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Khoa tiếng Anh là một thành viên trẻ của trường Đại học Ngoại ngữ  - ĐHQGHN. 

Được thành lập từ năm 2009, đến nay Khoa tiếng Anh không ngừng phát triển lớn mạnh 

cả về nhân lực và chất lượng đào tạo. Chi Đoàn giáo viên khoa tiếng Anh tự hào là một 

chi đoàn giáo viên hoạt động tích cực, năng động trong các phong trào của Đoàn trường. 

Năm học 2015 – 2016 vừa qua, Chi Đoàn giáo viên khoa tiếng Anh đã đạt được những 

thành tích đáng ghi nhận, cụ thể như sau: 

 

1. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG 

- 100% đoàn viên tham gia sinh hoạt chính trị đầu năm nhằm củng cố tư tưởng chính trị 

và nâng cao nhận thức về các vấn đề chính trị, quan hệ đối nội và đối ngoại của đất 

nước. 

- Từ Ban chấp hành đến các đồng chí đoàn viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; 

đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động do Nhà 

trường đề ra.  

- Đoàn viên chi đoàn nắm rõ được nội dung phong trào “Ba trách nhiệm”, thống nhất 

xác định ba trách nhiệm cụ thể là trách nhiệm với cá nhân, trách nhiệm với tập thể và 

trách nhiệm với cộng đồng. Tại các buổi sinh hoạt của chi đoàn, đoàn viên đưa ra 

được các ý tưởng thực hiện phong trào một cách thiết thực và hiệu quả dựa trên tinh 

thần đã thống nhất. (Các hoạt động cụ thể được đề cập trong mục 2 và 3.) 

 



2. CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn được xác định là 

nhiệm vụ nòng cốt của cán bộ giáo viên, từ đó nâng cao trách nhiệm với chính bản thân 

mình. Ý thức được điều đó, chi đoàn thực hiện được các hoạt động cụ thể sau:  

- Các đồng chí cán bộ - đoàn viên hỗ trợ nhau trong công việc giảng dạy, tích cực trao 

đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ môn.  

- Trong công tác nghiên cứu khoa học, các nhóm nghiên cứu được thành lập dựa trên 

những vấn đề nghiên cứu chung, từ đó đưa ra được những đề xuất nghiên cứu có tính 

khả thi. 

- Tháng 1/2016, Đoàn thanh niên hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa tổ chức thành công Hội 

nghị khoa học của Khoa diễn ra vào. Tại đây, các đoàn viên cũng có cơ hội trình bày 

các báo cáo khoa học trước khoa, và nhiều báo cáo trong số đó đã được chọn để trình 

bày tại Hội nghị khoa học cấp trường.  

- Ngoài ra, vào tháng 4/2016, các đoàn viên chi đoàn cũng tích cực tham gia báo cáo tại 

sự kiện Edcamp Vietnam, một chương trình phát triển chuyên môn do Khoa tiếng 

Anh phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức. BCH Chi đoàn giáo viên Khoa tiếng Anh 

cũng tham gia vào công tác tổ chức cho sự kiện này. 

- Về phát triển chuyên môn, các đoàn viên trẻ không ngừng học tập nâng cao trình độ. 

90% Đoàn viên đã đạt trình độ Thạc sĩ. Đặc biệt, năm học vừa qua có 3 đồng chí 

Đoàn viên đã trúng tuyển và theo học chương trình Nghiên cứu sinh ở trong và ngoài 

nước 

 

3. CÔNG TÁC GIAO LƯU HỢP TÁC VÀ TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG 

Bên cạnh trách nhiệm với bản thân thì trách nhiệm với tập thể (khoa/trường) và trách 

nhiệm với cộng đồng cũng được chú trọng nâng cao giữa các đoàn viên chi đoàn. Theo 

đó, công tác giao lưu hợp tác và tình nguyện vì cộng đồng được xác định là cơ hội để thể 

hiện trách nhiệm với tập thể và trách nhiệm với cộng đồng của đoàn viên khoa tiếng Anh. 

Các hoạt động cụ thể mà chi đoàn đã thực hiện được là: 

- Tháng 9/2016: BCH chi đoàn phối hợp cùng công đoàn khoa tổ chức thành công hoạt 

động vui trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ của khoa. Hoạt động này 



đã góp phần giúp gắn kết gia đình của các thành viên trong khoa trở nên thân thiết gần 

gũi hơn, để lại được nhiều ấn tượng cho các em thiếu nhi. 

- Tháng 10/2015: Chi đoàn giáo viên khoa tiếng Anh cử 2 đội tham gia Hội thi nấu ăn 

do Công đoàn trường tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Kết 

quả là khoa tiếng Anh đã đạt giải khuyến khích trong hội thi. 

- Tháng 11/2015: Hòa cùng không khí tưng bừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 

trường, Chi đoàn giáo viên khoa tiếng Anh tham gia có trách nhiệm và tích cực trong 

công tác Hội trại của sự kiện này.  

- Tháng 12/2015: Ủng hộ từ thiện chương trình „Mùa đông ấm‟ do Đoàn trường phát 

động. 

- Tháng 1/2016: Chi đoàn giáo viên tổ chức thành công hoạt động Teambuilding (Gắn 

kết tập thể). Khác với hình thức đi dã ngoại giao lưu, hoạt động gắn kết tập thể của 

khoa tiếng Anh diễn ra cùng ngày với Hội nghị khoa học nhằm thay đổi bầu không 

khí cho các cán bộ giáo viên của khoa. Hoạt động này diễn ra với những nội dung 

chính gồm tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, giới thiệu cuộc thi Tìm 

kiếm giọng đọc tiếng Anh hay, đố vui và rút thăm may mắn. Tuy diễn ra trong khuôn 

khổ thời gian có hạn nhưng các cán bộ giáo viên khoa tiếng Anh đã có cơ hội thu 

được rất nhiều thông tin bổ ích cho cuộc sống cùng với những tiếng cười sảng khoái.  

- Diễn ra cùng ngày với hoạt động teambuilding là hoạt động Charity Funding (Gây 

quỹ từ thiện) được tổ chức thông qua hoạt động Garage Sale. Hình thức trao đổi mua 

bán đồ cũ (và cả đồ mới) được đông đảo giáo viên trong khoa ủng hộ và tham gia, 

không những mang lại không khí vui vẻ thoải mái cho các giáo viên của khoa mà còn 

có tính chất chia sẻ với cộng đồng thông qua việc gây quỹ từ thiện. Đã có 15 gian 

hàng được mở và số tiền hơn 6 triệu đồng quyên góp được đã được sử dụng vào mục 

đích trợ giúp những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khoa và trường.  

Trên đây là báo cáo tóm tắt các thành tích mà tập thể Chi Đoàn giáo viên khoa tiếng 

Anh đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu hơn nữa 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, giữ vững niềm tự hào là một trong những 



Chi đoàn giáo viên hoạt động tích cực, vững mạnh của trường Đại học Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN. 
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