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3. Một vài kinh nghiệm chia sẻ 



Kết quả nổi bật 
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Kết quả nổi bật 

 
1. Trường công lập đầu tiên ở Việt Nam (2002) 

giảng dạy tất cả các chuyên ngành bằng tiếng 

Anh (học phí theo quy định, không có hỗ trợ 

kinh phí của nhà nước).  

2. Tỉ lệ sinh viên nước ngoài/SV chính quy cao 

(10%). 

3. Một trong 4 trường công lập tự chủ tài chính. 

4. Ứng dụng CNTT tốt trong quản lý, đào tạo. 

5. Trên 80% sinh viên có việc làm ngay sau khi 

tốt nghiệp. 
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Sinh viên 



Kinh phí 

 



Đánh giá hiện trạng 

 
1. Phân tích, đánh giá  theo SWOT 

- Điểm mạnh: Ngoại ngữ, quan hệ đối ngoại. 

- Điểm yếu: Trường nhỏ, chỉ dạy 6 ngoại ngữ (chủ yếu là đào tạo 

nghề), không được nhà nước đầu tư nhiều. Sinh viên ra trường chỉ 

biết ngoại ngữ. Nguồn lực (người, kinh phí, cơ sở vật chất) hạn chế. 

Có nhiều quy định ràng buộc đối với trường công.  

- Thời cơ: Vai trò của ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiếp 

cận thông tin nhanh trực tiếp bằng ngoại ngữ. Có nhiều chương trình, 

dự án có tài trợ của Việt Nam, nước ngoài, các tổ chức quốc tế. 

- Thách thức: Cạnh tranh cao do đầu tư của nước ngoài, các trường đại 

học khác thành lập khoa ngoại ngữ, người Việt Nam có thể dễ dàng đi 

nước ngoài học. Uy tín giảm sút do nội bộ mất đoàn kết, vi phạm. Cát 

cứ. Nguy cơ bị sáp nhập nếu không đổi mới. 

 



Xác định hướng đi 

 
2. Tầm nhìn: Duy trì và củng cố thế mạnh về ngoại ngữ, phát triển 

thành trường đại học ứng dụng đa ngành trên nền ngoại ngữ, đáp ứng 

nhu cầu nhân lực trong nước và hội nhập quốc tế. (locally responsive 

and globally active) 

- Tiếp tục củng cố và phát triển các ngành ngoại ngữ truyền thống, mở 

rộng thêm các ngành ngoại ngữ mới, tiếp tục phát huy thế mạnh về 

đào tạo biên, phiên dịch và giáo viên, ngoại ngữ chuyên ngành. 

- Mở các chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh theo lộ trình (2 trong 1). 

- Tăng cường xã hội hóa, hợp tác đào tạo quốc tế. 

- Đổi tên trường. 

3. Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược trung hạn, dài hạn. 

4. Tập trung thực hiện kế hoạch. 

5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. 

 



Giải pháp 

 1. Bộ máy, công cụ và phương pháp quản lý. 

- Cải cách cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhân sự, sáp nhập các phòng, xác 

định vị trí công việc cụ thể, điều chuyển cán bộ, bố trí đúng người 

đúng việc, làm tốt công tác tuyển dụng mới, cán bộ về hưu. 

- Rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các văn bản quy định, quy chế, 

nội quy … để xây dựng hệ thống quản lý công khai, minh bạch, dân 

chủ. 

- Xây dựng các hệ thống giải pháp phần mềm hỗ trợ đào tạo, quản lý. 

- Quản lý theo mục tiêu, hiệu quả công việc, thưởng, phạt công minh. 

- Sinh viên đánh giá giáo viên, nhân viên đánh giá cán bộ quản lý, lãnh 

đạo trường. Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý. Hiệu trưởng đối 

thoại với cán bộ giáo viên, sinh viên hàng năm … 

- Thay đổi thái độ đối với công việc, kỷ luật lao động, phục vụ sinh 

viên, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng văn hóa trường học 

- Thành lập các nhóm công tác đối với từng nhiệm vụ cụ thể. 

- Phương pháp thu thập, cập nhật và xử lý thông tin. 

- Outsourcing. 



Giải pháp 

 2. Đào tạo, NCKH 

- Tăng dần quy mô chính quy, giảm dần quy mô không chính quy, tăng 

liên kết đào tạo, sinh viên quốc tế. 

- Đổi mới chương trình để tăng tính mềm dẻo, liên thông, bổ sung các kỹ 

năng mềm cho sinh viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương 

pháp học, kiểm tra, đánh giá, lấy việc học của sinh viên làm trung tâm. 

- Xây dựng và mở theo lộ trình các ngành ngoại ngữ mới (Tây Ban Nha, 

Bồ Đào Nha, Italia, Hàn Quốc, Việt Nam học), các ngành mới dạy 

bằng tiếng Anh: Quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán du 

lịch, quốc tế học, công nghệ thông tin. 

- Thành lập khoa Đại cương (foundation) cho sinh viên chuyên ngành 

(study skill …) (1+3) 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (Moodle, E-learning 

portal), blended learning. 

- Đặt hàng nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, quản lý. 

- Mời chuyên gia ngoài trường tham gia NCKH. 



Giải pháp 

 3. Cơ sở vật chất, tài chính 

- Đầu tư xây dựng thư viện mở (open access). 

- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, cáp quang, máy chủ, máy trạm, 

internet, các hệ thống phần mềm quản lý, giảng dạy. 

- Thiết bị giảng dạy, làm việc cho cán bộ, giáo viên. 

- Lớp học, giảng đường, ký túc xá, nhà ăn cho sinh viên, nhà khách, sân 

vận động, khu thể thao … 

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng 

dần thu nhập cho cán bộ, giáo viên. 

- Triệt để tiết kiệm, tập trung mọi nguồn lực để phục vụ mục tiêu phát 

triển. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, kết nối với các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên 

thực tập và sinh viên sau khi tốt nghiệp, tích cực tìm kiếm nguồn thu 

thông qua đào tạo theo địa chỉ, đơn đặt hàng, các dự án, tài trợ của 

nước ngoài. 

 



Giải pháp 

 5. Hợp tác quốc tế 

- Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp công tác HTQT. 

- Huy động các quan hệ để săn tìm các nguồn tài trợ quốc tế phục vụ 

nghiên cứu, đào tạo đội ngũ, bổ sung tư liệu thư viện, thiết bị, cơ sở 

vật chất… 

- Tận dụng sự giúp đỡ của các đại sứ quán, tổ chức nước ngoài, tìm 

kiếm chuyên gia nước ngoài hỗ trợ (thường xuyên có khoảng 40-50 

giáo viên nước ngoài do nước ngoài tài trợ). Giáo viên nước ngoài 

đào tạo giáo viên Việt Nam (coaching and mentoring) 

- Phương châm: mỗi trưởng khoa là 1 trưởng phòng HTQT, mỗi giáo 

viên, sinh viên là một đại sứ của trường. 

- Xuất khẩu tiếng Việt 

- Đẩy mạnh liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi giáo viên, sinh viên theo 

thông lệ quốc tế. 

 

 

 



Một vài kinh nghiệm 

 

1. Lãnh đạo, quản lý (doing right things right) 

- Con người: vai trò cá nhân, sức mạnh tập thể, lòng tin (trust), 

đoàn kết nội bộ. 

- Phong cách lãnh đạo, quản lý (từng thời điểm, đối tượng và mục 

tiêu) để truyền đạt mong muốn của lãnh đạo trường đến từng cán 

bộ, giáo viên, sinh viên. Chủ động và sáng tạo (Think outside the 

box). Think win/win. Good to great. 

- “You get the best efforts from others not by lighting a fire beneath them, 

but building a fire within.” – Bob Nelson. 

- “A good leader inspires people to have confidence in their leader. A great 

leader inspires people to have confidence in themselves.” – Anonymous. 

- Kết hợp cách quản lý doanh nghiệp. 

- Thuộc bài, cố gắng, kiên trì, tin tưởng. 

 

 



Một vài kinh nghiệm 

 

2. Cơ chế 

Xin – Cho 

Quyền - Nghĩa vụ 

Thay đổi thái độ và cách tiếp cận (nguyên tắc 90/10) 

Tạo cơ chế phù hợp trong khuôn khổ cho phép 

3. Hội nhập quốc tế 

4. Thương hiệu 

5. Kết hợp: Đông + Tây = Thành công 
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vang@vied.vn 
 


