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THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI 2019
Trong không khí vui tươi của năm mới sắp đến, thay mặt Lãnh đạo Học viện và Học
viện Cơ sở, tôi xin gửi lời chúc mừng Năm mới, Kỷ Hợi 2019, đến toàn thể cán bộ, giảng
viên, viên chức và người lao động cùng gia đình: Một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh
phúc, niềm vui và thành công.
Nhân dịp này, tôi vui mừng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và
người lao động về những thành công mà chúng ta đã giành nhiều trí tuệ, công sức và đầy
tâm huyết để đạt được trong thời gian qua.
Học viện Cơ sở, lần đầu tiên, đã được Nhà nước trao tặng Huân Chương Lao động
hạng III, ghi nhận sự đóng góp to lớn về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Cơ
sở cho xã hội và đất nước trong giai đoạn 2013-2017. Tôi xin phép được tóm tắt 5 thành
tích nổi bật trong cả giai đoạn và đặc biệt là của năm 2018:
Thứ nhất, về đào tạo, năm 2018, sinh viên Học viện Cơ sở đã đạt thứ hạng cao
trong các cuộc thi Quốc tế: Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới: Đạt giải Nhất
Quốc gia, Đạt giải Ba Quốc tế; Cuộc thi Nhà làm phim trẻ Đông Nam Á: Đạt giải Ba
Đông Nam Á; Cuộc thi OLP và Lập trình ACM/ICPC ASIA: Đạt giải Ba; Cuộc thi
Sinh viên với An toàn thông tin quốc gia: Đạt giải Nhì khu vực, Giải Tư Quốc gia;
Sinh viên ra trường ngày càng được xã hội khẳng định chất lượng đào tạo; Công tác
tuyển sinh đại học chính quy đang đi dần vào sự ổn định, công tác tuyển sinh phi chính
quy có dấu hiệu khởi sắc;
Thứ hai, về nghiên cứu khoa học, kể từ năm 2013- đến nay, Học viện Cơ sở đã
có sự phát triển mạnh mẽ về giảng viên, nhóm nghiên cứu, đặc biệt Lab Vô tuyến là
nhóm nghiên cứu được khẳng định tốp đầu trong lĩnh vực vô tuyến của cả nước, về
công trình nghiên cứu đã có những công trình cấp quốc tế, cấp quốc gia, số lượng bài
báo khoa học đạt chuẩn ISI và SCOPUS chiếm đến 60% số lượng bài bào khoa học của
cả Học viện và về việc tổ chức thành công các hội nghị khoa học quốc tế có uy tín
trong nước;
Thứ ba, về hợp tác quốc tế, Học viện Cơ sở đã phát triển quan hệ hợp tác về đào
tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của các

nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Canada, Hòa Kỳ và các nước thuộc
ASEAN với nhiều kết quả như từ năm 2016 đã tiếp nhận được sinh viên quốc tế từ
Pháp đến thực tập, mời nhiều Giáo sư đầu ngành về ICT đến báo cáo seminar, tham gia
vào chương trình tập huấn của dự án BUILD-IT của đại học Arizona;
Thứ tư, về tổ chức bộ máy-nhân sự, quản lý, điều hành hoạt động của Học viện
Cơ sở đã và đang phát triển bền vững qua việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ lãnh
đạo, đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ 14% năm 2012 đến nay là 25%; các quy
định, quy trình hoạt động nghiệp vụ đang là công cụ đắc lực cho bộ máy vận hành trơn
tru và làm cơ sở để tin học hóa các nghiệp vụ, góp phần giảm tải công việc cho cán bộ
đồng thời tăng độ chính xác, tính kịp thời và minh bạch, qua đó tăng hiệu suất và chất
lượng công tác của cán bộ.
Thứ năm, về tài chính, từ năm 2013 đến nay doanh thu của Học viện Cơ sở đã
tăng hơn gấp đôi, việc quản lý thu, chi được cải tiến, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài
chính; chế độ chính sách cán bộ, giảng viên, chuyên viên và người lao động và cán bộ
hưu trí luôn được đảm bảo, kịp thời và cải thiện. Từ đó, thu nhập bình quân của cán
bộ, giảng viên, chuyên viên và người lao động luôn ổn định theo hướng tăng dần hằng
năm.
Các thành quả đạt được trên đây là nhờ vào sự đồng thuận, cống hiến hết mình
của toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên và người lao động. Tôi xin phép thay mặt
cho Lãnh đạo Học viện và Học viện Cơ sở gửi lời cảm ơn sâu sắc đến từng cán bộ,
giảng viên, chuyên viên và người lao động đã không ngại gian khó, đóng góp trí tuệ,
công sức, nhiệt huyết và cả một tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của mình. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn luôn hỗ trợ và
động viên cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Học viện Cơ sở.
Một lần nữa, xin gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao
động những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm Kỷ Hợi 2019. Chúc Học viện Cơ sở của
chúng ta một năm mới đạt nhiều thành quả hơn nữa.
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