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Khoâng ngöøng saùng taïo, 
vöõng böôùc tieán leân

Năm 2015, Đảng bộ Trường 
ĐHKHXH&NV là tổ chức cơ sở Đảng 
vinh dự được Đảng uỷ ĐHQGHN lựa 
chọn tiến hành Đại hội điểm nhằm 
rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ 
sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN 
tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN 
lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Thành 
phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kì 
2015 - 2020.

Nhân dịp này, phóng viên đã có 
cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn 
Văn Kim - Bí thư Đảng ủy Trường 

ĐHKHXH&NV nhiệm kì XXVII, Phó 
Hiệu trưởng Nhà trường. 

Xin đồng chí cho biết những thành tựu mà Đảng bộ 
Nhà trường đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua?

Trong nhiệm kì vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Trường 
ĐH KHXH&NV đạt được nhiều thành tựu quan trọng 
trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu mà Đại hội lần thứ XXVI nhiệm kì 2010-2015 đề ra: 

- Công tác tổ chức cán bộ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sâu sát của Đảng ủy Nhà trường, đã có những đổi mới 
và đạt kết quả cao. Cơ cấu tổ chức thường xuyên được 
rà soát, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu phát triển của 
Nhà trường; Đã hình thành trong Trường các mô hình 
mới như viện nghiên cứu, doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ khoa học ... là hướng đi mới nằm trong định hướng 
xây dựng, phát triển Nhà trường trở thành một đại học 
nghiên cứu trong tương lai. 

Về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ, nhiệm kì vừa 
qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt 
trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn 

bùI VuI (thực hiện)



29                 Số 292+293 - 2015

(tiến sĩ), hướng tới sớm đạt chức danh GS, 
PGS. Đội ngũ giảng viên hiện nay của Trường 
có tới 95,6% giảng viên đạt trình độ sau đại 
học, trong đó có 191 là tiến sĩ (chiếm 54,1 
% số giảng viên); số GS và PGS là 96 người, 
chiếm 26,1% tổng số giảng viên.

- Công tác đào tạo: Trường đã tập trung xây 
dựng và mở nhiều ngành/chuyên ngành đào 
tạo mới, mang tính tiên phong đồng thời là 
thế mạnh của Trường. Phương thức đào tạo 
theo tín chỉ tiếp tục được triển khai sâu rộng, 
trong tất cả các bậc và hệ đào tạo. Quy mô 
đào tạo Sau đại học (SĐH) của Trường không 
ngừng tăng lên, đạt 37% so với đào tạo đại 
học chính quy (vượt chỉ tiêu của Đại hội Đảng 
bộ lần thứ XXVI là 30%). 

- Công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn 
chính sách: Trong 5 năm qua, cán bộ của 
Trường đã chủ trì thực hiện hàng chục đề tài, 
dự án trong đó có 22 đề tài cấp Nhà nước; tổ 
chức 129 tọa đàm/ hội thảo khoa học (trong 
đó có 83 hội thảo quốc tế); công bố mỗi năm 
trên 500 bài viết, công trình nghiên cứu. Nhà 
trường cũng đã có những đóng góp quan 
trọng trong công tác tư vấn cho lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước, đặc biệt là về vấn đề bảo 
tồn, phát triển văn hóa; bảo vệ chủ quyền, 
biển đảo quốc gia; tổng kết 30 năm đổi mới. 

- Công tác xây dựng Đảng bộ: Trong 05 
năm qua, Đảng bộ trường liên tục được công 
nhận danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững 
mạnh tiêu biểu. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên và Hội Sinh viên Trường phối hợp 
chặt chẽ với ban Giám hiệu và chính quyền các 
đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể 
thao, vận động cán bộ, sinh viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển 
đảng viên đạt nhiều kết quả, góp phần nâng 
cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo toàn diện 
của Đảng bộ. Nhiệm kì vừa qua đã kết nạp 
được 216 đảng viên (trong đó, số lượng sinh 
viên chiếm tới 79,6%), vượt chỉ tiêu của Đại 
hội Đảng bộ lần thứ XXVI đề ra là 150 đảng 
viên mới.

Theo đồng chí, thành tựu lớn nhất mà Đảng 
bộ Nhà trường đạt được trong nhiệm kì vừa 
qua là gì? 

Thành tựu lớn nhất mà Đảng bộ Nhà trường 
đạt được trong nhiệm kì vừa qua tập trung ở 
cả ba mảng công tác quan trọng thuộc nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ Trường, đó là công 
tác đào tạo, quản lí nghiên cứu khoa học và tư 
vấn chính sách.

Trong công tác đào tạo: việc hoàn thiện 
quy trình đào tạo theo tín chỉ góp phần quan 
trọng cho việc tiếp tục thúc đẩy đổi mới quản lí 
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đào tạo, quản lí sinh viên, đổi mới phương 
pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra - 
đánh giá.....; tiến tới mở rộng quy mô đào 
tạo chất lượng cao, hội nhập, quốc tế hóa 
các chương trình đào tạo, quy trình đào 
tạo. Các loại hình đào tạo cũng sẽ được đa 
dạng hóa, hướng tới thực hiện xây dựng 
các chương trình đào tạo bằng kép, ngành 
chính - ngành phụ, các chương trình đào 
tạo ngắn hạn... qua đó đáp ứng nhu cầu 
đào tạo ngày càng cao của xã hội, thiết 
thực hưởng ứng việc thực hiện chủ trương 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo . 

Trong công tác tổ chức, quản lí nghiên 
cứu khoa học: 5 năm qua là mốc đầu tiên 
thực hiện định hướng nghiên cứu khoa 
học giai đoạn 2010 – 2020 của Trường 
và chủ trương xây dựng Trường trở thành 
một đại học nghiên cứu. Nhà trường đã 
tích cực và chủ động phối kết hợp với các 
cơ quan trong nước, các trường đại học và 
các tổ chức quốc tế tổ chức tốt các hoạt 
động nghiên cứu khoa học. 5 năm qua 
cũng là khoảng thời gian mà số lượng đề 
tài lớn (như các đề tài cấp Nhà nước) do 
cán bộ của Trường chủ trì hoặc tham gia 

đã tăng mạnh. Việc thúc đẩy hoạt động 
công bố quốc tế cũng như đăng ký công 
nhận các nhóm nghiên cứu mạnh đã góp 
phần tạo ra những tiền đề cho việc hình 
thành mô hình đại học nghiên cứu trong 
Trường.

Về tư vấn chính sách: Hội đồng Tư vấn 
chính sách của Nhà trường đã có các kiến 
nghị về biển Đông, về Văn hóa Óc Eo và 
về Văn hóa và xây dựng con người Việt 
Nam. Đó là những đóng góp quan trọng 
của Nhà trường đối với Đảng và Nhà nước. 
Trong thời gian tới, Hội đồng Tư vấn chính 
sách của Nhà trường sẽ tiếp tục trao đổi, 
nghiên cứu để đưa ra một số kiến nghị mới 
về giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế 
- xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước. Để 
đạt được những thành tựu đó, Đảng bộ 
Trường đã tổng kết và rút ra một số kinh 
nghiệm sau: 

Thứ nhất, chủ trương đổi mới luôn cần 
có sự đồng thuận trong tập thể lãnh đạo 
và toàn Trường, qua đó, cần không ngừng 
tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó 
trong toàn Đảng bộ và Nhà trường trong 
triển khai thực hiện các chủ trương quyết 
sách mới. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Bảo tàng 
Nhân học, Trường ĐHKHXHNV, ĐHQGHN
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Thứ hai, cần phải kiên trì mục tiêu xây 
dựng Trường thành một trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu chất lượng cao, trình độ 
cao; không ngừng đổi mới, sáng tạo, 
dám nghĩ dám làm vì lợi ích của cán bộ 
và sinh viên, vì sự nghiệp xây dựng và 
phát triển bền vững Nhà trường.

Thứ ba, phải luôn biết phát huy sức 
mạnh truyền thống, đồng thời tích cực 
mở rộng quan hệ hợp tác trong nước, 
quốc tế, thu hút và đa dạng hóa các 
nguồn lực để phát triển Nhà trường.

Thứ tư, trong thực hiện nhiệm vụ, 
luôn lấy xây dựng và phát triển đội ngũ 
cán bộ đạt chuẩn làm then chốt, đồng 
thời coi giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học là hai nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu. 

Thứ năm, luôn đề cao tinh thần trách 
nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của 
cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo, quản lí; coi trọng công tác xây 
dựng chi bộ, Đảng bộ, phát huy vai trò 
lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng 
trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của 
các đơn vị và Nhà trường.

Để có được những thành quả đó phải 
kể đến vai trò lãnh đạo của Ban Chấp 
hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kì 
2010 - 2015 cũng như vai trò của các 
đảng viên, quần chúng. Đồng chí có thể 
chia sẻ về điều này? 

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Trường lần thứ XXVI nhiệm kì 
2010-2015, ban Chấp hành Đảng bộ 
Trường đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân 
lãnh đạo, đoàn kết nhất trí, chủ động, 
sáng tạo trong chỉ đạo triển khai và hoàn 
thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ được 
giao, trong đó thể hiện qua những công 
việc cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng 
và thực hiện các chiến lược phát triển 
Nhà trường trung hạn và dài hạn, bao 
gồm: Tổng kết 6 chương trình hướng 
tới mục tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa 
các hoạt động của Nhà trường giai đoạn 
2003 - 2010; bốn chương trình công 
tác phát triển Trường giai đoạn 2011 - 
2015; Chiến lược phát triển Trường đến 
năm 2020 tầm nhìn năm 2030; Chiến 
lược phát triển khoa học và công nghệ 
đến 2020 tầm nhìn 2030… 

Thứ hai, Đảng ủy chỉ đạo việc chuyển 
nhanh cơ cấu và điều chỉnh tổ chức theo 
hướng xây dựng đại học nghiên cứu, 
trong đó có việc cơ cấu lại các trung 
tâm, thành lập Viện Chính sách và Quản 
lí; xây dựng đề án thành lập các viện trực 
thuộc trường. Trong công tác xây dựng 
phát triển đội ngũ, Đảng ủy tập trung chỉ 
đạo thực hiện nhiều giải pháp mang tính 
đột phá thông qua việc ban hành một 
số văn bản, quy định và tổ chức hội nghị 
chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ 
đạt chuẩn (tiến sĩ), về thu hút cán bộ giỏi 
về Trường làm việc, nhằm đạt tới những 
sự chuyển biến mạnh mẽ. 

Thứ ba, trong lĩnh vực đào tạo, Đảng 
ủy tiếp tục chỉ đạo chiến lược nâng cao 
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã 
hội. Nhiều hội nghị chuyên đề đã được 
tổ chức, trên cơ sở đó Đảng ủy đã ra 
kết luận về: “Phát triển một số ngành, 
chuyên ngành đạt trình độ quốc tế và 
đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chiến 
lược”, “Tăng cường công tác đào tạo 
theo tín chỉ ở bậc đào tạo sau đại học”, 
“Quy hoạch xây dựng và phát triển các 
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ngành/chuyên ngành đào tạo đến năm 
2020”. 

Thứ tư, trong chỉ đạo công tác tổ 
chức, quản lí hoạt động nghiên cứu 
khoa học, Đảng ủy đặc biệt chú ý trong 
công tác đổi mới phương thức tiếp cận, 
xây dựng và đăng ký thực hiện những đề 
tài lớn, nhằm khai thác tối đa tiềm năng 
to lớn của một cơ sở đào tạo, nghiên 
cứu khoa học hàng đầu đất nước trong 
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Do 
chủ trương và giải pháp đúng, hợp với 
nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công 
tác nghiên cứu khoa học của trường 
nhiệm kì vừa qua đã có sự phát triển 
vượt bậc cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Cuối cùng, trong xây dựng tổ chức 
Đảng, Đảng ủy Trường luôn xác định: 
muốn có Đảng bộ mạnh trước hết các 
chi bộ phải mạnh. Để nâng cao năng 
lực lãnh đạo toàn diện của các chi bộ và 
Đảng bộ, Đảng ủy thường xuyên tổ chức 
hàng năm tập huấn công tác Đảng cho 
các cấp ủy; đề ra các giải pháp nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng 
chí Đảng ủy viên luôn gương mẫu trong 
sinh hoạt Đảng; hoạt động của Đảng ủy 
luôn giữ được sự nề nếp và luôn được 
Đảng ủy cấp trên đánh giá cao. 

bên cạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo 
của Đảng ủy, để Đảng bộ Trường đạt 
được những thành tựu quan trọng trong 
nhiệm kì vừa qua, cần phải kể tới sự 
đóng góp về công sức và trách nhiệm 
của cán bộ, đảng viên, sinh viên toàn 
Trường. Tập thể cán bộ, đảng viên, sinh 
viên của Trường là một đội ngũ mạnh, 
luôn giữ vững sự đoàn kết, gắn bó, nỗ 
lực phấn đấu học tập, công tác vì sự phát 
triển của ngôi trường có bề dày 70 năm 
truyền thống, là nơi công tác, giảng dạy 
và nghiên cứu của các nhà giáo, nhà 
khoa học danh tiếng, nơi trưởng thành 
của những nhà lãnh đạo cao cấp của 
Đảng và Nhà nước.

 Trong nhiệm kì qua, những chủ 
trương, quyết sách, các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua do Đảng bộ và 

Nhà trường đề ra đã luôn nhận được sự 
ủng hộ hoặc những ý kiến đóng góp có 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sinh 
viên toàn trường, trong đó, cần phải kể 
tới sự ủng hộ của tập thể cán bộ đảng 
viên, sinh viên Nhà trường trong thực 
hiện các nhiệm vụ quan trọng như: thực 
hiện tốt chủ trương tái cấu trúc của 
ĐHQGHN; đẩy mạnh triển khai đào tạo 
tín chỉ theo chiều sâu; triển khai thực hiện 
Nhiệm vụ chiến lược; thực hiện chuyển 
đổi chương trình đào tạo theo chuẩn 
đầu ra; tham gia tổ chức thành công kì 
thi đánh giá năng lực lần đầu tiên được 
ĐHQGHN tổ chức; tích cực tham gia chủ 
trì, thực hiện các đề tài nghiên cứu lớn; 
tăng cường mạnh mẽ hoạt động công 
bố... Đối với các bạn sinh viên, đoàn viên 
thanh niên, ngoài nhiệm vụ chính là học 
tập nghiên cứu đạt kết quả cao, đã tích 
cực tham gia các hoạt động phong trào 
của nhà trường và xã hội, thể hiện rõ vai 
trò và đóng góp với cộng đồng. Những 
đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên, 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN             Ảnh: Thành Long Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc với Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN            



33                 Số 292+293 - 2015

sinh viên nhà trường đã góp phần to lớn 
cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính 
trị của Đảng bộ Nhà trường.   

Trong nhiệm kì tới, Đảng bộ Nhà 
trường đặt ra những mục tiêu nào và 
giải pháp để đạt được các mục tiêu đó là 
gì thưa đồng chí? 

Trên tinh thần của Nghị quyết Trung 
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo cùng với các 
chủ trương đổi mới của ngành và của 
ĐHQGHN, với tầm nhìn chiến lược phát 
triển Nhà trường đến năm 2030, trong 
nhiệm kì tới, Đảng bộ Nhà trường đã 
đề ra các phương hướng và mục tiêu 
phát triển được thể hiện rõ trong báo 
cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Trường 
lần thứ XXVII, nhiệm kì 2015-2020 và 
đã được Đại hội thông qua. Theo đó, 
phương hướng và mục tiêu của Đảng bộ 
Trường trong nhiệm kì tới là: 

Về phương hướng: Tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng để xây dựng Trường 

ĐH KHXH&NV trở thành một trường đại 
học định hướng nghiên cứu đứng đầu 
của đất nước về khoa học xã hội và nhân 
văn, góp phần đắc lực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo 
vệ Tổ quốc. 

Về mục tiêu: Phát huy sức mạnh 
truyền thống, giữ vững vị trí hàng đầu 
của Trường ĐH KHXH&NV trong đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác 
quốc tế; phấn đấu đến năm 2020 đưa 
Trường đứng vào tốp 100 trường đại 
học hàng đầu châu Á.

Với phương hướng và mục tiêu đã đặt 
ra, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVII 
nhiệm kì 2015-2020 đã đề ra các nhiệm 
vụ, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trên từng 
mảng công tác, trong đó, đặc biệt nhấn 
mạnh vào 09 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, đổi mới công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, tăng cường đoàn kết, 
huy động mọi nguồn lực để xây dựng, 
phát triển Nhà trường;

Thứ hai, đổi mới mô hình tổ chức theo 
hướng đại học nghiên cứu hiện đại;

Thứ ba, đổi mới phương thức tuyển 
sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp 
ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

 Thứ tư, tạo dựng sản phẩm khoa học 
chất lượng cao, tăng cường hội nhập 
quốc tế về khoa học, tích cực góp phần 
xây dựng đại học nghiên cứu;

Thứ năm, mở rộng hợp tác trong 
nước, quốc tế để phát triển và nâng cao 
vị thế của Nhà trường

Thứ sáu, đa dạng hóa các nguồn lực 
tài chính, tiếp tục hiện đại cơ sở vật chất 
trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

Thứ bảy, đẩy mạnh cải cách hành 
chính theo chuẩn ISO, tăng cường kỷ 
cương văn hóa học đường, xây dựng và 
áp dụng phương thức quản trị đại học 
tiên tiến; 

Thứ tám, tiếp tục đổi mới phương 
thức hoạt động, phát huy vai trò của các 
tổ chức đoàn thể trong xây dựng và phát 
triển Nhà trường;

Cuối cùng, nâng cao tính tiên phong, 
gương mẫu của cán bộ đảng viên, chú 
trọng xây dựng chi bộ vững mạnh, phát 
huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các 
chi bộ và Đảng bộ đối với các đơn vị và 
Nhà trường.

Phát huy sức mạnh truyền thống của 
một trường đại học Anh hùng có 70 
năm xây dựng và trưởng thành, Đảng 
bộ Trường ĐHKHXH&NV sẽ tiếp tục ra 
sức phấn đấu, quyết tâm đổi mới, không 
ngừng sáng tạo; cùng với tinh thần đoàn 
kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, 
đảng viên, sinh viên toàn Trường, Đảng 
bộ Nhà trường chắc chắn sẽ hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội 
Đảng bộ lần thứ XXVII, đưa Nhà trường 
tiếp tục vững bước tiến lên.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

                       ĐạI HộI ĐạI bIểu ĐảNG bộ ĐHQGHN lầN THứ V (NHIệm Kì 2015 - 2020)
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