
Chương V 

THỜI KỲ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

(Thời kỳ từ  tháng 5/2003  đến tháng 11 năm 2018) 
 

 

I. Giai đoạn Trường  Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 

Tây (2003 - 2007) 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Trường 

Ngày 05/5/2003 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm 

ký Quyết định số 83/QĐ-TTg, ngày 05/5/2003 về việc thành lập 

“Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây” trên cơ sở 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương số I, mở ra dấu 

mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà 

trường, đưa nền giáo dục thể chất bước sang trang mới. Từ đây, 

ngành giáo dục đào tạo chính thức có trường đại học đầu tiên trong 

lĩnh vực đào tạo giáo viên giáo dục thể chất.  

Nhiệm vụ của Nhà trường là: 

- Đào tạo giáo viên TDTT trình độ đại học và các trình độ 

thấp hơn. 

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên TDTT. 

- Nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục thể chất. 

Ngoài ra Trung tâm GDPQ Hà Nội 1, đơn vị trực thuộc Nhà 

trường có nhiệm vụ đào tạo kiến thức quốc phòng và an ninh cho 

học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp khu vực Hà Nội. 

Xác định rõ nhiệm vụ mới được giao trong bối cảnh mới, nhất 

là ở giai đoạn toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện 

Kết luận Hội nghị TW 6 (khóa IX) về tiếp tục triển khai Nghị quyết 

Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục, đào tạo 



và công nghệ, và đẩy mạnh “Chiến lược phát triển giáo dục 2001-

2010”, vì thế trong bối cảnh Trường mới được nâng cấp còn gặp rất 

nhiều khó khăn, từ đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như 

tài liệu, giáo trình giảng dạy, Đảng ủy trường đã thống nhất chủ 

trương lãnh đạo tập trung cố trọng tâm trọng điểm vào từng phần 

việc cụ thể, trong đó mục tiêu chính là củng cố, nâng cao chất 

lượng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đổi mới nội dung 

chương trình đào tạo.  

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường 

Ngay sau quyết định thành lập Trường, ngày 03/6/2003 Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển, ký 3 quyết định bổ nhiệm 

các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trường gồm: 

a) Ban Giám hiệu 

  - Hiệu trưởng: Nhà giáo ưu tú Đào Ngọc Dũng (nhiệm kỳ 2003 - 

2007) 

Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm tại Quyết 

định số 2516/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/6/2003. 

- Các Phó Hiệu trưởng 

+ Nhà giáo ưu tú Phạm Đông Anh (nhiệm kỳ 2003 - 2006) 

Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm tại Quyết 

định số 2517/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/6/2003 

+ Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Bằng (nhiệm kỳ 2003 - 2006) 

   Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm tại 

Quyết định số 2518/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/6/2003 

Năm 2005, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trường về công 

tác cán bộ và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế cận, Nhà trường được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm thêm 02 Phó Hiệu trưởng gồm: 

+ Nhà giáo Phạm Xuân Thành (nhiệm kỳ 2005 - 2007) 



Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm tại Quyết 

định số 7608/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/12/2005 

+ Nhà giáo Nguyễn Văn Thời (nhiệm kỳ 2005 - 2007) 

 Được  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm tại Quyết 

định số 7651/QĐ-BGD&ĐT, ngày 30/12/2005. 

 Như vậy từ giai đoạn 2005 đến 2007, cơ cấu Ban Giám hiệu 

Nhà trường gồm: 01 Hiệu trưởng và 04 Phó Hiệu trưởng, để từng 

bước thực hiện công tác chuyển giao. 

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc 

Giai đoạn này, các trường đại học đang từng bước được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo giao thực hiện công tác tự chủ về bộ máy theo 

quy định Điều lệ trường đại học. Vì thế, ngay sau khi có quyết định 

nâng cấp thành trường đại học, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ 

Trường, Ban Giám hiệu đã tập trung xây dựng kiện toàn lại toàn bộ 

cơ cấu tổ chức bộ máy và lập Đề án tổ chức bộ máy và nhân sự 

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây, giai đoạn 2003 - 2007 

trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở Đề án được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo duyệt, ngày 24/12/2003, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký 

Quyết định số 302/QĐ/TCCB-CTCT, thành lập 06 phòng chức 

năng và 13 bộ môn, đồng thời ký Quyết định số 303/QĐ/TCCB-

CTCT, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các đơn vị gồm: 

c) Các phòng, đơn vị chức năng 

(1) - Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị 

Thầy Nguyễn Văn Học giữ chức vụ Trưởng phòng 

ThS. Hoàng Anh Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng. 

(2) Phòng Đào tạo 

ThS. Phạm Xuân Thành giữ chức vụ Trưởng phòng. Đến năm 

2005 Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. 



ThS. Nguyễn Văn Thời giữ chức vụ Phó Trưởng phòng. Đến 

năm 2005 Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. 

ThS. Bùi Minh Thành giữ chức vụ Phó Trưởng phòng (năm 

2006).  

ThS. Nguyễn Duy Quyết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 

(năm 2007) 

 (3) Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng.  

(4) Phòng Quản lý khoa học 

ThS. Kiều Tất Vinh giữ chức vụ Trưởng phòng. 

Năm 2006 ThS. Bùi Minh Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ 

Phó Trưởng phòng.  

(5) Phòng Hành chính Quản trị - Thiết bị 

ThS. Lê Minh Hường giữ chức vụ Trưởng phòng 

Ông Nguyễn Đình Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.  

(6) Tổ Y tế: Thời gian đầu trực thuộc Phòng Hành chính Quản trị 

- Thiết bị do ông Hoàng Hữu Phúc giữ chức vụ Tổ trưởng. Đến năm 

2005, tại Quyết định số 531/QĐ-TCCB-CTCT ngày 12/12/2005, Hiệu 

trưởng Nhà trường ký quyết định thành lập Trạm y tế và bổ nhiệm ông 

Hoàng Hữu Phúc giữ chức vụ Trưởng Trạm tại Quyết định số 535/QĐ-

TCCB-CTCT ngày 13/12/2005.  

d) Các bộ môn 

(1) - Bộ môn Thể dục 

Thầy Phạm Nguyên Phùng giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

Cô Trần Thị Tuyết Lan giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn. 

(2) - Bộ môn Điền kinh 

Thầy Bùi Văn Ca giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

Thầy Trần Quyết Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn.  



(3) - Bộ môn Bóng đá 

Thầy Trần Hữu Truyền giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(4) Bộ môn Bóng chuyền - Bóng rổ - Bóng ném. 

Thầy Nguyễn Văn Soại giữ chức vụ Trưởng Bộ môn. 

Thầy Đặng Hùng Mạnh giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn. 

Năm 2007, sau khi thầy Nguyễn Văn Soại về nghỉ hưu theo chế độ 

nhà nước, thầy Đặng Hùng Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ 

Trưởng Bộ môn. 

(5) Bộ môn Bơi - Cờ - Đá cầu 

Thầy Nguyễn Hữu Thái giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(6) Bộ môn Võ - Trò chơi 

Thầy Mai Tú Nam giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(7) Bộ môn Cầu lông - Tennits - Bóng bàn 

Thầy Hướng Xuân Nguyên giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(8) Bộ môn Y sinh 

Cô Nông Thị Hồng giữ chức vụ Trưởng Bộ môn 

Thầy Quách Văn Tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn. 

(9) Bộ môn Nghiệp vụ Sư phạm 

Cô Hoàng Thị Đông giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(10) Bộ môn Lý luận - Mác – Lênin 

Cô Đặng Thị Hạnh giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(11) Bộ môn Ngoại ngữ 

Cô Mai Thanh Hằng giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(12) Bộ môn Đoàn đội - Nghệ thuật 

Cô Trần Thu Khoa giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 

(13) Bộ môn Toán - Tin 

Thầy Lê Thanh giữ chức vụ Trưởng bộ môn. 



Thực hiện Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học, thời kỳ này cơ cấu tổ 

chức bộ máy Nhà trường ngoài một số phòng, bộ môn được giữ 

nguyên có một số phòng được thay đổi đó là: Năm 2006, tại Quyết 

định số 252/2006/QĐ-TCCB, ngày 13/7/2006, sáp nhập Bộ môn 

Võ - Trò chơi và Bộ môn Bơi - Cờ - Đá cầu thành bộ môn: Võ - 

Bơi - Cờ, đồng thời bổ nhiệm thầy Mai Tú Nam giữ chức vụ 

Trưởng bộ môn, tại Quyết định số 253/2006/QĐ-TCCB, ngày 

13/7/2006. Năm 2007, tại Quyết định số 431/2007/QĐ-TCCB-

CTCT, ngày 30/10/2007, tách Phòng Hành chính Quản trị - Thiết bị 

thành 2 phòng gồm: (1)- Phòng Hành chính - Tổng hợp, thầy 

Hoàng Anh Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng. (2)- 

Phòng Quản trị - Thiết bị thầy Lê Minh Hường giữ chức vụ Trưởng 

phòng. 

Như vậy tổ chức bộ máy của Trường giai đoạn này cơ bản có 

nhiều điểm mới so với thời kỳ cao đẳng. Rõ nhất là đối với khối 

phòng ban chức năng với tổng số 7 đơn vị trực thuộc Ban Giám 

hiệu, trong đó Tổ tài vụ trở thành Phòng Kế hoạch - Tài chính; Tổ 

Y tế trở thành Trạm Y tế; khối các bộ môn trực thuộc trường từ 11 

đơn vị, được nâng lên thành 13 đơn vị và sau đó là 12 đơn vị. Riêng 

đối Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1 do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quyết định thành lập là đơn vị trực thuộc Trường vẫn giữ 

nguyên. 

3. Cơ cấu tổ chức Đảng và đoàn thể 

a) Đảng bộ Trường lần thứ VII (nhiệm kỳ 2004 - 2006) 

Thời gian này Đảng bộ Trường trực thuộc Thành ủy Thành 

phố Hà Nội và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ cấu 

tổ chức Đảng bộ gồm 04 chi bộ trực thuộc là: Chi bộ hành chính; 



Chi bộ giảng viên; Chi bộ Trung tâm GDQP Hà Nội 1 và Chi bộ 

sinh viên. 

Thầy Đào Ngọc Dũng giữ chức vụ Bí thư; thầy Nguyễn Văn 

Thời giữ chức vụ Phó Bí thư. 

Các Đảng ủy viên gồm: Thầy Phạm Đông Anh; thầy Phạm 

Xuân Thành và thầy Hoàng Anh Dũng.  

b) Công đoàn Trường 

Thời gian này Công đoàn trường là tổ chức Công đoàn cơ sở 

trực thuộc Công Đoàn Giáo dục Việt Nam. 

- Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2003 - 2005 

Thầy Nguyễn Văn Soại giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn 

trường; ông Vũ Hải Hành giữ chức vụ Phó Chủ tịch.  

- Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2005 – 2007 

Thầy Đặng Hùng Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch; cô Trần Thị 

Thu Khoa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.  

Trong nhiệm kỳ này cơ cấu tổ chức Công đoàn trường có 04 

Công đoàn bộ phận trực thuộc gồm: Công đoàn bộ phận Hành 

chính; Công đoàn bộ phận giảng viên; Công đoàn bộ phận Trung 

tâm GDQPHN 1. 

c) Đoàn Thanh niên Trường 

Giai đoạn này Đoàn thanh niên Nhà trường là tổ chức Đoàn 

cơ sở trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.  

- Ban Chấp hành Đoàn trường lần thứ VI 

Thầy Nguyễn Duy Quyết giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường, 

thầy Phạm Ngọc Anh và thầy Nguyễn Văn Hoàng giữ chức vụ Phó 

Bí thư. 

4. Về đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động 



Thời kỳ đầu Nhà trường được nâng cấp lên đại học, thực hiện 

theo chỉ tiêu biên chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị định số 

116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, 

đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Trường chỉ có 124 

người, trong đó 107 cán bộ viên chức, người lao động, 17 sĩ quan 

biệt phái về giảng dạy tại Trung tâm GDQP Hà Nội 1.  

Cũng giống như các trường đại học, cao đẳng TDTT của cả 

nước, do đặc thù ngành nghề về TDTT, nên tình hình trình độ đội 

ngũ có học hàm, học vị tiến sĩ của thời kỳ này rất khiêm tốn. Giai 

đoạn này Nhà trường chỉ có 1 tiến sĩ là cô Vũ Thị Thanh Bình, có 4 

thầy cô đang học NCS, còn lại giảng viên chủ yếu là trình độ thạc sĩ 

và đại học (năm 2003 sau khi cô Vũ Thị Thanh Bình chuyển công 

tác về làm việc tại Công Đoàn Giáo dục Việt Nam giữ chức vụ Phó 

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thời kỳ này Nhà trường 

hoàn toàn không có cán bộ viên chức, giảng viên nào có học vị tiến 

sĩ. Chính vì thế trước tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây 

dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn 

diện, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định, đây là nhiệm 

vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu 

dài, nhằm thực hiện thành công “Chiến lược phát triển giáo dục, 

đào tạo 2003 - 2010” và tạo nền tảng cho sự đột phá vào chặng 

đường mới. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, 

đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, 

phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua 

việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp 

giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng 



những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước. Để làm được việc này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

đã bám sát và triển khai cụ thể Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 

15/6/2004 của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo đề ra nhiều giải pháp; Chỉ thị số 18/2001/CT-

TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện 

pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân”…. Trong đó đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu; nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 

lý giáo dục. Tổ chức điều tra, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục, về tình hình tư tưởng, đạo đức, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, năng lực quản 

lý trong Nhà trường. Trên cơ sở kết quả điều tra, căn cứ vào chiến 

lược phát triển của Nhà trường, Ban Giám hiệu đã tiến hành xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm số 

lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn, đáp ứng 

yêu cầu của thời kỳ mới.  

Chính từ chủ trương mang tính đột phá này của Đảng ủy, 

cùng với sự động viên của Công đoàn, sự tạo điều kiện của các 

phòng, ban, bộ môn trong Nhà trường, nên chỉ sau thời gian ngắn, 

nhiều viên chức, giảng viên vừa hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch 

công tác, vừa tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, nên chất 

lượng đội ngũ Nhà trường đã nhanh chóng được cải thiện. 

Sau 5 năm cùng với đà phát triển về quy mô, chất lượng đào 

tạo, cuối năm 2007 đội ngũ của Nhà trường có 14 giảng viên chính, 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2001/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2001/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


01 TS; 35 thạc sĩ; 01 chuyên viên chính, còn lại ở các trình độ đại 

học, cao đẳng và các trình độ khác. Ngoài ra còn có 22 sĩ quan biệt 

phái về giảng dạy tại Trung tâm GDQP Hà Nội 1 của Trường. 

5. Công tác đào tạo và tuyển sinh 

a) Về chương trình đào tạo 

Mặc dù là chặng đường đầu tiên của trường đại học, nhưng 

do có sự đầu tư chuẩn bị trước đó, cụ thể như đã liên kết với trường 

Đại học TDTT Bắc Ninh, mở được 02 khóa ở trình độ đại học, nên 

sau khi chính thức được nâng cấp thành trường đại học, Nhà trường 

đã tập trung huy động toàn bộ cán bộ, giảng viên có uy tín tham gia 

hội đồng để biên soạn chương trình, tài liệu, đề cương chi tiết các 

học phần cho tất cả các loại hình đào tạo trên cơ sở nền tảng 

chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo 

Quyết định số 56/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/9/1998. Chính vì thế mặc 

dù trong điều kiện về đội ngũ, về tài liệu còn nhiều khó khăn, 

nhưng với tinh thần quyết tâm của Đảng ủy - Ban Giám hiệu, đã tạo 

ra sự đồng lòng của tập thể, khích lệ cán bộ, giảng viên vừa hăng 

say giảng dạy, vừa tập trung biên soạn giáo trình. Chỉ sau 2 năm 

được nâng cấp lên đại học, Nhà trường đã biên soạn phủ kín toàn 

bộ giáo trình chuẩn cho các môn học có trong chương trình đào tạo 

ở các hệ, cao đẳng, đại học và liên thông với 28 bộ giáo trình đào 

tạo đại học, gồm: Điền kinh, Bóng chuyền; Thể dục; Cầu lông; Đá 

cầu; Bóng rổ; Cờ vua; Võ; Bơi lội; Sinh lý thể thao; Phương pháp 

NCKH sư phạm TDTT; Lý luận và phương pháp GDTC trong 

trường học; Tiếng Anh chuyên ngành TDTT; Âm nhạc, công tác 

Đoàn đội … cùng 11 bộ giáo trình dùng cho đào tạo, huấn luyện 

giáo dục quốc phòng.. Đây là cơ sở tạo nền tảng cho việc triển khai 

nhiệm vụ đào tạo trên vị thế mới. 



Nội dung cụ thể các môn học ở trình độ đại học thời gian này 

bao gồm: 

TT Môn học TT Môn học 

1 Triết học HP1 32 LL và phương 

pháp GDTC HP2 2 Cầu lông 33 Logic học 

3 Điền kinh HP1 34 Phương pháp 

NCKH 4 Giải phẫu 35 Trò chơi 

5 Ngoại ngữ HP1 36 Chuyên sâu 

HK6 6 Thể dục HP1 37 Đoàn đội 

7 Âm nhạc 38 Lịch sử Đảng 

8 Bóng đá, bóng bàn 39 Lý luận thể 

thao trường học 9 Điền kinh HP2 40 Sinh cơ 

10 Ngoại ngữ HP2 41 Sinh hóa thể 

thao 11 Tâm lý học đại cương 42 Tâm lý học 

TDTT 12 Thể dục HP2 43 Thể dục HP 4 

13 Tiếng Việt thực hành 44 Bóng ném 

14 Tin học 45 Chuyên sâu 

HK7 15 Triết học HP2 46 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 16 Bóng chuyền 47 Đá cầu 

17 Điền kinh HP3 48 Đo lường thể 

thao 18 Kinh tế chính trị HP1 49 Pháp luật  

19 Kinh tế chính trị HP2 50 Toán thống kê 

20 Ngoại ngữ HP3 51 Bóng rổ 

21 Quần vợt 52 Điền kinh HP4 

22 Sinh lý thể thao 53 Giáo dục học 

23 Sinh lý người 54 Tâm lý lứa 

tuổi 24 Thể dục HP3 55 Võ 

25 Chủ nghĩa xã hội 56 Bơi lội 

26 Cờ vua 57 Chuyên sâu 

HK5 27 Giao tiếp sư phạm 58 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 28 Lịch sử TDTT 59 Vệ sinh 

29 LL và phương pháp 

GDTC HP1 

60 Y học thể thao 

30 Lịch sử Đảng và tư 

tưởng HCM 

61 Giáo học pháp 

CK 31 Quản lý Nhà nước- 

ngành 

62 Thực tập sư 

phạm   



Giai đoạn này, Nhà trường không chỉ đào tạo chính quy, mà 

còn đào tạo ở các loại hình đào tạo liên kết, liên thông từ trình độ 

cao đẳng lên đại học. 

b) Về công tác tuyển sinh  

Cũng như các trường sư phạm trong cả nước công tác tuyển 

sinh giai đoạn này bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới theo chủ 

trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho thí sinh, giảm bớt chi phí, tốn kém cho xã hội. Theo đó giai 

đoạn này công tác tuyển sinh Nhà trường có nhiều đổi mới đó là, 

cùng với khối các trường khối năng khiếu văn hoá, nghệ thuật, thể 

dục thể thao, các trường cao đẳng được tổ chức riêng kỳ thi tuyển 

sinh và dùng riêng đề thi do trường tự ra dưới sự giám sát của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Nội dung môn thi tuyển sinh gồm: Toán; Sinh 

và 2 nội dung thi năng khiếu TDTT gồm: Chạy nhanh khéo; bật xa 

tại chỗ (nhân hệ số 2). Ngoài ra thí sinh cũng phải trải qua nội dung 

kiểm tra thể hình theo quy định riêng của Trường. Cũng để đảm 

bảo tính khách quan trong việc tổ chức thi, việc ra đề và chấm thi 2 

môn: Toán, Sinh được Nhà trường thực hiện ký hợp đồng bên ngoài 

về tổ chức ra đề và chấm thi tại Trường. Về thời gian thi mặc dù 

thời giai đoạn này Trường đã được nâng cấp thành đại học, nhưng 

vẫn thi vào đợt 3, cùng với khối các trường cao đẳng (thi từ ngày 

16/7 và 17/7). 

Về số lượng chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. Đối với 

phạm vi vùng tuyển sinh Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

cho phép vùng tuyển sinh được thực hiện từ tỉnh Quảng Bình trở ra 

các tỉnh khu vực miền Bắc. 

c) Kết quả đào tạo 



Trong 05 năm (từ năm 2003 đến năm 2007), Nhà trường đã 

đào tạo ở độ đại học, cao đẳng được 1981 sinh viên. Hằng năm số 

sinh viên đạt xuất sắc, ưu tú từ 2% đến 3%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 95% 

đến 98%. Đào tạo, huấn luyện được nhiều vận động viên xuất sắc 

về điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, võ, bơi lội, bóng bàn, và luôn 

đạt thành tích cao trong các giải thi đấu của khu vực và toàn quốc. 

Chất lượng đào tạo của trường được xã hội đánh giá tốt, sinh viên 

ra trường có nhiều cơ hội công tác, có ưu thế hơn so với sinh viên 

được đào tạo ở các cơ sở khác. 

Liên tục nhiều năm liền vô địch giải bóng chuyền, bóng bàn, 

bóng đá, điền kinh sinh viên khu vực Hà Nội. 

- Đoạt Cúp SamSung Bóng đá nam sinh viên năm 2005. 

- Đoạt Chức Vô địch Bóng chuyền nam sinh viên toàn quốc 

năm 2005. 

- Đoạt Cúp Hoà Phát Bóng đá nữ sinh viên năm 2005 

- Đoạt chức vô địch Bóng chuyền nữ sinh viên năm 2005. 

- Đoạt chức vô địch Đơn nam, Đôi nam, Đôi nam/nữ Bóng 

bàn sinh viên năm 2005. 

- Đoạt giải Nhất toàn đoàn Giải Điền kinh sinh viên toàn quốc 

lần thứ 14,15,16 với nhiều huy chương Vàng, phá 1 kỷ lục toàn 

quốc và 3 kỷ lục của trường. 

- Đoạt chức vô địch Giải Bóng chuyền sinh viên nữ toàn 

quốc. 

Được Bộ GD&ĐT tặng thưởng Cờ đơn vị xuất sắc tại Hội 

Thi Nghiệp vụ Sư phạm - Văn hoá - Thể thao 2005. Được Uỷ ban 

TDTT tặng thưởng Cờ đơn vị xuất sắc. 

Kết quả đào tạo của nhà trường từ 2003 – 2007 

TT Khóa CĐCQ ĐHCQ ĐHLTVLVH  



1 Khóa 33 367   

2 Khóa 34 482  20 cử tuyển 

3 Khóa 35 445  49 cử tuyển 

4 Khóa 36 272 60 536 

 

Ngoài kết quả đào tạo trên, trong thời gian này Nhà trường 

phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ GD-ĐT tổ chức tập huấn 

thay sách thể dục được 03 khoá với hơn 1500 lượt người tham gia; 

tuyển 03 khoá đại học không chính quy đào tạo tại trường và các 

tỉnh Hải Phòng, Lâm Đồng được hơn 600 người, nâng tổng số lượt 

người được đào tạo trình độ đại học 3 năm qua lên gần 1300 người, 

chiếm 50 % tổng số sinh viên toàn trường; tiếp tục đào tạo, hoàn 

chỉnh các trình độ cao đẳng được 300 người; liên kết với các tỉnh 

Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu và Quân khu 3 mở 04 khoá trung 

học được gần 600 học sinh; mở thêm mã ngạch đào tạo ghép môn 

Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. Ngoài ra phối hợp với 

Trường Thanh Thiếu niên TW, đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ 

công tác Đoàn Đội cho 18 khóa, 6000 sinh viên. Đây là một nội 

dung đem lại kết quả rất thiết thực, giúp cho sinh viên vừa làm công 

tác chuyên môn vừa tham gia tích cực các hoạt động đoàn, đội- một 

mô hình phổ biến trong trường phổ thông. 

6. Công tác nghiên cứu khoa học 

Bước vào giai đoạn này, thực hiện một trong ba nhiệm vụ 

chính “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục thể chất” tại 

Quyết định số 83/QĐ-TTg, ngày 05/5/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ, Nhà trường đã thực hiện chiến lược về công tác nghiên cứu 

khoa học. Năm 2006, tiến hành thành lập Phòng Quản lý khoa học 

với chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu 



và quản lý khoa học; tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa 

học; quản lý việc biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, 

sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Mặc dù đây là 

giai đoạn tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị của Trường rất khiêm 

tốn, tuy nhiên bằng chủ trương, chính sách của Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu đã tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu học, lãnh đạo, chỉ 

đạo các đơn vị triển khai được hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học 

và sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, tiêu biểu như: Bộ môn Điền 

kinh, Thể dục, Đoàn Đội - Nghệ thuật, Nghiệp vụ sư phạm, Mác 

Lênin, Cầu lông, Y sinh…, có 16 đề tài nghiên cứu khoa học và công 

nghệ cấp Bộ được nghiệm thu và 01 đề tài nghiên cứu sinh được ứng 

dụng trực tiếp vào công tác đào tạo của Nhà trường.  

Đặc biệt trong giai đoan này Nhà trường đã tham gia nhánh đề 

tài cấp nhà nước về “Điều tra thực trạng thể chất nhân dân” được đánh 

giá nghiệm thu xuất sắc. Cũng ở giai đoạn này, Nhà trường đã biên 

soạn 05 giáo trình đào tạo giáo viên GDTC phát hành trong cả nước 

gồm: Tâm lý học TDTT; Y học TDTT; Giáo dục thể chất; sinh lý học 

TDTT và Thể dục. Biên soạn thẩm định in thành sách 12 giáo trình 

gồm: Điền kinh, Thể dục; Bóng chuyền; Bóng đá, Phương pháp 

nghiên cứu khoa học TDTT; Sinh lý học TDTT; Cầu lông; Bóng rổ, 

Trò chơi, Đá cầu, Cờ vua, Bơi lội.  

7. Công tác hợp tác quốc tế 

Giai đoạn này Nhà trường tiếp tục thực hiện nhiều dự án hợp 

tác quốc tế về đào tạo, mở rộng quan hệ với một số trường đại học 

trên thế giới, tập trung cùng trao đổi các nội dung về đẩy mạnh hợp 

tác đẩy mạnh giao lưu giữa cán bộ và sinh viên cũng như hợp tác 

giữa Nhà trường với các trường đào tạo về TDTT; thống nhất chủ 

trương thiết lập cơ chế phối hợp trao đổi thông tin hai chiều. Đồng 



thời thiết lập chặt chẽ và đi vào chiều sâu với 04 cơ sở ở Trung 

Quốc và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, trao đổi học thuật. Trung bình mỗi năm Nhà trường cử từ 02 

đến 03 đoàn sang thăm và làm việc. Ngược lại mỗi năm Nhà trường  

tiếp từ 03 - 04 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Trường, 

trong đó tập trung chủ yếu là các trường đại học nước Trung Quốc và 

Hàn Quốc. 

Từ 2003 đến 2007 Nhà trường đã cử 06 cán bộ giảng viên sang 

học một số môn chuyên ngành TDTT tại trường TDTT Nam Ninh-

Trung Quốc. Cử 12 giảng viên đi học thạc sĩ, nghiên cứu sinh tại 

Trung Quốc; cử 2 sinh viên đi học tại Cu Ba. Ngoài ra được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ủy quyền cho Nhà trường tổ chức 01 đoàn gồm giáo 

viên, giảng viên dạy TDTT trên toàn quốc sang Trung Quốc học tập, 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; cử nhiều đoàn cán bộ, lãnh đạo các 

phòng, ban ra nước ngoài để khảo sát hợp tác, giao lưu trao đổi kinh 

nghiệm, nghiên cứu khoa học… mở ra nhiều triển vọng trong mối 

quan hệ hợp tác sau này.  

8. Cơ sở vật chất 

Từ thực tiễn quy mô Nhà trường ngày càng mở rộng, về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị đòi hỏi phải được đầu tư, nhất là đối với việc 

hoàn thiện các hạng mục công trình cho việc đào tạo ở trình độ đại 

học, Nhà trường đã lập nhiều đề án trình Bộ phê duyệt đầu tư. 

Trong 05 năm kể từ khi được nâng cấp thành trường đại học, Nhà 

trường đã có quy hoạch tổng thể, xây dựng phát triển bền vững, lâu 

dài hiệu quả, từng bước hiện đại về xây dựng mua sắm cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Cụ thể:  

- Nâng thêm tầng 3 KTX, hoàn thành KTX 5 tầng đưa vào sử 

dụng, tăng thêm gần 1000 chỗ ở cho sinh viên, năm 2005 



- Xóa bỏ hoàn toàn nhà cấp 4 ký túc xá; cải tạo nâng cấp 03 

nhà ký túc xá (C1, C4 và C5) từ 3 tầng lên 4 tầng. 

- Hoàn thiện đưa vào sử dụng nhà ăn sinh viên 2 tầng;  

- Hoàn thiện đưa vào sử dụng nhà thi đấu đa năng; Xây mới 

01 tòa nhà 05 tầng ký túc xá C7 năm 2006. 

- Xây mới nhà công vụ cho cán bộ, sĩ quan Trung tâm Giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 

- Cải tạo 02 sân bóng chuyền với đầy đủ thiết bị chiếu sáng 

có thể học tập, thi đấu cả ban đêm. 

- Xây cổng trường và tường bao xung quanh toàn bộ Trường. 

- Bê tông hóa toàn bộ hệ thống đường đi nội bộ của Trường. 

Ngoài ra đầu tư mua sắm hàng loạt các trang thiết bị máy 

móc, phương tiện thiết bị, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập. 

Đặc biệt, giai đoạn này thực hiện Nghị quyết Đại hội của 

Đảng lần thứ VI, lần thứ VII của Đảng bộ Trường nhằm từng bước 

quy hoạch khu tập thể cán bộ viên chức và tháo gỡ những khó khăn 

về chỗ ở cho cán bộ viên chức, xóa bỏ những căn nhà cấp 4 đã 

xuống cấp; thực hiện giải quyết cho một số cán bộ viên chức Nhà 

trường mượn đất khu vực phía Bắc của Trường để làm nhà ở kiên 

cố. Đây là một chủ trương được Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

đánh giá rất cao, bởi với đặc thù của một trường cách xa trung tâm 

thành phố, đời sống cán bộ, viên chức trong khu nội trú còn gặp 

nhiều khó khăn về nhà ở…. Cũng chính từ sự đột phá này đã bước 

đầu giải quyết được cho 21 cán bộ viên chức có được chỗ ở ổn định 

để yên tâm công tác, đồng thời xóa bỏ được 02 dãy nhà cấp 4 

 

*** 



Sau 5 năm tổ chức triển khai nhiệm vụ trên vị thế mới của 

trường đại học, giai đoạn được xem là bản lề của chặng đường mới, 

xét trên nhiều bình diện, tuy còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh 

đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự động viên khích lệ của Công 

đoàn trường… cán bộ, viên chức, sĩ quan, người lao động chung 

sức, đồng lòng, “trăm người như một”, khẳng định bằng chính sự 

năng động, sáng tạo đem lại những kết quả rõ rệt trên các mặt, ghi 

những dấu ấn quan trọng của thời kỳ Nhà trường ở độ tuổi thứ 45. 

Đó chính là chặng đường mà mỗi khi ngẫm lại chặng đường này, 

tất cả cán bộ, viên chức và các thế hệ sinh viên đều rất đỗi tự hào, 

bởi được ghi dấu ấn bằng sự bứt phá đi lên cả về quy mô, tầm vóc, 

đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo… và được ghi nhận 

bằng chính những phần thưởng cao quý đó là: 

- Năm 2003, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 01 Bằng 

khen về thành tích đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 

1998 - 2003; 01 Bằng khen về thành tích công tác quản lý, giáo dục 

HSSV giai đoạn 1998 - 2003. 

- Năm 2004, được tặng 01 Bằng khen của Chính phủ về thành 

tích tham gia Seagames 22 và Para games 2; được tặng 01 Bằng 

khen của Chính phủ về công tác GDQP nhân dịp kỷ niệm 10 năm 

thành lập; được Chủ tịch tỉnh Hà Tây tặng 01 Bằng khen về thành 

tích tham gia các hoạt động Đại hội TDTT. 

- Năm 2005, được Hội Thể thao đại học chuyên nghiệp Việt 

Nam tặng 01 Bằng khen; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

tặng 01 Bằng khen; được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 01 

Bằng khen. 



- Năm 2006, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 

động hạng Nhất. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1 được 

tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

II. Giai đoạn Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 

Nội (2008 - 2017) 

1. Bối cảnh chung về sự đổi tên Trường và mục tiêu chiến 

lược 

Năm 2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 15/2008/QH12 

về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, toàn bộ tỉnh Hà 

Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được nhập về Hà Nội. Thực hiện chủ 

trương để thống nhất tên gọi, Nhà trường đã được Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 1647/QĐ-TTg ngày 14/11/2008, đổi 

tên từ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây, thành 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Từ tên gọi mang 

tên của Thủ đô của cả nước đã tạo cho Nhà trường có một tâm thế 

mới để bước vào chặng đường đổi mới, nâng cao chất lượng đào 

tạo. Sau 05 năm được nâng cấp lên đại học, Trường đã có những 

đổi mới căn bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tạo cơ 

sở vững chắc cho sự phát triển khởi sắc và bền vững. 

Nhiệm vụ của Trường giai đoạn này không có sự thay đổi, 

tuy nhiên từ năm 2013, Nhà trường có thêm nhiệm vụ mới đó là 

đào tạo ở trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất. 

Xác định rõ tầm quan trọng vị trí, vai trò trong lĩnh vực đào 

tạo giáo viên giáo dục thể chất và nghiên cứu khoa học TDTT, nhất 

là với giai đoạn này, thực hiện chủ trương xã hội hóa các trường đại 

học của thời kỳ mở, có nhiều trường đại học được thành lập mới, 

tạo sự cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Vì thế giai đoạn 



này, Đảng bộ Trường đã lãnh đạo, song song với nhiệm vụ chuyên 

môn là tập trung xây dựng “Đề án phát triển tổng thể Nhà trường 

đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”. Đề án được xây dựng trên cơ sở 

thực tiễn của Nhà trường và bám sát yêu cầu cấp thiết của ngành 

Giáo dục thể chất, đặc biệt là trên cơ sở tổng kết của Nhà trường 

trong chặng đường gần 50 năm xây dựng và phát triển. Vì vậy, Đề 

án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đánh giá rất cao 

về tầm nhìn chiến lược của Nhà trường. Tại Điều 1, Quyết định số 

3881/QĐ-BGDĐT, ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tổng thể Trường đến năm 

2020, xác định mục tiêu chung là: “Xây dựng nhà trường trở thành 

một trường đại học đa ngành (trong đó đào tạo giáo viên chiếm 

70%), đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý về giáo dục thể chất có trình độ đại học, sau 

đại học đạt chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng và của 

cả nước; là một trong những trung tâm hợp tác quốc tế, đào tạo 

nghiên cứu khoa học sư phạm TDTT, khoa học về giáo dục quốc 

phòng, bồi dưỡng huấn luyện đội ngũ cán bộ TDTT với nội dung 

chương trình tiên tiến và các trang thiết bị hiện đại, góp phần tích 

cực phát triển giáo dục thể chất trong trường học, cũng như sự 

nghiệp TDTT và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phấn đấu đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, là trường đại học hiện 

đại, đào tạo giáo viên giáo dục thể chất đạt chuẩn ngang tầm với các 

trường đại học trong khu vực và trên thế giới”.  

Với mục tiêu này đã mở ra cho Nhà trường có bước tiến quan 

trọng vào giai đoạn đổi mới. 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự 

a) Ban Giám hiệu  



- Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Xuân Thành (nhiệm kỳ 

2007-2013 và nhiệm kỳ 2013-2017)  

Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức 

vụ Hiệu trưởng tại Quyết định số 2943/QĐ-BGDĐT ngày 11/6/2007 

và Quyết định số 3815/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2012. Tháng 10 năm 

2017, do hết 2 nhiệm kỳ liên tiếp, PGS.TS. Phạm Xuân Thành được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4284/QĐ-BGDĐT 

ngày 05/10/2017, thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng. 

b) Các Phó Hiệu trưởng  

- TS. Nguyễn Văn Thời (nhiệm kỳ 2007 - 2016) 

Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức 

vụ Phó Hiệu trưởng tại Quyết định số 5884/QĐ-BGDĐT ngày 

18/9/2007 và Quyết định số 47/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2013. 

Năm 2016 TS. Nguyễn Văn Thời hết tuổi quản lý được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 849/QĐ-BGDĐT ngày 

21/3/2016 thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng chuyển sang làm công 

tác chuyên môn. 

- Nhà giáo Hướng Xuân Nguyên (nhiệm kỳ 2007 - 2013) 

 Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức 

vụ Phó Hiệu trưởng tại Quyết định số 8202/QĐ-BGDĐT, ngày 

08/12/2008. Tháng 11 năm 2011, thầy Hướng Xuân Nguyên được 

Nhà trường cử đi học NCS tại Trung Quốc và được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quyết định số 544/QĐ-BGDĐT, ngày 06/02/2013 thôi không 

giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng để học tập.  

- TS. Nguyễn Duy Quyết (nhiệm kỳ 2013 - 2017) 

Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức 

vụ Phó Hiệu trưởng tại Quyết định số 542/QĐ-BGDĐT, ngày 

06/02/2013. 



- TS. Lê Thanh (nhiệm kỳ 2013 - 2018)  

Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức 

vụ Phó Hiệu trưởng tại Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT, ngày 

06/02/2013. Năm 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết 

định số 1851/QĐ-BGDĐT về công tác cán bộ của Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội kéo dài thời gian thời gian giữ chức vụ Phó 

Hiệu trưởng đối với TS. Lê Thanh cho đến hết tuổi quản lý theo 

quy định. Do hết tuổi quản lý, ngày 08/6/2018 Bộ Giáo dục và Đào 

tạo có Quyết định số 2163/QĐ-BGDĐT, TS. Lê Thanh thôi không 

giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng vào ngày 31/7/2018 và kéo dài thời 

gian công tác từ ngày 01/8/2018 để làm công tác giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

c) Các đơn vị trực thuộc 

Giai đoạn này, Nhà trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Nghị định 

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên 

chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư Liên 

tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ, hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo. Để đảm bảo 

thực hiện các mục tiêu chiến lược, Ban Giám hiệu đã kiện toàn cơ 

cấu tổ chức bộ máy, trên cơ sở giữ nguyên bộ máy của thời kỳ trước, 

đồng thời có bổ sung tách và sáp nhập một số đơn vị. Cụ thể: 

- Năm 2008: Thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng đào tạo; bổ nhiệm thầy Bùi Minh Thành giữ chức vụ 

Q.Trưởng phòng; thành lập Phòng Công tác HSSV; bổ nhiệm thầy 



Lê Minh Hường giữ chức vụ Trưởng phòng; sáp nhập phòng Hành 

chính - Tổng hợp và phòng Quản trị Thiết bị thành phòng Hành 

chính - Quản trị thiết bị; bổ nhiệm thầy Hoàng Anh Dũng giữ chức 

vụ Trưởng phòng; sáp nhập bộ môn Bóng đá - Bóng chuyền và bộ 

môn Bóng chuyền - Bóng rổ - Bóng ném thành Bộ môn Các môn 

bóng; bổ nhiệm thầy Đặng Hùng Mạnh giữ chức vụ Trưởng bộ môn; 

tách bộ môn Các môn Bóng thành 02 bộ môn, gồm: Bộ môn Bóng 

chuyền - Bóng đá; Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném; tách Bộ môn Bóng 

chuyền - Bóng đá thành 02 bộ môn gồm: Bộ môn Bóng chuyền; Bộ 

môn Bóng đá.  

Bổ nhiệm thầy Nguyễn Duy Quyết giữ chức Q.Trưởng Phòng 

Đào tạo, bổ nhiệm ông Vũ Hải Hành giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ 

chức cán bộ - Công tác chính trị; bổ nhiệm cô Phạm Thị Hương giữ 

chức Phó Trưởng phòng Đào tạo; bổ nhiệm thầy Đặng Hùng Mạnh 

giữ chức vụ Trưởng bộ môn Bộ môn Bóng chuyền - Bóng đá, sau đó 

giữ chức vụ Trưởng bộ môn Bộ môn Bóng chuyền; bổ nhiệm thầy 

Đỗ Mạnh Hưng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Bộ môn Bóng rổ - 

Bóng ném; bổ nhiệm thầy Trần Hữu Truyền giữ chức vụ Trưởng bộ 

môn Bộ môn Bóng chuyền; bổ nhiệm cô Mai Thị Ngoãn giữ chức 

Q.Trưởng Bộ môn Cầu lông- Bóng bàn- Quần vợt. 

- Năm 2009, thành lập Khoa Đào tạo Tại chức và Sau đại học, 

tại Quyết định số 780/2009/QĐ-TCCB-CTCT, ngày 30/11/2009; bổ 

nhiệm thầy Lê Thanh giữ chức vụ Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ 

môn Toán - Tin; đổi tên bộ môn Lý luận chính trị - Mác Lênin thành 

Bộ môn Lý luận Chính trị, tại Quyết định số 143/QĐ- TCCB-CTCT, 

ngày 02/4/2009. Bổ nhiệm thầy Nguyễn Duy Quyết giữ chức vụ 

Trưởng Phòng Đào tạo; thầy Bùi Minh Thành giữ chức vụ Trưởng 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo; Thượng tá Đinh 



Tùng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng Hà Nội 1; bà Nguyễn Thị Chính giữ chức vụ Kế toán tổng 

hợp; thầy Đào Xuân Anh giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Bóng 

chuyền; thầy Trần Hữu Truyền giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Bóng 

đá; cô Mai Thị Ngoãn giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Cầu lông - Bóng 

bàn - Quần vợt. 

- Năm 2010, sáp nhập bộ môn Toán Tin vào Bộ môn Nghiệp 

vụ sư phạm, tại Quyết định 975/QĐ-TCCB ngày 31/12/2010. Tách 

phòng Hành chính - Quản trị Thiết bị thành 02 phòng, tại Quyết định 

số 401/2010/QĐ-TCCB-CTCT, ngày 01/7/2010, gồm: (1)- Phòng 

Hành chính - Tổng hợp; (2)- Phòng Quản trị -Thiết bị. Bổ nhiệm 

ThS. Hoàng Anh Dũng giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính - 

Tổng hợp; ThS. Bùi Văn Ca giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản trị -

Thiết bị; ông Nguyễn Đình Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 

Quản trị- Thiết bị; cô Ngô Thị Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng, 

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; bà Nguyễn Thị Chính giữ 

chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, phụ trách phòng; 

TS. Phạm Thị Hương giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo, kiêm 

Phó trưởng Khoa Đào tạo tại chức và Sau đại học; ThS. Trần Quyết 

Thắng giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Điền kinh; ThS. Lê Thị Vân 

Liêm giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Lý luận chính trị; ThS. 

Nguyễn Thu Nga giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Nghiệp vụ sư 

phạm; cô Hoàng Minh Thuận giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Thể 

dục; ThS. Nguyễn Văn Hoàng giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Đoàn 

đội - Nghệ thuật. 

- Năm 2011, tách bộ môn Võ - Bơi - Cờ thành 02 bộ môn (Bộ 

môn Võ - Đá cầu - Cờ vua; Bộ môn Bơi - Trò chơi, tại Quyết định số 

105/2011/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 08/3/2011. Đồng thời bổ nhiệm 



ThS. Mai Tú Nam giữ chức vụ Trưởng bộ môn Võ - Đá cầu - Cờ 

vua;  ThS. Nguyễn Hữu Thái Phụ trách bộ môn Bơi - Trò chơi; ông 

Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị; bổ 

nhiệm lại ThS. Trần Quyết Thắng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Điền 

kinh;  ThS. Trần Dũng giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Võ - Đá cầu 

- Cờ vua; bà Nguyễn Thị Chính giữ chức Trưởng phòng KHTC; bà 

Quách Thị Tiến giữ chức Phó Trưởng phòng KHTC; ThS. Nguyễn 

Thu Nga giữ chức Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Sư phạm; ThS. Lê Học 

Liêm giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Điền kinh. 

- Năm 2013, đổi tên khoa Đào tạo tại chức và sau đại học 

thành: Khoa đào tạo Sau đại học, tại Quyết định số 508/2013/QĐ-

ĐHSPTDTTHN, ngày 02/8/2013. Thành lập phòng Quan hệ quốc tế, 

tại Quyết định số 509/2013/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 02/8/2013. 

Đổi tên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo, thành 

phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, tại Quyết định số 

508/2013/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 02/8/2013. Đổi tên phòng Tổ 

chức cán bộ - Công tác chính trị, thành phòng Tổ chức cán bộ, tại 

Quyết định số 510/2013/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 02/8/2013. Đổi 

tên bộ môn Đoàn Đội - Nghệ thuật thành bộ môn Nghệ thuật - Đoàn 

đội, tại Quyết định số 511/2013/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 

02/8/2013. 

Bổ nhiệm TS. Phạm Thị Hương giữ chức vụ Phó Trưởng 

phòng Đào tạo; TS. Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ Phó Trưởng 

phòng Đào tạo; ThS. Phạm Ngọc Tú giữ chức vụ Trưởng Bộ môn 

Bóng rổ - Bóng ném; ThS. Trần Dũng  giữ chức vụ Trưởng bộ môn 

Võ - Đá cầu - Cờ vua; ThS. Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Phó 

trưởng Bộ môn Võ - Đá cầu - Cờ vua; ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ 



giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ; giao cho ThS. Vũ Văn 

Thịnh phụ trách Bộ môn Bơi - Trò chơi. 

Ngoài ra để tập trung đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao 

chất lượng đào tạo, năm 2013, Hiệu trưởng Nhà trường giao thêm 

nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Duy Quyết - Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm 

Trưởng phòng Đào tạo; giao cho TS. Lê Thanh - Phó Hiệu trưởng 

kiêm nhiệm Trưởng khoa Đào tạo tại chức và Sau đại học. 

- Năm 2014, thành lập thêm mới phòng Pháp chế - Thi đua, 

khen thưởng, tại quyết định số 834/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 

27/11/2014; tách Bộ môn Võ - Đá cầu - Cờ vua thành 02 bộ môn (Bộ 

môn Võ; Bộ môn Cờ vua - Đá cầu), tại quyết định số 676/2014/QĐ-

ĐHSPTDTTHN ngày 29/9/2014. Sáp nhập khoa Sau đại học và 

Phòng Quan hệ quốc tế thành: Phòng Sau Đại học và Quan hệ quốc 

tế, tại Quyết định số 694/2014/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 29/9/2014. 

Bổ nhiệm thầy Nguyễn Văn Học giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp 

chế - Thi đua, khen thưởng; ThS. Trần Dũng giữ chức vụ Trưởng Bộ 

môn Võ; ThS. Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cờ 

vua - Đá cầu; TS. Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Sau Đại 

học và Quan hệ quốc tế; TS. Phùng Xuân Dũng giữ chức vụ Phó 

trưởng phòng Công tác HSSV; TS. Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Phó 

trưởng bộ môn Điền kinh, Quyền phụ trách Bộ môn; ThS. Phạm 

Khắc Minh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Bóng đá; ThS. Trần Ngọc 

Minh giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Bóng đá; ThS. Trần Thị Thu 

Trang phụ trách Bộ môn Thể dục. 

- Năm 2015, tách phòng Sau Đại học và Quan hệ quốc tế thành 

2 đơn vị (phòng Đào tạo; phòng Quan hệ quốc tế). Bổ nhiệm TS. Đỗ 

Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Quan hệ quốc tế; TS. Đỗ 

Mạnh Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng Sau đại học; TS. Hướng 



Xuân Nguyên giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Ngô 

Xuân Đức giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học; TS. 

Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại 

học; TS. Phùng Xuân Dũng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo; 

ThS. Nguyễn Thành Chung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức 

cán bộ; ThS. Lê Học Liêm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Điền kinh; 

ThS. Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng bộ môn Thể dục; ThS. 

Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cờ vua - Đá cầu. 

- Năm 2016, đổi tên phòng Quan hệ Quốc tế thành phòng Hợp 

tác quốc tế, tại Quyết định số 294/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 

05/8/2016. Đổi tên phòng Phòng Đào tạo sau đại học thành Khoa 

Đào tạo sau đại học, tại Quyết định số 383/QĐ-ĐHSPTDTTHN 

ngày 11/10/2016. Sáp nhập bộ môn Bóng đá, Bóng chuyền thành bộ 

môn Bóng đá - Bóng chuyền, tại Quyết định số 384/QĐ-

ĐHSPTDTTHN ngày 11/10/2016. Thành lập Khoa huấn luyện Thể 

thao tại Quyết định số 06/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 04/01/2016 (Do 

điều kiện thực tế, nên ngày 11/10/2016 Hiệu trưởng Nhà trường đã 

ban hành Quyết định số 380/QĐ-ĐHSPTDTTHN, giải thể khoa 

Huấn luyện thể thao); thành lập Khoa Võ thuật và đổi tên Bộ môn 

Võ thành bộ môn Taekwondo trực thuộc Khoa Võ thuật tại Quyết 

định số 382/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 11/10/2016.  

Bổ nhiệm TS. Mai Tú Nam giữ chức vụ Trưởng khoa Võ 

thuật; ThS. Trần Dũng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Taekwondo; 

ThS. Đào Xuân Anh giữ chức vụ Trưởng bộ môn Bóng đá, Bóng 

chuyền; TS. Trần Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Bóng 

đá, Bóng chuyền; ThS. Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng 

bộ môn Nghệ thuật- Đoàn đội; ThS. Đặng Đình Dũng giữ chức vụ 

Phó Trưởng bộ môn Thể dục; ThS. Vũ Thu Hà giữ chức vụ Phó 



Trưởng bộ môn Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt; ThS. Lê Chí Nhân 

giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Võ, tháng 10 năm 2016 giữ chức vụ 

Phó Trưởng bộ môn Taekwondo; ThS. Phạm Phi Điệp giữ chức vụ 

Phó Trưởng bộ môn Điền kinh; ThS. Quách Văn Tỉnh giữ chức vụ 

Trưởng bộ môn Y sinh; ông Nguyễn Văn Đông giữ chức vụ Phó 

Trưởng Trạm y tế; ông Trịnh Duy Bình giữ chức vụ Phó Trưởng 

phòng Quản trị - Thiết bị; Đại tá Nguyễn Minh Tiến chức vụ Phó 

Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1. 

- Năm 2017, thực hiện Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy 

và nhân sự các đơn vị, tại Quyết định số 229/QĐ-ĐHSPTDTTHN, 

Nhà trường đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 22 đơn vị trực 

thuộc Ban Giám hiệu gồm: Phòng Tổ chức cán bộ; phòng Hành 

chính tổng hợp; phòng Đào tạo; phòng Kế hoạch tài chính; 

phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; phòng Quản lý khoa 

học; phòng Công tác sinh viên; phòng Quản trị thiết bị; phòng Hợp 

tác quốc tế; phòng Thanh tra - Pháp chế; Khoa Đào tạo sau đại học; 

khoa Võ Thuật; khoa Các môn bóng; khoa Cầu lông - Bóng bàn - 

Quần vợt; khoa Điền kinh; khoa Thể dục; khoa Bơi -Trò chơi - Cờ 

vua- Đá cầu; khoa Lý luận chung; khoa Lý luận chuyên ngành; trung 

tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; trung tâm Truyền thông - Thư 

viện; Trạm Y tế. 

Đồng thời kiện toàn 19 bộ môn trực thuộc khoa, gồm: Khoa 

Các môn bóng có: Bộ môn Bóng đá; Bộ môn Bóng chuyền; Bộ môn 

Bóng rổ - Bóng ném. Khoa Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt có: Bộ 

môn Bóng bàn- Quần vợt; Bộ môn Cầu lông. Khoa Điền kinh có: Bộ 

môn Các môn chạy; Bộ môn Các môn nhảy, ném đẩy. Khoa Thể dục 

có: Bộ môn Thể dục cơ bản; Bộ môn Thể dục nghệ thuật. Khoa Võ 

thuật có: Bộ môn Taekwondo; Bộ môn Võ cổ truyền Việt Nam. 



Khoa Bơi -Trò chơi - Cờ vua- Đá cầu có: Bộ môn Bơi-Trò chơi; Bộ 

môn Cờ vua- Đá cầu. Khoa Lý luận chung có Bộ môn Nghệ thuật - 

Đoàn đội; Bộ môn Ngoại ngữ. Khoa Lý luận chuyên ngành có: Bộ 

môn Nghiệp vụ sư phạm; Bộ môn Y sinh; Bộ môn Toán - Tin. Thành 

lập 2 đơn vị thuộc Trung tâm Truyền thông và Thư viện gồm: Phòng 

Truyền thông; Thư viện trường.  

Bổ nhiệm TS. Hướng Xuân Nguyên giữ chức vụ Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Nguyễn Thành Chung giữ chức vụ 

P.Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Hoàng Anh Dũng giữ chức 

vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; TS. Phạm Thị Hương giữ 

chức vụ Trưởng phòng Phòng Đào tạo; TS. Phùng Xuân Dũng giữ 

chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo; bà Nguyễn Thị Chính giữ 

chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, kiêm Kế toán trưởng; 

ThS. Bùi Minh Thành giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng đào tạo; ThS. Trần Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó 

trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo; TS. Nguyễn 

Mạnh Toàn giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý khoa học; ThS. 

Ngô Xuân Đức giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý khoa học; 

TS. Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác sinh viên; 

bà Đặng Thị Hải, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Công tác sinh 

viên; ông Trịnh Duy Bình giữ chức vụ Phó trưởng phòng, kiêm phụ 

trách phòng Quản trị - Thiết bị; ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ 

Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị; TS. Đỗ Anh Tuấn, giữ chức 

vụ Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; ThS. Bùi Minh Thành kiêm giữ 

chức vụ Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế; TS. Đỗ Mạnh Hưng 

giữ chức vụ Trưởng khoa Đào tạo sau đại học; TS. Mai Tú Nam giữ 

chức vụ Trưởng khoa Võ Thuật; TS. Trần Dũng, giữ chức vụ Phó 

trưởng khoa Võ thuật; TS. Trần Ngọc Minh giữ chức vụ Phó 



Trưởng khoa, phụ trách khoa Các môn bóng; ThS. Mai Thị Ngoãn 

giữ chức vụ Trưởng khoa Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt; ThS.  

Vũ Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Cầu lông - Bóng bàn 

- Quần vợt; ThS. Lê Học Liêm giữ chức vụ Trưởng khoa Điền kinh; 

ThS. Phạm Phi Điệp giữ chức vụ Phó trưởng khoa Điên kinh; ThS. 

Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng khoa Thể dục; ThS. Đặng 

Đình Dũng giữ chức vụ Phó trưởng khoa Thể dục; ThS. Nguyễn 

Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng khoa Bơi -Trò chơi - Cờ vua- Đá 

cầu; ThS. Vũ Văn Thịnh giữ chức vụ Phó trưởng khoa Bơi -Trò 

chơi - Cờ vua- Đá cầu; ThS.  Lê Thị Vân Liêm giữ chức vụ Trưởng 

khoa Khoa Lý luận chung; TS. Nguyễn Thu Nga giữ chức vụ 

Trưởng khoa Khoa Lý luận Chuyên ngành; ThS. Nguyễn Văn 

Hoàng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận Chuyên ngành; 

ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ giữ chức vụ Phó trưởng khoa Lý luận 

Chuyên ngành; ông Nguyễn Văn Đông giữ chức vụ Trưởng trạm 

Trạm Y tế; Đại tá Nguyễn Minh Tiến và Đại tá Nguyễn Văn Kha 

giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh. PGS.TS. Phạm Xuân Thành kiêm giữ chức vụ Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; kiêm Giám đốc 

Trung tâm Truyền Truyền thông - Thư viện. 

Có thể nói, đây được xem là thời kỳ Nhà trường có cơ cấu tổ 

chức, bộ máy nhiều biến động nhiều nhất, bởi trước yêu cầu thực 

tiễn và cũng nhằm tạo cơ chế “mở” để tạo động lực cho đội ngũ cán 

bộ, nhà giáo và các đơn vị tập trung phấn đấu thực hiện tốt cho công tác 

chuyên môn. 

3. Cơ cấu tổ chức Đảng, đoàn thể 

 Giai đoạn này, Đảng bộ Nhà trường là tổ chức cơ sở Đảng 

trực thuộc Đảng Bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. 



Công đoàn trường là tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công giáo 

dục Việt Nam. Đoàn thanh niên Nhà trường là tổ chức Đoàn cơ sở 

trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hà Nội. 

a) Đảng bộ Trường 

- BGH Đảng bộ trường lần IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012) 

+ TS. Nguyễn Văn Thời, giữ chức vụ Bí thư 

+ PGS.TS. Phạm Xuân Thành giữ chức vụ Phó Bí thư 

+ Các Đảng ủy viên gồm: Đại tá Nguyễn Ngọc Hiệp; ThS. 

Hoàng Anh Dũng; TS. Nguyễn Duy Quyết. 

Nhiệm kỳ này, Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ 

hành chính, thầy Nguyễn Văn Học giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ 

Giảng viên, cô Nông Thị Hồng giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Trung 

tâm GDQP Hà Nội 1, Đại tá Nguyễn Ngọc Hiệp giữ chức vụ Bí 

thư; Chi bộ sinh viên, thầy Lê Minh Hường giữ chức vụ Bí thư. 

- BCH Đảng bộ Trường lần X (nhiệm kỳ 2012 – 2015) 

+ PGS.TS. Phạm Xuân Thành giữ chức vụ Bí thư 

+ TS. Nguyễn Văn Thời giữ chức vụ Phó Bí thư 

+ Các Đảng ủy viên gồm: ThS. Hoàng Anh Dũng; TS. 

Nguyễn Duy Quyết; TS. Lê Thanh; Đại tá Đinh Tùng Sơn. 

+ Chi bộ hành chính: Thầy Nguyễn Văn Học giữ chức vụ Bí 

thư; Chi bộ Giảng viên cô Nông Thị Hồng giữ chức vụ Bí thư; Chi 

Bộ Trung tâm GDQP Hà Nội 1, Đại tá Đinh Tùng Sơn giữ chức vụ 

Bí thư; Chi Bộ sinh viên thầy Lê Minh Hường giữ chức vụ Bí thư.  

- BCH Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

+ PGS.TS. Phạm Xuân Thành giữ chức vụ Bí thư.  

+ TS. Nguyễn Duy Quyết giữ chức vụ Phó Bí thư.  

+ Các Đảng ủy viên gồm: Đại tá Vũ Tiến Đại; TS. Lê Thanh; 

TS. Phạm Anh Tuấn; TS. Phạm Thị Hương; TS. Phùng Xuân Dũng. 



+ Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ gồm 05 chi bộ: Chi bộ Hành 

chính, ThS. Bùi Minh Thành giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Giảng viên 

1, ThS. Mai Thị Ngoãn giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Giảng viên 2, 

TS. Lê Thanh giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Trung tâm GDQP Hà Nội 

1, Đại tá Vũ Tiến Đại giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Sinh viên,  TS.  

Phùng Xuân Dũng giữ chức vụ Bí thư. 

 b) Công đoàn Trường  

- BGH Công đoàn trường lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007- 2013)  

+ ThS. Đặng Hùng Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch  

+ Nhà giáo Trần Thị Thu Khoa giữ chức vụ Phó Chủ tịch 

+ Các ủy viên BCH gồm: Bà Nguyễn Thị Chính; ông Vũ Hải 

Hành; bà Vũ Thị Huyễn; ông Đỗ Đức Thuận; ThS. Lê Học Liêm. 

+ Các tổ chức trực thuộc gồm: Công đoàn Bộ phận hành 

chính; Công đoàn Bộ phận giảng viên 1; Công đoàn Bộ phận giảng 

viên 2; Công đoàn Bộ phận Trung tâm GDQP Hà Nội 1.  

Ban nữ công do Nhà giáo Trần Thị Thu Khoa giữ chức vụ 

Trưởng ban.  

- BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ lần thứ X (nhiệm kỳ 

2013- 2018) 

+ ThS.  Hoàng Anh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch. 

+ ThS. Lê Học Liêm chức vụ Phó Chủ tịch. 

+ Các ủy viên BCH gồm: ThS. Mai Thị Ngoãn; ông Đỗ Đức 

Thuận; ThS. Trần Dũng; ThS. Hồ Thị Thu Hiền; bà Phạm Thị Thúy 

Hà; bà  Vũ Thị Huyễn; ThS. Ngô Xuân Đức. 

+ Các tổ chức trực thuộc gồm: Công đoàn bộ Bộ phận hành 

chính, ông Vũ Hải Hành giữ chức vụ Chủ tịch; Công đoàn bộ phận 

Giảng viên 1, ThS. Lê Học Liêm giữ chức vụ Chủ tịch. Công đoàn 

Bộ phận Giảng viên 2, ThS. Hồ Thị Thu Hiền giữ chức vụ Chủ tịch. 



Công đoàn Bộ phận Trung tâm GDQP Hà Nội 1, Trung tá Đỗ Đức 

Thuận giữ chức vụ Chủ tịch. 

 Ban nữ công do ThS. Mai Thị Ngoãn giữ chức vụ Trưởng 

ban 

c) Đoàn Thanh niên  

- BCH Đoàn trường lần thứ VI (nhiệm kỳ 2008 - 2010)  

+ TS. Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Bí thư 

+ ThS. Phạm Quốc Toản giữ chức vụ Phó Bí thư 

- BCH Đoàn trường lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010 - 2012)  

+ ThS. Phạm Quốc Toản giữ chức vụ Bí thư 

+ ThS. Trần Thị Thu Trang và TS. Phùng Xuân Dũng giữ 

chức vụ Phó Bí thư. 

+ Các ủy viên gồm ThS. Hoàng Minh Thủy; ThS. Ngô Xuân 

Đức và các sinh viên các khóa. 

-BCH Đoàn trường lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2015)  

+ ThS. Phạm Quốc Toản giữ chức vụ Bí thư. 

+ TS. Phùng Xuân Dũng và ThS. Hoàng Minh Thủy giữ chức 

vụ Phó Bí thư.  

+ Các ủy viên: ThS. Ngô Xuân Đức; ThS. Trần Thị Nhu. 

- BCH Đoàn trường lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2017) 

+ TS. Phùng Xuân Dũng giữ chức vụ Bí thư 

+ ThS. Nguyễn Thành Chung và ThS. Hoàng Minh Thủy giữ 

chức vụ Phó Bí thư. 

+ Các ủy viên BCH gồm: ThS. Đoàn Thanh Nam; ThS.  

Nguyễn Thị Diệu Linh; ThS. Trần Thị Mai Linh; ThS. Lê Thị 

Thanh Hường; ThS. Lê Ngọc Vinh; ThS. Nguyễn Văn Duyệt; ThS. 

Lê Duy Linh; ThS. Vũ Thị Trang; ông Nguyễn Tiến Thành; ông 

Nguyễn Trường Trung, ngoài ra còn có 6 SV của các khóa. 



- Các Chi đoàn trực thuộc: Gồm 50 Chi đoàn, trong đó 48 Chi 

đoàn sinh viên; 01 Chi đoàn Giảng viên, do ThS. Đoàn Thanh Nam 

giữ chức vụ Bí thư; 01 Chi đoàn Hành chính - Trung tâm, ông 

Nguyễn Tiến Thành giữ chức vụ Bí thư.  

4. Đội ngũ viên chức  

Giai đoạn này Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 

tổng chỉ tiêu biên chế 270 chỉ tiêu viên chức. Đây là giai đoạn Nhà 

trường được thực hiện quyền tự chủ về tuyển dụng theo quy định, 

vì thế việc tuyển dụng được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: 

Tuyển dụng viên chức, tuyển dụng hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn và hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng vụ việc… số người 

được tuyển dụng làm việc trong giai đoạn này luôn giao động, có 

thời kỳ cao điểm Nhà trường tuyển dụng lên tới gần 300 người, 

không tính số lượng sĩ quan Trung tâm GDQP&AN. 

Đặc biệt, giai đoạn này Đảng ủy xác định công tác cán bộ là 

nhiệm quan trọng cho việc triển khai đào tạo ở trình độ sau đại học. 

Vì thế để tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ, 

trên cơ sở biên chế được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Nhà trường 

đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực cho 

phù hợp với tình hình thực tế; sắp xếp, bố trí tuyển dụng, sử dụng 

theo đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp; xây dựng lộ trình phát triển đội ngũ cán bộ viên chức đảm 

bảo hợp lý về cơ cấu và trình độ, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng 

viên chức đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và phương án giải quyết tình trạng, thiếu cán bộ, giảng viên.  

Để tạo điều kiện cũng như khích lệ phong trào học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Đảng ủy-Ban Giám hiệu Nhà 

trường đã thực hiện chủ trương hỗ trợ 100% học phí cho cán bộ, 



viên chức có thời gian công tác từ 10 năm trở lên; hỗ trợ 50% học 

phí đối với cán bộ, viên chức có thời gian công tác dưới 10 năm 

công tác; học xong tiến sĩ được thưởng 10 triệu đồng. Bên cạnh đó 

Nhà trường chủ động tìm kiếm thông báo tuyển sinh các chương 

trình học bổng đi học tại nước ngoài trên các trang website của Cục 

đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo để cử cán bộ, giảng 

viên có năng lực tham gia dự tuyển các chương trình học bổng sau đại 

học tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Đề án 599 và 911… 

Chính vì thế đã tạo ra nhiều động lực cho viên chức, người lao 

động tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, đã tạo ra một phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn sôi nổi. Từ năm 2011 đến 2017, Nhà trường đã có 50 người đi 

đào tạo trong nước ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 23 người 

đi học tại nước ngoài. Vì thế nếu như ở giai đoạn 2003 - 2007 toàn 

Trường chỉ có 01 tiến sĩ, 05 viên chức theo học NCS, thì từ năm 

2009 đến năm 2017 có 16 giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến 

sĩ, như: TS. Kiều Tất Vinh (năm 2009); TS. Lê Thanh (năm 2010); 

TS. Nguyễn Văn Thời và TS. Nguyễn Mạnh Toàn (năm 2012). TS. 

Đỗ Anh Tuấn và TS Cao Thị Sính (năm 2013); TS Phạm Anh Tuấn 

(năm 2014); TS. Đỗ Mạnh Hưng; TS. Hướng Xuân Nguyên; TS. 

Mai Tú Nam (năm 2015). TS. Vũ Thị Cương; TS. Phạm Thị 

Hương, (năm 2016); TS. Tô Tiến Thành; TS. Phùng Mạnh Cường; 

TS. Trần Mai Linh (năm 2017).  

Từ chỗ gần như “trắng” tiến sĩ đã trở thành trường có đội ngũ 

trình độ tiến sĩ hùng hậu. Đặc biệt từ năm 2013, TS. Phạm Xuân 

Thành được Hội đồng chức danh nhà nước phong học hàm đạt 

chuẩn Phó Giáo sư, cùng với chính sách thu hút nguồn chất lượng 

cao GS.TS Nguyễn Xuân Sinh chuyển công tác từ trường Đại học 



TDTT Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Lâm Thị Tuyết Thúy chuyển 

từ Trường Đại học Khánh Hòa - Nha Trang về trường công tác, đã 

đưa tỷ lệ cán bộ, viên chức có học hàm, học vị cao so với các 

trường chuyên ngành TDTT trong cả nước.  

Tổng số cán bộ viên chức, người lao động toàn Trường đến  

năm 2017, có 283 người. Trong đó chức danh giảng viên có 158 

người, gồm 01 GS và 01 PGS; 14 tiến sĩ; 84 ThS; 58 đại học. Chức 

danh khối hành chính 99 người, gồm 06 thạc sĩ; 54 đại học, cao 

đẳng, trung cấp 13 người; trình độ khác là 21 người; 27 sĩ quan 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1.  

Có thể nói, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức thời kỳ này 

so với các trường đại học lớn còn khiêm tốn, nhưng với ngành đặc 

thù về TDTT, thì đây là sự bứt phá rất lớn, nhiều cán bộ, giảng viên 

không chỉ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có bề dày kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy, huấn luyện, mà còn là giảng viên, 

huấn luyện viên giỏi, trọng tài cấp quốc gia, quốc tế, chuyên gia về 

y học TDTT, chuyên gia thể dục đồng diễn, đạo điễn khai, bế mạc 

các đại hội TDTT toàn quốc và Seagames có uy tín; đội ngũ cán bộ 

viên chức có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, yên ngành, yên nghề, 

yêu trường, năng động, nhiệt tình ham học hỏi, là nguồn lực cho sự 

phát triển vững chắc tương lai của Nhà trường. 

5. Công tác tuyển sinh và đào tạo  

a) Đối với công tác tuyển sinh 

Đây là giai đoạn Nhà trường cùng các các trường đại học, cao 

đẳng trong cả nước thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về đổi mới công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo chỉ đạo thống nhất với chủ trương kỳ thi đại học, cao 

đẳng theo hướng: “ba chung” (chung đợt thi, chung đề thi, chung 



kết quả để xét tuyển), nhằm tránh tình trạng chồng chéo của các văn 

bản chỉ đạo gây khó khăn cho công tác thực hiện từng xảy ra những 

năm trước đây, cũng như quá trình tổ chức thi, từ khâu ra đề thi, sao 

in, vận chuyển, bảo mật đề thi, đến công tác coi thi.  

Theo đó việc tuyển sinh của Nhà trường có những điểm mới 

cơ bản như: Từ năm 2009 môn thi Toán; Sinh của Trường được 

thực hiện thống nhất theo đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các 

nội dung thi năng khiếu TDTT vẫn thực hiện theo quy định cũ, cụ 

thể gồm các nội dung: Chạy nhanh khéo; bật xa tại chỗ (nhân hệ số 

2). Ngoài ra thí sinh cũng phải trải qua nội dung kiểm tra thể hình 

theo quy định riêng của Trường gồm: chiều cao tối thiểu đối với 

nam là 1,65m, nặng 50 kg; chiều cao tối thiểu đối với nữ là 1,55m, 

nặng 40kg; không bị dị tật, dị hình, nói ngọng, nói lắp. Thời gian 

thi thời điểm này trường được thực hiện vào đợt 2 của kỳ thi chung. 

Về quy mô tuyển sinh được thực hiện tuyển từ tỉnh Quảng Bình trở 

ra các tỉnh khu vực miền Bắc. Đây cũng là thời điểm Nhà trường có 

số thí sinh dự thi tham gia rất đông, nên Nhà trường phải tổ chức ở 

nhiều điểm thi trong khu vực. Cao điểm nhất có thời điểm phải tổ 

chức tại 7 điểm thi. 

Năm 2012 các nội dung thi tuyển sinh cơ bản vẫn giữ nguyên 

chỉ có thay đổi nội dung thi năng khiếu TDTT. Cụ thể gồm nội 

dung Chạy nhanh khéo được thay bằng nội dung: Chạy 100m. 

Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 

02/2015/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. 

Đây là kỳ thi THPT quốc gia đã hợp nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 

và 3 đợt tuyển sinh ĐH, CĐ trước đây thành một và triển khai được 

mong muốn của các nhà quản lý giáo dục cách đây gần 10 năm. 

Thực hiện theo Quy chế này, Nhà trường trình Bộ Giáo dục và Đào 



tạo cho phép được thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh từ năm 2015 

như sau:  

(1)- Trong năm 2015, Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 2 

phương thức:  

+ Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi 2 môn Toán, 

Sinh học của kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức, kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu Thể dục thể thao tại 

trường; 

+ Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập 2 môn 

Toán, Sinh học cả năm lớp 12 bậc học THPT của học sinh, kết hợp 

thi tuyển môn Năng khiếu thể dục thể thao tại Trường. 

(2)- Từ năm 2016 đến năm 2017 Nhà trường tổ chức thực 

hiện tuyển sinh theo Đề án riêng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt, đó là tổ chức xét tuyển chỉ dựa vào kết quả học tập 2 môn 

Toán, Sinh học cả năm lớp 12 bậc học THPT của học sinh, kết hợp 

thi tuyển môn Năng khiếu Thể dục thể thao tại Trường. 

Như vậy thời điểm này Nhà trường không tổ chức thi các 

môn Toán, Sinh, mà lấy kết quả xét tuyển tại kỳ thi THPT quốc gia. 

Riêng với nội dung năng khiếu TDTT vẫn được thực hiện thi theo 

quy định cũ, cụ thể gồm các nội dung: Chạy 100m; bật xa tại chỗ 

(nhân hệ số 2), cùng với việc các thí sinh phải trải qua nội dung 

kiểm tra thể hình theo quy định riêng của Trường gồm: chiều cao 

tối thiểu đối với nam là 1,65m, nặng 50 kg; chiều cao tối thiểu đối 

với nữ là 1,55m, nặng 40kg; không bị dị tật, dị hình, nói ngọng, nói 

lắp. Một điểm mới trong kỳ thi năm 2016 là phạm vi vùng tuyển 

sinh được thực hiện mở rộng tuyển trên toàn quốc, đồng thời yêu 

cầu chung về thể hình được quy định chiều cao đối với nam 1,62m 

trở lên; 1,55m trở lên đối với nữ.  



Có thể nói đây là thời điểm công tác tuyển sinh gặp rất nhiều 

khó khăn. Do tình hình chung của việc phát triển các trường đại 

học, cao đẳng trong cả nước quá nhanh đã tạo sự cạnh tranh về đầu 

vào. Cùng với đó là do nhu cầu về nguồn lao động nước ngoài tăng 

đột biến, nhiều học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn 

con đường xuất khẩu lao động, nên càng làm giảm số thí sinh dự thi 

vào đại học, cao đẳng, nhất là với các trường sư phạm, việc khó 

khăn trong công việc và thu nhập, nên thí sinh không mặn mà, 

khiến Nhà trường phải tổ chức xét tuyển và thi năng khiếu vào 3 

đợt.  

Đối với quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh, thời điểm này Nhà 

trường tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giao và được phân bổ với nhiều loại hình và hệ đào tạo như chính 

quy, liên thông, VLVH.  

b) Công tác đào tạo  

- Về đào tạo trình độ đại học, cao đẳng 

Mặc dù do tính chất đặc thù của ngành đào tạo giáo viên 

TDTT ở thời điểm với không ít khó khăn, thách thức về cả chuyên 

môn và các yếu tố khách quan, nhưng với sự chủ động tích cực nên 

thời điểm này, đón bắt xu thế chung của toàn ngành, Đảng ủy- 

BGH đã lãnh đạo từng bước chuyển từ hình thức đào tạo niên chế 

chuyển dần sang đào tạo theo hình thức tín chỉ và đã đem lại kết rất 

rõ rệt. Nhất là trong việc xác định rõ nhiệm vụ của trường sư phạm, 

trong chương trình đào tạo Nhà trường đặc biệt chú trọng đến công 

tác thực tập sư phạm cuối khóa của sinh viên. Với sự tập trung đầu 

tư và tổ chức tốt mô hình trường thực hành sư phạm tại các trường 

Trung học cơ sở Phụng Châu, Trung học phổ thông Chương Mỹ; 

đặt hàng, phối hợp với các tỉnh có truyền thống giáo dục phổ thông 



tốt như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nam Hà, Vĩnh Phúc… là 

địa chỉ tin cậy để tổ chức thực tập sư phạm; đồng thời mở rộng 

phạm vi sang một số địa bàn như thành phố khác như: Hải Phòng, 

Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Kạn… đã giúp cho sinh viên có điều 

kiện thuận lợi để tiếp cận với thực tế.  

Năm học 2009 - 2010, quán triệt và hiện thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 2, 3, 4 của Đảng về đường lối đổi mới, nâng cao 

chất lượng đào tạo, bán sát vào Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính 

phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về đổi 

mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 tập trung đổi 

mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, đổi mới công 

tác tuyển sinh theo tinh thần Nghị quyết 37 của Quốc hội khóa XI, 

Nhà trường đã cụ thể hóa thành chương trình trình hành động sát 

với thực tiễn, tập trung vào rà soát lại toàn bộ chương trình đào tạo 

ở trình độ đại học, trên cơ sở tiếp cận dần các chương trình đào tạo 

tiên tiên tiến, để đổi mới nội dung chương trình đào tạo sát với thực 

tế. Chính vì vậy các môn học ở trình độ đại học giai đoạn này về cơ 

bản vẫn giữ nguyên giống như giai đoạn 2003 - 2007, nhưng có 

một số thay đổi môn học, đồng thời được cấu trúc toàn bộ chương 

trình thành 02 khối kiến thức. Cụ thể gồm:  

- Khối kiến thức giáo dục đại cương 

+ Kiến thức chung khối ngành sư phạm 

TT Nội dung môn học 
Số 

tiết 

Học 

trình 

Học 

phần 

1 Những NLCB Chủ nghĩa Mác-lê 

nin 

120 8 3 

2 Tiếng Anh đại cương 90 6 2 

3 Tiếng Việt thực hành 45 3 1 

4 Nhập môn tin học 45 3 1 
5 Pháp luật đại cương 30 2 1 

6 Cơ sở văn hóa Việt Nam 30 2 1 



7 Quản lý hành chính nhà nước 30 2 1 

8 Tư tưởng HCM 45 3 1 
9 Nhập mô logic học 45 3 1 

10 Đường lối CM của Đảng CSVN 45 3 1 

11 Giáo dục quốc phòng 165   

 + Kiến thức riêng cho ngành GDTC: 

TT Nội dung môn học 
Số 

tiết 

Học 

trình 

Học 

phần 

1 Âm nhạc 30 2 1 

2 Giải phẫu người 75 5 1 

3 Môi trường và con người 30 2 1 

4 Tâm lý học đại cương 30 2 1 

5 Vệ sinh học đường 30 2 1 

6 Sinh lý người 45 3 1 

7 Tiếng Anh chuyên ngành 60 4 2 

8 Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 45 3 1 

9 Sinh lý học TDTT 45 3 1 

10 Công tác đoàn đội 45 3 1 

11 Tâm lý học TDTT 30 2 1 

12 LL và PP NCKH TDTT 30 2 1 

13 Giáo dục học TDTT 30 2 1 

14 Phương pháp thống kê trong 

TDTT 

45 3 1 

15 LL và PP GDTC 75 5 2 

16 LL và PP TDTT trường học 30 2 1 

17 Giao tiếp sư phạm 30 2 1 

18 Giáo dục đại cương+ LL dạy học 45 3 1 

19 Sinh hóa TDTT 45 3 1 

20 Sinh cơ TDTT 45 3 1 

21 Y học TDTT 60 4 1 

22 Đo lường thể thao 30 2 1 

23 Lịch sử TDTT 30 2 1 

24 Rèn luyện NVSP 45 3 1 

25 Quản lý TDTT 30 2 1 

- Khối kiến thức chuyên ngành 



TT Nội dung môn học 
Số 

tiết 

Học 

trình 

Học 

phần

n 1 Điền kinh và PP giảng dạy 240 16 4 

2 Thể dục và PP giảng dạy 180 12 3 

3 Cầu lông và PP giảng dạy 60 4 1 

4 Cờ vua và PP giảng dạy 30 2 1 

5 Bóng đá và PP giảng dạy (nam) 60 4 1 

6 Bóng bàn và PP giảng dạy (nữ) 60 4 1 

7 Trò chơi vận động và PP giảng dạy 30 2 1 

8 Thể thao nâng cao 420 28 6 

9 Bơi lội và PP giảng dạy 60 4 1 

10 Bóng chuyền và PP giảng dạy 60 4 1 
11 Võ và PP giảng dạy 45 3 1 

12 Đá cầu và PP giảng dạy 30 2 1 

13 Bóng rổ và PP giảng dạy 60 4 1 

14 Bóng ném và PP giảng dạy 45 3 1 

15 Thể dục đồng diễn 30 2 1 

16 Quần vợt và PP giảng dạy 30 2 1 

17 Thực hành sư phạm 32 2 1 

18 Thực tập sư phạm 150 8 2 

19 Khóa luận TN, hoặc thi TN 150 10  
 

Từ năm học 2012 - 2013, quán triệt và hiện thực hiện Nghị 

quyết số 29-TQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, bám sát vào tinh thần của Đảng, Nhà trường 

từng bước triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính 

phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của 

Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020, tập trung thực hiện nhiều biện pháp tích cực. Trong đó 

đã tập trung vào đào vào đổi mới nội dung đào tạo theo phương 

châm “giỏi một môn, biết nhiều môn”; tiếp tục rà soát chương trình 

đào tạo, tiếp cận dần các chương trình đào tạo tiên tiên tiến, tiết 



giản những nội dung không cần thiết, tăng cường, bổ sung một các 

môn học phù hợp với thực tế của phổ thông và yêu cầu của xã hội. 

Chính vì thế các môn học thời gian này về cơ bản vẫn giữ nguyên 

như năm học 2009 - 2010 và có một số môn được điểu chỉnh về 

thời gian và số tiết để đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn đầu ra các 

môn học; giảm một giờ học trên lớp từ 15 - 20% số tiết để tăng 

cường thời gian tự học cho sinh viên, đồng thời bỏ một số môn tự 

chọn không nằm trong khối kiến thức bắt buộc để tăng cường kỹ 

năng cho sinh viên, như: 

- Bỏ môn Sinh cơ.  

- Bỏ môn Sinh hóa. 

- Bỏ môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam. 

- Điều chính môn Tâm lý học đại cương, môn Tâm lý lứa tuổi 

thành nội dung môn Tâm lý học. 

- Tách 2 nội dung môn Bóng đá, Bóng bàn thành 2 môn riêng 

biệt gồm: Môn Bóng đá; môn Bóng bàn (cho cả nam và nữ). 

- Môn Pháp luật thêm chuyên đề Phòng chống tham nhũng. 

- Đổi tên Nhập môn logic học thành: Môn Lôgic học.  

- Đổi tên Nhập môn tin học thành: Môn Tin học đại cương. 

Để tăng khả năng kỹ năng thực hành, phát huy thế mạnh của 

mình, Nhà trường tập trung vào đào tạo chuyên sâu các nội dung 

như: Điền kinh; Thể dục; Bóng chuyền, Bóng rổ - Bóng ném; Võ; 

Bơi; Bóng đá; Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ vua, Đá cầu. Đây là 

những nội dung có vai trò hết sức quan trọng cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về chuyên sâu, phục vụ cho công tác giảng dạy trong 

các trường phổ thông và phong trào TDTT học đường; tăng cường 

thêm Luật thi đấu các môn thể thao và phương pháp tổ chức trọng tài, 

kỹ năng công tác đội chính khóa và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. 



Cùng với đó là chú trọng đến công tác thực hành, thực tập sư phạm 

cuối khóa của sinh viên với tổng thời lượng 182 tiết (trong đó 32 

tiết thực hành sư phạm và 150 tiết thực tập sư phạm).  

Nhờ tích cực đổi mới công tác quản lý trong đào tạo, xây 

dựng các quy định trong học tập đối với sinh viên và trong giảng 

dạy đối với giảng viên, tổ chức thực hiện có chất lượng và trở thành 

nền nếp tốt; tăng cường thêm nhiều biện pháp quản lý chuyên môn 

như: Triển khai 5 loại hồ sơ giáo viên; cải tiến chế độ báo cáo tuần; 

cải tiến hình thức báo giảng; đẩy mạnh công tác thanh tra, khảo thí 

& kiểm định, thanh tra đào tạo; bổ sung, biên soạn mới toàn bộ giáo 

trình, khuyến khích giảng dạy theo phương pháp hiện đại; khai thác 

tích cực phòng học băng hình, mạng Internet; sử dụng máy chiếu, 

máy tính để giảng dạy, tăng cường hàng nghìn đầu sách nghiên cứu 

trong thư viện, trang bị thêm nhiều thiết bị y sinh và máy móc hiện đại…  

- Về đào tạo sau đại học 

Sau 10 năm được nâng cấp trở thành trường đại học, được sự 

quan tâm, đầu tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy đã sớm chỉ 

đạo xây dựng Đề án đào tạo ở trình độ thạc sĩ, nhằm đón bắt việc thực 

hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế, đồng thời tích cực xây dựng cơ sở vật chất.  

Để tạo nền tảng, tiền đề cho việc đào tạo ở trình độ thạc sĩ, năm 

học 2009-2010, Nhà trường đã phối hợp với trường Đại học TDTT 

Bắc Ninh mở khóa cao học tại trường theo hình thức 2/3 giảng viên 

của Trường và 1/3 giảng viên của trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 

với mục đích chính nhằm học hỏi kinh nghiệm cho việc xây dựng 

chương trình đào tạo ở trình độ này, đồng thời tập trung cho việc nâng 



cao đội ngũ cán bộ giảng viên của Nhà trường. Sau khi khóa học đầu 

tiên này được kết thúc, Nhà trường tiếp tục ký kết mở lớp thứ 2, đồng 

thời tập trung vào việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo trình 

độ thạc sĩ và tiến hành trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án xin được 

đào tạo ở trình độ thạc sĩ.  

Với sự chuẩn bị đầy đủ về các điều kiện cần thiết, năm 2013, 

Nhà trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Nhà 

trường đào tạo trình độ thạc sĩ, khẳng định kết quả sự lãnh đạo chỉ đạo 

của Đảng bộ trường, sự nỗ lực chủ động phát huy nội lực trong nhiều 

nhiều năm của đội ngũ cán bộ giảng viên, sĩ quan, viên chức, người 

lao động Nhà trường. 

Khóa đầu tiên Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

phép đào tạo 30 chỉ tiêu. Xác định đây không chỉ là khóa học đầu tiên 

và còn là khóa học đánh dấu một chặng đường phấn đấu bền bỉ, sáng 

tạo của tập thể Nhà trường trong suốt hơn 50 năm của các thế hệ cán 

bộ, viên chức. Chính vì thế để ghi dấu ấn trọng đại của Trường, Lễ 

khai giảng khóa học đầu tiên được Đảng ủy-Ban Giám hiệu chọn đúng 

vào dịp toàn ngành thi đua chào mừng kỷ Ngày Nhà giáo Việt Nam 

với sự tham dự của nhiều đại biểu lãnh đạo Trung ương, Bộ, Ngành… 

đến động viên, khích lệ toàn Trường. Mặc dù là khóa học đầu tiên, 

nhưng do trước đó, để có cơ sở đào tạo ở trình độ này, Nhà trường đã 

ký kết hợp tác với trường Đại học TDTT Bắc Ninh mở được 02 khóa 

theo hình thức liên kết, vì thế có rất nhiều thuận lợi trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện, nhất là do có sự đầu tư nhiều chiều cả về trí tuệ và 

vật chất, nên khóa học đầu tiên đã hoàn thành đúng với kế hoạch đặt 

ra. Kết thúc chương trình đào tạo, để đánh giá đúng thực chất của khóa 

học và khẳng định uy tín Nhà trường, Đảng ủy-Ban Giám hiệu đã thực 

hiện chủ trương mời các Nhà khoa học đầu ngành về TDTT trong cả 



nước về cùng các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của Nhà trường tham gia 

Hội đồng đánh giá luận văn, kết quả khóa học có 28 học viên tốt 

nghiệp, trong đó có 09 học viên đạt loại giỏi, 19 học viên đạt loại khá - 

kết quả đó đã thực sự khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà 

trường, góp phần tích cực trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thể chất của các địa phương. Đến 

năm 2017, Nhà trường đã tuyển sinh, đào tạo 04 khóa với trên 200 học 

viên. Đây là sự khẳng định về sự phát triển đi lên của Nhà trường 

trong công tác đào tạo và công tác xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ 

về số lượng, có trình độ về học hàm, học vị để thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo sau đại học.  

c) Kết quả chất lượng đào tạo 

Sau 55 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong hơn 10 năm 

được nâng cấp thành trường đại học, Nhà trường đã có những bước 

phát triển rõ rệt cả về quy mô, loại hình và chất lượng đào tạo. Với đặc 

thù là trường đào tạo chuyên môn cần thiết có năng khiếu về TDTT do 

vậy Trường đã có lộ trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển 

đổi sang đào tạo theo tín chỉ. Trong 10 năm (từ 2008 - 2017) Nhà 

trường đã đào tạo được gần 7000 SV có trình độ đại học, cao đẳng. 

Trong đó: 

- Đào tạo trình độ đại học (chính quy): 3.522 sinh viên; Đào 

tạo đại học, liên kết, liên thông: 2.948 sinh viên. Trong đó 3086 

GDTC; 436 ghép môn GDTC với GDQP. 

- Đào tạo trình độ cao đẳng (hệ chính quy): 704 sinh viên; 

đào tạo liên lết, liên thông cao đẳng: 760 sinh viên. Nhất là thực 

hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc giúp các địa 

phương nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu giáo viên giáo dục 

thể chất ở các trường phổ thông, Nhà trường đã ưu tiên liên kết đào 



tạo trình độ đại học tại các tỉnh miền núi phía bắc, trung du và các 

tỉnh miền trung. Cụ thể, liên kết đào tạo với các truờng Cao đẳng 

Sư phạm Đà Lạt, Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng 

Sư phạm TDTT Thanh Hoá, Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ, Trung 

tâm hướng nghiệp và GDTX huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, trường 

Trung cấp TDTT Yên Bái, Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Cao 

đẳng Sư phạm Thái Bình, Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, Đại học 

Hoa Lư Ninh Bình, ĐH Tân Trào Tuyên Quang, Cao đẳng Sư phạm 

Hưng Yên, Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, Cao đẳng Sư phạm Huế… 

nâng tổng số chỉ tiêu đào tạo đặt tại các địa phương tăng gần 2 lần 

so với 5 năm trước. 

- Liên kết với Học viện Thanh thiếu niên Trung ương đào tạo, 

bồi dưỡng 09 khóa với tổng số được trên 9.000 sinh viên của 

Trường và 12 lớp giáo viên thể dục của các địa phương về công tác 

nghiệp vụ Đoàn - Đội.  

Ngoài ra năm 2013 Nhà trường được Dự án phát triển giáo 

viên THPT Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền tổ chức 01 khóa tập 

huấn bồi dưỡng giáo viên Thể dục và công tác đội cho 39 học viên 

là giáo viên tiểu học của 36 tỉnh thành trên toàn quốc. Năm 2014 tổ 

chức 01 khóa bồi dưỡng tập huấn cho 38 giáo viên nòng cốt của cả 

nước, theo Đề án ADB. 

Kết quả đào tạo từ 2008 - 2017 

TT Khóa CĐCQ ĐHCQ ĐHLTCQ ĐHLTVLVH 

1  Khóa 37 354 174 67 524 

2  Khóa 38 233 256 49 654 

3  Khóa 39 271 367 90 398 

4 Khóa 40 165 380 166 607 



5 Khóa 41 137 537 164 166 

6  Khóa 42 132 616 235 391 

7  Khóa 43 115 591 249 0 

8  Khóa 44 80 496 227 505 

9  Khóa 45 37 408 52 65 

10  Khóa 46   347 14 173 

 

Cũng chính từ việc đầu tư tập trung trí tuệ, công sức vào hoạt 

động đổi mới, nên chất lượng đào tạo giai đoạn này được nâng lên 

rõ rệt, số sinh viên đạt xuất sắc, ưu tú từ 2% đến 3%. Tỷ lệ tốt 

nghiệp hàng năm đạt trên 90%. Mỗi năm có từ 3-4 sinh viên giỏi 

được giữ lại Trường. Đào tạo, huấn luyện được nhiều vận động 

viên xuất sắc về điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, võ, bơi lội, bóng 

bàn… và luôn đạt thành tích cao trong các giải thi đấu của khu vực 

và toàn quốc; có sinh viên đạt huy chương Vàng môn Thể dục nghệ 

thuật cấp quốc tế; huy chương Vàng SeaGames cự ly chạy 800m và 

nhiều sinh viên được mời vào đội tuyển Việt Nam tham gia giải thể 

thao sinh viên Châu Á đạt thành tích xuất sắc. Liên tục nhiều năm 

liền (2007 - 2012) vô địch giải bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, 

cầu lông, điền kinh sinh viên khu vực Hà Nội. Đoạt Cúp VTC Bóng 

đá nam sinh viên toàn quốc năm 2009; Được Bộ GD&ĐT tặng 

thưởng Cờ đơn vị xuất sắc tại hội thi Nghiệp vụ Sư phạm - Văn hoá 

- Thể thao toàn quốc năm 2009; Đoạt giải Nhất toàn đoàn Giải Điền 

kinh sinh viên toàn quốc lần thứ 14, 15, 16 với nhiều huy chương 

Vàng, phá 2 kỷ lục toàn quốc và 4 kỷ lục của trường; Đoạt 02 giải 

Nhất Giải Dancing Sport do CTV6 tổ chức năm 2009 và 2010, Giải 

nhì nội dung Bóng chuyền nam tại tuần lễ thể thao và văn hóa các 

trường đại học khu vực Nam và Đông Nam Á lần thứ 2 năm 2016. 



Cùng với hoạt động đào tạo, một trong những điểm nổi bật 

được xã hội đánh giá rất cao đối với Nhà trường ở thời kỳ này là 

công tác giáo dục, quản lý sinh viên theo mô hình quản lý với vai 

trò Ban Chủ nhiệm sinh viên, thành lập các đội sinh viên tự quản 

như: Đội tự quản môi trường xanh; Đội cờ đỏ kiểm tra thể dục buổi 

sáng; Đội an ninh xung kích; Đội kiểm tra nội vụ; phối hợp với 

Đoàn Thanh niên thành lập các hoạt động CLB ngoại khóa để thu 

hút sinh viên tham gia vào các hoạt động lành mạnh ngoài giờ, rèn 

luyện kỹ năng sống. .. Đây là mô hình quản lý sinh viên tốt, được 

nhiều trường đại học, cao đẳng toàn quốc đến thăm quan, học tập. 

- Năm 2010, hơn 500 sinh viên của Nhà trường được đại diện 

cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng Hà Nội hòa mình vào 

hơn 10.000 người tham gia đi bộ quanh bờ Hồ Gươm để kỷ niệm 

Ngày thành lập ASEAN, chào mừng năm Việt Nam làm Chủ tịch 

ASEAN. Cũng trong năm 2010, sinh viên của Trường được Trung 

ương Đoàn lựu chọn đại diện cho tuổi trẻ cả nước tham gia các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 65 năm - Ngày Thành lập Công an Nhân 

dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2010) và 5 năm Ngày hội “Toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc” (2005-2010).  

Năm 2015, sinh viên Nhà trường tiếp tục được vinh dự tham 

diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9… Ngoài ra hàng năm tham gia biên soạn nhiều màn 

đồng diễn cho các Đại hội TDTT, Hội khỏe Phủ Đổng các tỉnh 

hành có chất lượng, hiệu quả, được ghi nhận và đánh giá cao về 

công tác tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là tham gia 

diễu hành, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng long - Hà Nội, đây là 

một hoạt động có ý nghĩa to lớn đã góp phần cho thành công Đại lễ 

1000 năm Thăng Long - Hà Nội, như lời đồng chí Dương Văn An - 



Bí thư Trung ương Đoàn trong buổi làm việc với Nhà trường khẳng 

định: “Hình ảnh gần 200 đoàn viên thanh niên, sinh viên của 

trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, đại diện cho tuổi trẻ Việt 

Nam trong sắc màu áo xanh tình nguyện, quần trắng, mũ tai bèo 

tay vẫy cờ hoa với những bước hành quân hùng tráng, thể hiện sức 

trẻ mãnh liệt của tuổi trẻ Việt Nam, đã ghi đậm dấu ấn không chỉ 

cho những người tham dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 

cùng nhân dân cả nước và sẽ mãi mãi khắc sâu hình ảnh trong lòng 

bạn bè khắp thế giới”. 

6. Công tác nghiên cứu khoa học 

Giai đoạn này, Nhà trường đánh dấu sự chuyển biến tích cực 

trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Phát 

huy thành tựu trên nền tảng của trường đại học với chức năng, nhiệm vụ 

nghiên cứu; các quy trình xét duyệt, triển khai, nghiệm thu kết quả 

nghiên cứu các đề tài được đưa vào kế hoạch, chỉ đạo nghiêm túc nên đã 

không ngừng đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng công tác NCKH 

trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, bước đầu có những chuyển biến tích 

cực và kết quả nhất định. Nhiều đề tài có mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà 

trường và các đơn vị, ban ngành không chỉ gắn kết, mang lại hiệu quả 

kinh tế - xã hội, mà còn trở thành tiền đề cho quá trình thực hiện nhiệm 

vụ đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT nói chung, giáo dục thể chất 

nói riêng, tiêu biểu nhất là đề tài cấp Nhà nước về: “Điều tra thực trạng 

thể chất nhân dân” do Uỷ ban TDTT chủ trì, trong đó Trường tham gia 

một nhánh của đề tài  được đánh giá xuất sắc.  

Từ 2008 đến 2016, Trường đã triển khai thực hiện 22 đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Nhà nước, 203 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trong đó 

nhiều đề tài có chất lượng tốt đã được ứng dụng trong giảng dạy để 



nâng cao chất lượng đào tạo. Liên tục từ năm 2011 đến năm 2016 cán 

bộ, viên chức Nhà trường đã công bố 06 bài báo khoa học cấp quốc tế; 

hơn 50 bài báo khoa học cấp quốc gia. 

Từ năm học 2013 - 2014, Nhà trường đã hoàn thiện, phát hành 

giáo trình môn học Phòng chống chấn thương trong giảng dạy, học tập 

TDTT ở các trường đại học, cao đẳng khối sư phạm TDTT. Đây là 

công trình cấp Nhà nước được đánh giá rất cao. Ngoài ra chỉnh lý, 

biên soạn 28 bộ giáo trình các môn học trình độ đại học; hoàn chỉnh 

giáo trình môn học đào tạo ở trình độ thạc sỹ; biên soạn 11 bộ giáo 

trình dùng cho đào tạo, huấn luyện GDQP-AN sinh viên. 

Mặc dù với đặc thù là ngành nghề thuộc lĩnh vực TDTT, nhưng 

công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên đã thu được những kết 

quả bước đầu, hàng năm sinh viên Nhà trường tham gia các giải 

nghiên cứu khoa học khối TDTT toàn quốc đều đạt nhiều giải cao. 

Trường là một trong các đơn vị tham gia tích cực các hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên khối TDTT. Giai đoạn này Trường 

đã có 2 lần tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên khối các trường 

TDTT toàn quốc. Từ năm 2007 đến nay đã có 06 sinh viên đoạt giải 

trong các hội thảo nghiên cứu khoa học toàn quốc khối các trường 

TDTT. 

Từ năm 2008 đến năm 2017, triển khai  21 đề tài cấp Bộ. Trong 

đó các năm: 2008 (03 đề tài); 2009 (05 đề tài); 2010 (07 đề tài); 2011 

(02 đề tài); 2012 (01 đề tài); năm 2014 (01 đề tài); năm 2016 (01 đề 

tài); năm 2017 (01 đề tài) 

Triển khai 327 đề tài cấp cơ sở. Trong đó các năm: Trong đó các 

năm: 2008 (22 đề tài); 2009 (20 đề tài); 2010 (19 đề tài); 2011(16 đề 

tài); 2012 (12 đề tài); năm 2013 (25 đề tài); năm 2014 (25 đề tài); năm 

2015 (46 đề tài) năm 2016 (18 đề tài); năm 2017 (27 đề tài) 



Công bố 61 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học. 

Triển khai 28 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đoạt giải 

toàn quốc khối các trường TDTT. Trong đó các năm: 2008 (02 đề tài); 

2009 (02 đề tài); 2010 (02 đề tài); 2011 (03 đề tài); 2012 (03 đề tài); 

năm 2013 (03 đề tài); năm 2014 (03 đề tài); năm 2015 (04 đề tài) năm 

2016 (02 đề tài); năm 2017 (04 đề tài). 

7. Công tác hợp tác quốc tế 

Đón bắt xu thế hội nhập với thế giới, thời gian này Đảng ủy - 

Ban Giám hiệu đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy 

hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Trong đó có việc thành 

lập một đơn vị chuyên môn để có đầu mối chuyên trách là phòng 

Quan hệ quốc tế đã tạo ra một sự chuyển biến rất căn bản, đưa mối 

quan hệ hợp tác quốc tế của nhà trường ngày càng được mở rộng và đi 

vào chiều sâu.  

Ngoài mối quan hệ đào tạo truyền thống với các nước Trung Quốc, 

Nga, Hàn Quốc, Cu Ba, Lào. Giai đoạn này, Nhà trường còn thiết lập 

quan hệ với các nước như: Đức, Thái Lan, Ý, Áo, Hungary, Ca-na-đa, 

Mỹ; Malaysia. Ne-Pan…  

Hàng năm, trung bình Nhà trường tiếp từ 06 - 07 đoàn khách 

quốc tế đến thăm và làm việc. Ngược lại Nhà trường cũng cử từ 05 - 

06 đoàn đi các nước để tăng cường sự hợp tác. Trong giai đoạn này, 

Nhà trường tập trung hợp tác chủ yếu vào lĩnh vực về nghiên cứu khoa 

học, đào tạo, giao lưu thi đấu TDTT, như cử giảng viên đi đào tạo tiến 

sỹ tại Đại học TDTT Vũ Hán và Học viện TDTT Bắc Kinh; cử giảng 

viên đi đào tạo chuyên sâu Y học TDTT, nghiên cứu khoa học, trao 

đổi giảng viên với Cao đẳng TDTT Nam Ninh; Liên kết bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên với ĐHSP 



Quảng Tây; ký kết sơ bộ với Đại học sư phạm TDTT Vân Nam Trung 

Quốc về trao đổi sinh viên, liên kết đào tạo đại học theo mô hình 3+1. 

Nhà trường đã xây dựng được mối liên kết thường xuyên với 

các trường: Cao đẳng TDTT Nam Ninh- Trung Quốc, Đại học Sư 

phạm Quảng Tây - Trung Quốc, Đại học TDTT Vũ Hán -Trung 

Quốc, Đại học TDTT Vân Nam -Trung Quốc, Học viện TDTT Bắc 

Kinh -Trung Quốc để trao đổi chuyên gia sang giảng dạy. Trong đó 

chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường với Trường Cao 

đẳng TDTT Quảng Tây -Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu. 

Từ năm 2012 đến nay, Nhà trường đã thường xuyên tổ chức mời 

nhiều lần các giáo sư, phó sư đầu ngành TDTT nước bạn sang 

trường giảng dạy, như: Phó Giáo sư Vi Lôi; Giáo sư Hồ Anh Thanh 

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng TDTT Quảng Tây -Trung Quốc. 

Ngược lại trực tiếp PGS.TS Phạm Xuân Thành, TS. Đỗ Anh Tuấn- 

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế sang dạy một số chuyên đề tại các 

trường đại học, cao đẳng Trung Quốc.  

Bên cạnh đó để thực hiện chương trình trao đổi sinh viên với 

cơ sở giáo dục nước ngoài, trong các năm 2013, 2014 và 2015 

Trường tổ chức 03 Đoàn VĐV sinh viên sang Trung Quốc thi đấu 

về Bóng rổ, Bóng đá và Võ thuật. Năm học 2015-2016 tổ chức 01 

đoàn sinh viên trường Cao đẳng TDTT Quảng Tây - Trung Quốc 

sang Trường trao học tập theo hình thức trao đổi giao lưu học tập 

về chuyên ngành bóng rổ. Năm 2016 tổ chức 01 đoàn tham gia 

tranh tài tuần lễ thể thao và văn hóa các trường đại học khu vực 

Nam và Đông Nam Á lần thứ 2, với 19 trường đại học đến từ 7 

nước gồm: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài 

Loan và Bangladesh tại Đại học Khoa học Công nghệ Côn Minh - 

Vân Nam - Trung Quốc. 



Ngoài ra cử 06 đoàn cán bộ tham gia Hội thảo khoa học quốc 

tế tại Trung Quốc và Cộng Hòa liên bang Đức; 01 đoàn làm công tác 

trọng tài tại Malaysia; 02 đoàn tham quan học tập tại Ca-na-đa, Mỹ; 

cử 2 đoàn chuyên gia của trường sang giúp nước Cộng hòa Dân chủ 

nhân dân Lào xây dựng chương trình đào tạo giáo viên TDTT... 

Giai đoạn này Công đoàn trường cũng thiết lập được nhiều mối 

quan hệ với công đoàn các trường đại học trên thế giới. Năm 2010, 

Công đoàn trường cử ThS. Đặng Hùng Mạnh - Chủ tịch Công đoàn 

trường và Chuyên viên chính Vũ Hải Hành - Ủy viên BCH công đoàn 

trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Hành chính dự Hội nghị Hội 

đồng Giáo giới ASEAN lần thứ 25 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 

11 và 12 /12/ 2009. Năm 2016, Công đoàn trường cử ThS. Hoàng Anh 

Dũng - Chủ tịch công đoàn dự Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN 

lần thứ 32, với chủ đề “Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua tính 

cách và giáo dục công dân toàn cầu”, tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, đã 

góp phần nâng cao vị trí của Nhà trường trong các nước ASEAN. 

8. Cơ sở vật chất 

Cũng như ở giai đoạn trước, mặc dù không có nguồn thu học 

phí mà chủ yếu do nguồn kinh phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, 

nhưng do thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ nguồn thu chi đúng 

mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời tích cực chủ động khai thác 

các nguồn vốn khác hợp pháp theo quy định để tăng thêm nguồn 

quỹ tự có, thời gian này Nhà trường đã nhanh chóng hoàn thiện 

nhiều hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. Trong vòng chưa 

đầy 10 năm nhưng Nhà trường đã thực hiện quy hoạch tổng thể, 

xây dựng phát triển bền vững với hàng loạt công trình mới được 

đầu tư như:  



- Trải thảm cỏ nhân tạo sân bóng đá; phủ chất dẻo tổng hợp 

sân Điền kinh; xây mới và đưa vào sử dụng 02 tòa nhà ký túc xá 

C8, C9 (năm 2009). 

- Hoàn thiện đưa vào sử dụng giảng đường 04 tầng của Trung 

tâm GDQP&AN; hoàn thiện đưa vào sử dụng nhà điều hành 03 

tầng của Trung tâm GDQP&AN; hoàn thiện đưa vào sử dụng nhà 

thí nghiệm thể chất 03 tầng (năm 2010) và đầu tư hàng trăm triệu 

cho việc mua sắm các trang thiết bị, máy y tế. 

- Hoàn thiện đưa vào sử dụng  tòa nhà trạm y tế 3 tầng (năm 

2011). 

- Làm mới 05 sân bóng chuyền số 1, số 2, số 3, số 4, số 5; cải 

tạo sân 02 Quần vợt, 02 sân bóng ném, 02 sân đá cầu; làm mới mái 

che bể bơi (năm 2015).  

- Dỡ bỏ toàn bộ nhà A khu hiệu bộ để quy hoạch làm sân 

vườn. 

- Xây mới 01 tòa nhà điều hành khu hiệu bộ với 9 tầng, trên 

diện tích 4940 m2 của nhà D1 và sân bóng chuyền, được đánh là 

tòa nhà hiện đại nhất khu vực huyện Chương Mỹ và cũng là công 

trình tiêu biểu ghi những dấu ấn trọng nhất của Nhà trường thiết 

thực chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường. 

Ngoài ra trong giai đoạn này Nhà trường tiếp tục đầu tư vào 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đầu tư mua sắm hàng loạt thiết bị 

dạy học như: 

- Trang bị gần 100 máy tập TDTT hỗ trợ cho tập luyện.  

- Đầu tư hàng trăm triệu đồng cho việc mua sắm các trang 

thiết bị, máy móc cho y sinh, phòng thực hành. 

- Trang bị hạ tầng và thiết bị CNTT phục vụ quản lý và dạy - 

học gồm Website trường; các phòng học lý thuyết đều có máy chiếu 



Projector; 02 phòng máy vi tính với hơn 80 bộ máy; 02 phòng học 

ngoại ngữ với hệ thống lap, webcam/camera, thiết bị trình chiếu (màn 

chiếu, màn hình)… 

Một trong những điểm nổi bật ở giai đoạn này đó là tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX, nhằm 

nâng cao chất lượng đời sống cán bộ viên chức trong Nhà trường 

yên tâm công tác, cùng với sự ủng hộ tích cực của Công đoàn 

trường, Nhà trường đã tổ chức thực hiện việc quy hoạch 2 khu tập 

thể cán bộ viên chức, xóa bỏ toàn bộ nhà cấp 4, hiện đại hóa thành 

những dãy nhà kiên cố. Trong đó đang tiến hành thực hiện bước 1 

đối với khu tập thể phía ngoài cổng trường (tức khu B). Đối với khu 

tập thể trong trường (tức khu A) đã thực hiện đưa toàn bộ dãy nhà 

cán bộ viên chức ra khỏi khu nội trú KTX. Đồng thời tạo điều kiện 

cho cán bộ, viên chức mượn đất để xây dựng nhà ở kiên cố; làm 

việc với UBND xã Phụng Châu, UBND huyện Chương Mỹ mua lại 

toàn bộ dải đất giáp tường bao cạnh bờ mương phía Đông của Nhà 

trường để chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm đường đi nội bộ 

cho các hộ gia đình trong khu nội trú. 

Đây là một chủ trương hết sức sáng suốt, nhạy bén của Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu - Một chủ trương tạo ra sự đồng thuận rất cao 

của cán bộ viên chức toàn trường. Bởi chính từ chủ trương này mà 

hơn 30 cán bộ viên chức trẻ được mượn đất để làm nhà ở - một con 

số chưa có giai đoạn nào giải quyết được nhiều chỗ ở cho cán bộ 

viên chức như vậy. Và cũng không chỉ dừng lại chỗ ở, mà còn tạo 

ra một con đường đi riêng để hướng tới việc chuyển giao thành lập 

mới 01 khu tập thể độc lập cho cán bộ viên chức Nhà trường. Hiện 

con đường đã được hoàn thành giai đoạn 1, với phần thiết kế nền 

đường kiên cố, được dải lượt đá phối cấp trên bề mặt và được 



nghiệm thu đưa vào sử dụng trước thềm Lễ kỷ niệm 55 năm thành 

lập Trường và được đặt tên con đường là: “ĐH9” (tức Đại hội 9 của 

Đảng bộ trường), nó cũng là con đường được cán bộ, viên chức gọi 

bằng cái tên: “Con đường ý Đảng bộ trường - lòng của mỗi viên 

chức”, bởi nó không chỉ thực sự mở ra những tương lai cho Nhà 

trường bước vào chặng đường mới vươn xa hơn nữa, mà còn mở ra 

một con đường để mỗi cán bộ, viên chức phấn đấu đóng góp vào sự 

nghiệp xây dựng Nhà trường. 

 

*** 

Qua 10 năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới Nhà trường đã có bước 

phát triển nhiều mặt, từ quy mô, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

hợp tác quốc tế đến tổ chức bộ máy và trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên, 

viên chức và đời sống cơ sở vật chất ...  Đây là giai đoạn Nhà trường 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cơ bản để tiến hành đào tạo ở đủ các 

trình độ đào tạo từ đại học đến sau đại học. Chính vì thế giai đoạn này 

không chỉ các hoạt động thi đua trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học được tổ chức thường xuyên đi vào chiều sâu mang lại những 

thành tích nổi bật trở thành một trường đại học trọng điểm của cả nước về 

đào tạo giáo viên GDTC, mà nhiều hoạt động khác cũng được Nhà 

trường đẩy mạnh trong giai đoạn này.  

Trong đó phải kể tới hoạt động xã hội được Đảng ủy chỉ đạo tổ 

chức Công đoàn trường, Đoàn thanh niên trường phát huy vai trò nòng 

cốt, đóng góp quan trọng cho xã hội. Với sự chủ động, tích cực của 

Ban chấp hành Công đoàn trường, Đoàn thanh niên trường, hàng năm 

các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai, cán bộ, 

giáo viên, học sinh vùng sâu vùng xa miền núi, hải đảo.... các hoạt 

động “đền ơn đáp nghĩa”.... ngày càng đi vào chiều sâu. Trung bình 

mỗi năm ủng hộ hàng chục triệu đồng, cùng nhiều hàng hóa quần áo, 

vật dụng, đồ dùng học tập.... những chuyến hàng tình nghĩa, những 



đồng tiền được cán bộ, viên chức Nhà trường tự nguyện đóng góp rồi 

chuyển tới tận nơi những địa bàn xa xôi.... không chỉ góp phần giúp đỡ 

chia sẻ khó khăn, chung sức với xã hội, mà chính từ những việc làm 

đó, càng khẳng định vai trò, vị trí uy tín của một trường đầu ngành 

trong đào tạo giáo viên giáo dục thể chất. Liên tục trong nhiều năm 

Nhà trường được Bộ ngành, địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ, tổ 

chức đăng cai các giải thi đấu TDTT toàn quốc và khu vực, các giải 

thể thao của Bộ, ngành. Đặc biệt là tham gia các màn đồng diễn, 

diễu duyệt, diễu hành; Lễ khai, bế khai mạc SEA Games lần thứ 22 

và các lễ hội văn hóa thể thao cho các bộ ngành, địa phương...  

Trong đó trong các sự kiện chính trị lớn như: Tham gia Đại lễ 1000 

năm Thăng Long- Hà Nội; Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách 

mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - 

Hà Nội đã để lại những hình ảnh đẹp về Nhà trường trong lòng 

nhân dân, cùng du khách quốc tế... 

Đây chính là thành quả về phát huy truyền thống năng động- 

sáng tạo, giữ vững vị trí đầu tàu trong sự nghiệp đào tạo giáo viên giáo 

dục thể chất. Vì thế giai đoạn từ năm 2008 - 2017 còn được ví là giai 

đoạn đổi mới nhiều mặt - Đó là giai đoạn không chỉ của riêng một giai 

đoạn, mà là giai đoạn được cộng hưởng của cả chặng đường 55 xây 

dựng và phát triển của Nhà trường, trong đó chính dấu mốc từ 2008 

đến 2016 được xem như là chặng đường đang vươn lên tầm cao mới, 

mở ra cho Nhà trường bước vào giai đoạn đổi mới căn bản và toàn 

diện theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng. Minh chứng rõ nhất của 

giai đoạn này được khẳng định bằng sự ghi nhận liên tục trong các 

năm Nhà trường đều đạt: “Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc”; Đảng 

bộ Trường liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; 

Công đoàn trường đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất 

sắc”; Đoàn thanh niên Trường  đạt danh hiệu “Tổ chức Đoàn cơ sở 

vững mạnh” ; Ban chỉ huy quân sự trường đạt danh hiệu: Đơn vị quyết  



thắng.... Nhà trường được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban ngành ghi nhận khen 

thưởng như:  

- Năm 2007, được tặng 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

- Năm 2010, được tặng 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 01 Bằng khen của Chủ tịch Hội Thể thao Đại học & 

Chuyên nghiệp Việt Nam. 

- Năm 2011, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ là đơn vị 

dẫn đầu trong phong trào thi đua, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 01 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; 01 Bằng 

khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; 01 Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Năm 2012, Trung tâm GDQP Hà Nội đơn vị trực thuộc 

Trường được tặng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; Nhà 

trường được tặng 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 01 Bằng khen của Trung ương Hội TTĐH-CN Việt Nam; 01 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Năm 2013, được tặng 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; 

01 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

- Năm 2014, được tặng 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 01 Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong hai năm 2014 - 2015”. 

- Năm 2015, được tặng 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; được tặng 01 cờ thi đua “Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào xây dựng nông thôn mới”. 

- Năm 2015, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể 

“Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi 

đua yêu nước”.  



- Năm 2016, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập 

Hạng Ba.  

Ngoài ra cũng trong giai đoạn này tổ chức Công Đoàn trường 

được tặng Huân chương Lao động Hạng nhì, cùng nhiều cờ thi đua, 

Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam. Đoàn thanh niên Trường được tặng nhiều Cờ 

thi đua, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và 

Trung ương Hội sinh viên Việt Nam....  

III. Giai đoạn từ năm 2017 đến nay (năm 2021) 

1. Nhiệm vụ của Trường và bối cảnh chung về đổi mới 

giáo dục đại học 

Giai đoạn này, nhiệm vụ của Trường không có sự thay đổi. 

Vì vậy Trường xác định sứ mạng của mình là:“ Đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực giáo dục thể chất, thể dục thể thao; nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ về giáo dục thể chất, thể dục thể 

thao đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập”. 

Đây là giai đoạn, Nhà trường cùng với toàn ngành Giáo dục 

bước vào giai đoạn tổng kết chặng đường 5 năm triển khai thực 

hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế” và bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - một cuộc 

cách mạnh được xem là cơ hội lớn để các trường đại học tiếp cận 

nhanh với những tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ, phát 

huy vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nên sự 

cạnh tranh toàn cầu trong hệ thống giáo dục đại học thế giới, đồng 

thời đặt ra thách thức lớn đối với vai trò của các trường đại học 

trước sự gia tăng đầu tư gắn với những yêu cầu khắt khe hơn cho 



đào tạo và nghiên cứu khoa học... Nhất là đối với khối các trường 

sư phạm, bên cạnh những thức thách đó, còn phải đối diện với áp 

lực lớn đó là người học không muốn theo ngành sư phạm vì khó 

khăn trong tìm kiếm việc làm và khó khăn về kinh tế, chịu nhiều áp 

lực trong công việc…. Nên có không ít trường rơi vào tình trạng 

“trắng” thí sinh, khiến phải liên tục xét tuyển bổ sung. Bên cạnh đó 

chủ trương về quy hoạch và sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo 

dục đại học và đào tạo giáo viên, Thủ tướng Chính phủ có Quyết 

định số 121/2007/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 

các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020, sau đó là Quyết 

định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về việc Điều chỉnh Quy 

hoạch khiến nhiều trường đứng trước nguy cơ giải thể, sáp nhập.  

Đặc biệt, năm 2018 Luật Giáo dục đại học chính thức được 

Quốc hội thông qua và ban hành có nhiều điều chỉnh, điểm mới vừa 

mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học. Đây là 

giai đoạn đối diện với muôn vàn khó khăn thách thức, trong đó việc 

xây dựng chiến lược phát triển cho Nhà trường trong giai đoạn này 

đang đặt ra những bài toán vô cùng khó khăn. Thực hiện lộ trình về 

quyền tự chủ, nguồn ngân sách đầu tư cho Nhà trường đều giảm 

mỗi năm; việc tuyển sinh đầu vào ngày càng khó khăn, cùng với đó 

là thực hiện tinh giảm biên chế, bộ máy, nhất là ở thời điểm này 

việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng ủy - Ban Giám hiệu có sự 

chuyển giao, thêm vào đó là một số vị trí thiếu hoàn toàn, như từ 

tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018 trong Đảng ủy chỉ có 

duy nhất chức vụ Bí thư, chưa có Phó bí thư. Từ tháng 7 năm 2018 

đến tháng 11 năm 2018 chỉ có chức vụ Hiệu trưởng, chưa có Phó 

Hiệu trưởng, từ năm 2019 đến nay (2021) phải đối phó với tình 

hình đại dịch Covid-19 hoành hành. 



Đây cũng là thời điểm mặt trái cơ chế thị trường của thời kỳ 

hội nhập tác động lớn, làm ảnh hưởng tới không ít cán bộ, viên 

chức Nhà trường. Trước những khó khăn ấy Đảng ủy, BGH, Hội 

đồng trường xác định, phải đổi mới tư duy, xây dựng chiến lược 

tầm nhìn hội nhập quốc tế, xác định mục tiêu chính là xây dựng 

Nhà trường đạt chuẩn sơ sở giáo dục đại học, đào tạo tiến sĩ; thành 

lập tạp chí khoa học và mở thêm mã ngành mới đáp ứng nhu cầu xã 

hội. 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự  

a) Hội đồng trường 

Thực hiện Luật Giáo dục số 34/2018/QH14, năm 2019 Nhà 

trường tiến hành thành lập Hội đồng trường và được Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-

2024, tại quyết định số 684/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2020. Hội đồng 

Trường gồm các thành viên: 

- TS. Phùng Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng trường 

- TS. Nguyễn Duy Quyết, Hiệu trưởng 

- ThS. Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch Công đoàn trường 

- SV. Nguyễn Văn Giang, BCH Đoàn trường đại diện người 

học. 

- PGS.TS Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ GDTC, Bộ 

GD&ĐT, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- TS. Lê Anh Thơ,  Nguyên Vụ trưởng Vụ TDTT quần 

chúng, Ủy ban TDTT (Thành viên ngoài trường). 

- PGS.TS. Hoàng Công Dân, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí 

thể thao (Thành viên ngoài trường). 

- Ông Nguyễn Văn Hảo, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý 

Đôn, Hà Đông, Hà Nội (Thành viên ngoài trường). 



- TS. Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Tổng cục TDTT, 

Ủy ban VH, TN và DL (Thành viên ngoài trường). 

- TS. Hướng Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng. 

- PGS. TS.  Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng. 

- TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng QLĐT&CTSV- 

Thư ký Hội đồng trường 

- ThS. Mai Thị Ngoãn, Trưởng khoa Cầu lông - BB, ĐC-QV. 

- Đại tá Nguyễn Minh Tiến, P.Giám đốc Trung tâm 

GDQP&AN. 

- ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ, GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

- ThS. Lê Học Liêm - Chủ tịch Công đoàn trường (thay cho 

ThS. Hoàng Anh Dũng - Chủ tịch Công đoàn trường nghỉ hưu từ 

30/4/2021). 

b) Ban Giám hiệu  

- Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Duy Quyết (từ năm 2017- nay) 

Năm 2017, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phụ 

trách Trường từ ngày 05/10/2017 tại Quyết định số 4285/QĐ-

BGDĐT, của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Năm 2018, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ 

nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023, tại Quyết 

định số 518/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2018. 

Năm 2021, thực hiện theo Luật Giáo dục đại học năm 2018,  

được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận giữ chức vụ 

Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024, tại Quyết định số 711/QĐ-

BGDĐT ngày 09/02/2021.  

- Phó Hiệu trưởng: TS. Hướng Xuân Nguyên (từ năm 

2019- nay) 



Năm 2019, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ 

nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023, tại Quyết 

định số 1836/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019. 

Năm 2021, thực hiện theo Luật Giáo dục đại học năm 2018,  

được Hội đồng trường bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng 

nhiệm kỳ 2019-2024, tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐT ngày 

19/4/2021. 

- Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn (từ năm 

2019- nay) 

Năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 

giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023, tại Quyết định 

số 5059/QĐ-BGDĐT ngày 22/11/2018. 

Năm 2021, thực hiện theo Luật Giáo dục đại học năm 2018,  

được Hội đồng trường bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng 

nhiệm kỳ 2019-2024, tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐT ngày 

19/4/2021. 

c) Cơ cấu tổ chức các đơn vị 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nhà trường 

tiến hành từng bước thực hiện kiện toàn bộ máy các đơn vị trực 

thuộc như sau: 

- Năm 2018 kiện toàn các đơn vị tại Quyết định của Hiệu 

trưởng số 258/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 09/6/2018 giữ nguyên các 

đơn vị: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh; Phòng Quản 

trị - Thiết bị; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Khoa đào tạo sau đại 

học. Các đơn vị có sự điều chỉnh gồm: Phòng Hành chính tổng hợp 



nhận thêm mảng nhiệm vụ lái xe từ phòng QT-TB; phòng Tổ chức 

cán bộ, thêm chức năng, nhiệm vụ Pháp chế; hợp nhất Phòng Đào 

tạo và Công tác Sinh viên thành, Phòng Quản lý đào tạo và Công 

tác sinh viên; hợp nhất phòng Thanh tra - Pháp chế với phòng Khảo 

thí và ĐBCLĐT thành, phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra; 

hợp nhất phòng Hợp tác quốc tế với Trạm  y tế, Bộ môn Y sinh, 

thành, Trung tâm Y học TDTT và Hợp tác quốc tế; hợp nhất phòng 

Quản lý khoa học với Trung tâm Truyền thông và Thư viện thành, 

Trung tâm Khoa học công nghệ - Truyền thông và Thư viện; thành 

lập mới Trung tâm Bồi dưỡng và tổ chức sự kiện.  

Khoa Cầu lông - Quần vợt - Bóng bàn - Đá cầu, gồm 2 Bộ 

môn: BM Cầu lông- Đá cầu; BM: Bóng bàn - Quần vợt; Khoa Các 

môn bóng, gồm 3 bộ môn: BM BĐ; BM BC; BM BR - BN; hợp 

nhất Khoa Điền kinh và Thể dục, thành, Khoa Điền kinh - Thể dục, 

Gồm 2 Bộ môn: BM ĐK; BM Thể dục; hợp nhất Khoa Võ thuật với 

Khoa Bơi, Trò chơi - Cờ vua thành, Khoa Võ - Bơi - Cờ vua, gồm 4 

Bộ môn: BM Võ thuật; BM Bơi; BM Trò chơi; BM Cờ vua. Hợp 

nhất Khoa Lý luận chung và Khoa Lý luận chuyên ngành thành, 

Khoa Lý luận gồm 5 Bộ môn: BM LLCT; BM NVSP; BM NN; 

BM Toán tin. 

Bổ nhiệm TS. Hướng Xuân Nguyên, giữ chức vụ Trưởng 

phòng Phòng Tổ chức cán bộ; ThS. Nguyễn Thành Chung, 

P.Trưởng phòng TCCB; ThS. Hoàng Anh Dũng, giữ chức vụ 

Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp; ThS. Đình Dũng giữ 

chức vụ P.Trưởng phòng HCTH; TS. Phùng Xuân Dũng, giữ chức 

vụ Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên; ThS. 

Trần Thị Thu Trang; bà Đặng Thị Hải, P.Trưởng giữ chức vụ Quản 

lý Đào tạo và Công tác sinh viên; Ông Vũ Ngọc Tuấn, giữ chức vụ 



Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Kế hoạch tài chính; ThS. Lê 

Học Liêm, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng 

và Thanh tra; ThS. Trần Thị Thanh Bình, P.Trưởng phòng; Ông 

Trịnh Duy Bình, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Phòng Quản trị 

- Thiết bị; TS. Đỗ Mạnh Hưng, Trưởng khoa Khoa Đào tạo sau đại 

học; ThS. Nguyễn Thị Hằng, giữ chức vụ Phó Trưởng; TS. Mai Tú 

Nam, giữ chức vụ Trưởng khoa Võ - Bơi - Cờ vua, kiêm trưởng Bộ 

môn Võ cổ truyền; TS Trần Dũng, giữ chức vụ Phó trưởng khoa, 

kiêm Trưởng bộ môn Taelwondo; ThS. Vũ Văn Thịnh, giữ chức vụ 

Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn Bơi - Cờ vua; TS. Trần 

Ngọc Minh, giữ chức vụ Phó trưởng khoa Khoa Các môn bóng - 

Phụ trách Khoa Các môn bóng, kiêm TBM Bóng đá; ThS. Đào 

Xuân Anh, giữ chức vụ Phó trưởng khoa, kiêm TBM Bóng chuyền; 

TS. Vũ Quốc Huy, giữ chức vụ giữ chức vụ TBM Bóng rổ - Bóng 

ném thuộc Khoa Các môn bóng; TS. Phạm Anh Tuấn, giữ chức vụ 

Trưởng khoa Điền kinh - Thể dục; ThS. Phạm Phi Điệp, giữ chức 

vụ Phó Trưởng khoa, kiêm trưởng bộ môn Điền kinh; ThS. Phạm 

Mai Vương, giữ chức vụ TBM Thể dục thuộc Khoa ĐK-TD; ThS. 

Mai Thị Ngoãn, Trưởng khoa Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt, giữ 

chức vụ Trưởng khoa CL - ĐC - BB- QV; TS. Trần Văn Cường, 

giữ chức vụ Phó trưởng khoa (đến 09/1/2019); TS. Nguyễn Thu 

Nga, giữ chức vụ Phó trưởng khoa, kiêm TBM Nghiệp vụ sư phạm;  

ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ, giữ chức vụ Phó trưởng khoa Lý luận; 

ThS. Lê Thị Vân Liêm, giữ chức vụ Phó trưởng khoa - phụ trách 

Khoa Lý luận, kiêm TBM Lý luận chính trị; Nhà giáo Mai Thanh 

Hằng, giữ chức vụ Trưởng BM Ngoại ngữ - Tin học thuộc khoa Lý 

luận; TS. Đỗ Anh Tuấn, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trung 

tâm Y học vận động và Hợp tác quốc tế; Ông Nguyễn Văn Đông 



giữ chức vụ Trưởng  trạm Y tế, thuộc Trung tâm YHVĐ&HTQT; 

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, giữ chức vụ PTBM Y sinh, TT 

YHVĐ&HTQT; ThS. Quách Văn Tỉnh, giữ chức vụ Trưởng BM Y 

sinh thuộc TT YHVĐ&HTQT; TS. Nguyễn Mạnh Toàn, giữ chức 

Giám đốc Trung tâm KHCN - TT&TV, kiêm TP Quản lý khoa học; 

ThS. Ngô Xuân Đức, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm KHCN-

TT&TV, kiêm Phụ trách Thư viện; Ông Nguyễn Minh Tư, giữ chức 

vụ Trưởng phòng Truyền thông, thuộc TT KHCN-TT&TV; ThS. 

Nguyễn Văn Hoàng, giữ chức Giám đốc TT BD&TCSK; TS. Tô 

Tiến Thành, giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm BD&TCSK, 

kiêm trưởng phòng Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; ThS. Lê Chí 

Nhân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm BD&TCSK, kiêm 

Trưởng phòng TCSK; ThS. Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Trưởng 

BM NT-ĐĐ thuộc TT BD&TCSK. 

- Năm 2019, thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

HUPES tại Quyết định số 102/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 

03/01/2019. Đồng thời tách Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học khoa LL 

sang Trung tâm NN-TH Hupes. Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Hoài 

Mỹ, Phó trưởng khoa Lý luận, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học; TS. Trần Văn Cường, Phó trưởng khoa CL-

ĐC-BB-QV giữ chức vụ Phó trưởng phòng QLĐT&CTSV; ThS. 

Lê Quốc Trung giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài 

chính; TS Nguyễn Thành Hưng, giữ chức vụ Phó trưởng khoa CL-

ĐC-BB-QV; Giao TS. Hướng Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng 

Kiêm phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ. 

- Năm 2020, thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy 

giai đoạn 2020-2025, Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quyết định 

số 121/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 19/3/2020, sáp nhập phòng 



Truyền thông thuộc Trung tâm Khoa học công nghệ -Truyền thông 

và Thư viện vào Phòng Tổ chức cán bộ và đổi tên thành Phòng Tổ 

chức nhân sự và Truyền thông. Đổi tên Trung tâm Khoa học công 

nghệ -Truyền thông và Thư viện thành Trung tâm Khoa học công 

nghệ và Thư viện. Sau khi tiến hành xong công tác đánh giá trường, 

tiếp thu đóng góp, khuyến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá 

ngoài, Nhà trường đã tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ 

máy. Tại Quyết định số 529/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 01/10/2020 

của Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp tục kiện toàn: (1). Đổi tên 

phòng Tổ chức nhân sự và Truyền thông thành Phòng Tổ chức cán 

bộ và Truyền thông. (2). Sáp nhập Trung tâm tâm Y học vận động 

và hợp tác quốc tế vafp Trung tâm Khoa học công nghệ và Thư 

viện và đổi tên thành Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế và 

Thư viện. (3). Tách Khoa Lý luận thành 2 khoa (- Khoa Lý luận 

chuyên ngành và Nghiệp vụ sư phạm; - Khoa Lý luận chính trị). (4) 

Đổi tên Khoa Đá cầu- Cầu lông-Bóng bàn- Quần vợt, thành Khoa 

Cầu lông-Bóng bàn- Quần vợt. (5) Đổi tên Khoa Các môn bóng, 

thành Khoa Bóng chuyền - Bóng đá - Bóng rổ. (6) Đổi tên Khoa 

Võ- Bơi- Vờ vua, thành Khoa Võ- Bơi- Cờ. (7) Thành lập Khoa Y 

học thể thao. 

Các đơn vị trực thuộc khoa, trung tâm, viên gồm: Bộ môn 

Điền kinh; Bộ môn Thể dục, thuộc Khoa Điền kinh- Thể dục. Bộ 

môn Cầu lông- Đá cầu; Bộ môn Bóng bàn - Quần vợt, thuộc Khoa 

Cầu lông-Bóng bàn- Quần vợt. Bộ môn Bóng chuyền; Bộ môn 

Bóng đá; Bộ môn bóng rổ, bóng ném, thuộc Khoa Bóng chuyền - 

Bóng đá - Bóng rổ. Bộ môn Võ thuật; Bộ môn Bơi- Cờ, thuộc Khoa 

Võ- Bơi- Cờ. Bộ môn Y Sinh học TDTT; Bộ môn dinh dưỡng thể 

thao và Y học vận động, thuộc Khoa Y học thể thao. Bộ môn Ngoại 



ngữ; Bộ môn Toán - Tin, thuộc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

Hupes. Bộ môn Nghệ thuật Đoàn- Đội, thuộc Trung tâm bồi dưỡng 

và tổ chức sự kiện. Phòng Nghiên cứu GDTC; Trạm Y tế, thuộc 

Viện Nghiên cứu GDTC. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc BGH gồm: 

(1) Phòng Tổ chức cán bộ và Truyền thông 

(2) Phòng Hành chính - Tổng hợp 

(3) Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên 

(4) Phòng Quản lý khoa học- Hợp tác quốc tế và Thư viện 

(4) Phòng Quản lý khoa học- Hợp tác quốc tế và Thư viện 

(6) Phòng Kế hoạch - Tài chính 

(7) Phòng Quản trị - Thiết bị 

(8) Khoa Đào tạo sau đại học 

(9) Khoa Lý luận chuyên ngành và Nghiệp vụ sư phạm   

(10) Khoa Lý luận chính trị  

 (11) Khoa Y học thể thao 

 (12) Khoa Điền kinh - Thể dục  

 (13) Khoa Võ- Bơi- Cờ 

 (14) Khoa Bóng chuyền - Bóng đá - Bóng rổ. 

 (15) Khoa Cầu lông-Bóng bàn- Quần vợt. 

 (16) Trung tâm bồi dưỡng và tổ chức sự kiện 

 (17) Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Hupes 

 (18) Viện Nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y học Thể thao. 

 (19) Trung tâm GDQP&AN 

Bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thành Chung giữ chức vụ PTP Tổ 

chức cán bộ và Truyền thông; Ông Nguyễn Minh Tư  giữ chức vụ 

PTP. Tổ chức cán bộ và Truyền thông; ThS. Hoàng Anh Dũng giữ 

chức Trưởng phòng HCTH; ThS. Đặng Đình Dũng giữ chức Phó 



Trưởng phòng HCTH; TS. Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ TP. 

Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên; ThS. Trần Thị Thu Trang 

giữ chức vụ PTP Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên (tháng 

chuyển công tác); TS. Trần Văn Cường giữ chức vụ PTP. Quản lý 

Đào tạo và Công tác sinh viên; TS. Tô Tiến Thành giữ chức vụ TP 

Phòng Quản lý khoa học- Hợp tác quốc tế và Thư viện; ThS. Ngô 

Xuân Đức giữ chức vụ PTP Phòng Quản lý khoa học- Hợp tác quốc 

tế và Thư viện; ThS. Lê Học Liêm giữ chức vụ TP Phòng Đảm bảo 

chất lượng và Thanh tra; ThS. Trần Thị Thanh Bình giữ chức vụ 

PTP. Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra; ông Vũ Ngọc Tuấn 

giữ chức vụ PTP, phụ trách phòng KHTC; ông Ngô Quốc Trung 

giữ chức vụ PTP. KHTC; ông Trịnh Duy Bình giữ chức vụ Trưởng 

phòng Quản trị - Thiết bị; ThS. Lê Chí Nhân giữ chức vụ PTP Quản 

trị - Thiết bị; TS. Đỗ Mạnh Hưng giữ chức vụ Khoa Đào tạo sau đại 

học; ThS. Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Khoa Đào tạo sau đại học; 

TS Nguyễn Thu Nga giữ chức vụ P. Trưởng Khoa Lý luận chuyên 

ngành và Nghiệp vụ sư phạm, Phụ trách khoa; ThS Lê Thị Vân 

Liêm giữ chức vụ P.Trưởng khoa Lý luận chính trị, giao Phụ trách 

khoa; TS Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Khoa Y học thể thao; 

TS Nguyễn Tiến Lợi giữ chức vụ TBM Dinh dưỡng thể thao và Y 

học vận động; ThS Nguyễn Thị Minh Hạnh giữ chức vụ Trưởng bộ 

môn Y sinh học TDTT, Khoa Y học TDTT; TS. Phạm Anh Tuấn 

giữ chức vụ Trưởng khoa Điền kinh - Thể dục; ThS. Phạm Phi Điệp 

giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Điền kinh - Thể dục, kiêm trưởng bộ 

môn Điền kinh; ThS. Phạm Mai Vương giữ chức vụ TBM Thể dục 

thuộc Khoa ĐK-TD; TS. Mai Tú Nam giữ chức Trưởng khoa Võ- 

Bơi- Cờ; TS. Trần Dũng giữ chức vụ P.Trưởng khoa Võ- Bơi- Cờ, 

kiêm TBM Võ thuật; ThS. Vũ Văn Thịnh P.Trưởng khoa Võ- Bơi- 



Cờ, kiêm TBM Bơi-Cờ; TS. Trần Ngọc Minh giữ chức vụ TK, 

Bóng chuyền - Bóng đá - Bóng rổ, kiêm TBM Bóng đá; ThS Đào 

Xuân Anh, P. Bóng chuyền - Bóng đá - Bóng rổ Các môn Bóng, 

giữ chức vụ P. Trưởng khoa, kiêm TBM Bóng chuyền; TS Vũ 

Quốc Huy giữ chức vụ TBM BR-BN thuộc Khoa BC-BĐ-BR; ThS 

Mai Thị Ngoãn giữ chức Trưởng khoa Cầu lông-Bóng bàn- Quần 

vợt, kiêm TBM CL-ĐC; TS. Nguyễn Thành Hưng giữ chức vụ P 

Trưởng khoa Cầu lông-Bóng bàn- Quần vợt, kiêm TBM BB-QV; 

ThS Nguyễn Văn Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm 

BD&TCSK; ThS Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc 

Trung tâm BD&TCSK; ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ giữ chức Giám 

đốc Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Hupes; ThS Nguyễn Thị Thu 

Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học 

Hupes; ThS Phạm Thị Thanh Hoa, giữ chức vụ Phó TBM Ngoại 

ngữ, TT Ngoại ngữ-Tin học Hupes; Ông Nguyễn Văn Đông giữ 

chức vụ Trưởng trạm Y tế thuộc Viện Nghiên cứu GDTC và 

YHTT; Đại tá Nguyễn Minh Tiến giữ chức vụ Phó giám đốc Trung 

tâm GDQP&AN; Đại tá Nguyễn Văn Kha giữ chức vụ Phó giám 

đốc Trung tâm GDQP&AN 

Đồng thời giao cho TS. Hướng Xuân Nguyên, Phó Hiệu 

trưởng kiêm phụ trách phòng TCCB&TT. Đến tháng 12/2020 thôi 

kiêm phụ trách và tiếp tục kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu Giáo 

dục thể chất và Y học Thể thao; TS. Đỗ Anh Tuấn kiêm Phó Viện 

trưởng; TS. Nguyễn Duy Quyết, Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc 

- Năm 2021, thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Nhà trường đã 

tiến hành ra roát và ban hành quyết định số 309/QĐ-



ĐHSPTDTTHN ngày 24/6/2021 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức 

bộ máy, trong đó cơ bản các đơn vị đều giữ nguyên và  thành lập 

Tạp chí Khoa học giáo dục thể chất và thể thao trường học. 

Bổ nhiệm mới các viên chức quản lý gồm: TS. Nguyễn Thu 

Nga giữ chức vụ Trưởng Khoa LLCN&NVSP; ThS. Lê Thị Vân 

Liêm giữ chức vụ Trưởng khoa LLCT; ThS. Đặng Thị Kim Ngân 

giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp; ông Nguyễn 

Văn Hưng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và 

Truyền thông; TS. Hướng Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng được 

giao kiêm nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu GDTC&YHTT; 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng được giao phụ trách 

Phòng QLKH-HTQT&TV; ThS. Nguyễn Thành Chung - PTP. 

TCCB&TT được giao phụ trách Phòng TCCB&TT; ThS. Lê Quốc 

Trung - PTP KHTC được giao phụ trách Phòng KHTC; ThS. Đặng 

Đình Dũng - PTP HCTH được giao phụ trách Phòng HCTH. 

d) Cơ đội ngũ: 

Giai đoạn này Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu xác 

định công tác cán bộ là nhiệm quan trọng cho việc triển khai đào 

tạo ở trình độ sau đại học. Vì thế Nhà trường tập trung đẩy mạnh 

công tác phát triển đội ngũ cán bộ, bên cạnh việc khích lệ phong 

trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Nhà trường 

tiếp tục cử cán bộ, giảng viên gia dự tuyển các chương trình học 

bổng sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và học 

bổng các nước; cử 11 giảng viên đi nước ngoài đào tạo trình độ 

Thạc sỹ và nghiên cứu sinh. Đặc biệt để chuẩn bị cho việc đào tạo 

trình độ tiến sĩ, Nhà trường thực hiện chính sách thu hút giảng viên 

có trình độ chuyên môn cao về trường công tác. Vì thế sau khi Giáo 

sư. Tiến sĩ  Nguyễn Xuân Sinh nghỉ công tác, Nhà trường đã mời 



PGS.TS. Lê Đức Chương và PGS.TS. Bùi Quang Hải về trường 

công tác. 

Tổng số cán bộ, viên chức, sĩ quan, người lao động toàn 

Trường đến thời điểm tháng 11 năm 2021 gồm 230 người. Trong 

đó 21 sĩ quan, 130 viên chức, 79 người lao động; 04 giảng viên cao 

cấp; 03 phó giáo sư; 23 tiến sĩ; 31 giảng viên chính; 116 thạc sĩ 

được cơ cấu tại các đơn vị sau: 

 (1) Phòng Tổ chức cán bộ và Truyền thông 

ThS. Nguyễn Thành Chung - Phó trưởng phòng, phụ trách 

phòng 

Ông Nguyễn Minh Tư - Phó trưởng phòng  

Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó trưởng phòng 

Các chuyên viên: Bà Lê Quỳnh Hòa; bà Lưu Thị Hải Yến; bà 

Trần Thị Thanh Huyền; ông Lê Khắc Thành; bà Ngân 

(2) Phòng Hành chính - Tổng hợp 

ThS. Đặng Đình Dũng - P. Trưởng phòng, phụ trách phòng. 

ThS. Đặng Thị Kim Ngân - P. Trưởng phòng 

Các chuyên viên, nhân viên: bà Tạ Thị Hương; bà Phạm Thị 

Ngọc Tuyết; ông Hoàng Văn Duy, bà Hoàng Thị Châu, ông 

Nguyễn Quốc Hùng. 

(3) Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên 

TS. Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng phòng 

TS. Trần Văn Cường - Phó trưởng phòng  

Các chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Hoa, bà Vũ Thị Huyễn, bà 

Đào Lan Hương, ông Trần Anh Dũng, bà Phạm Hoàng Liên, bà 

Nguyễn Hà Phương, ông Nguyễn Minh Hiệp, bà Tô Mai Hương, bà 

Lương Thị Thu Hương, ông Lê Văn Tiến. 

(4) Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Thư viện. 



PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng, kiêm phụ 

trách phòng.  

ThS. Ngô Xuân Đức - Phó trưởng phòng.  

Các chuyên viên: TS. GVC. Tô Tiến Thành, ông Nguyễn 

Thái Toại, bà Nguyễn Thị Vân, bà Tạ Thị Phương, bà Vũ Thị Thu 

Hà, bà Nguyễn Thị Lê, bà Nguyễn Trần Minh Chi. 

 (5) Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra 

ThS. Lê Học Liêm - Trưởng phòng 

ThS. Trần Thị Thanh Bình - Phó trưởng phòng 

Các chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Đinh, bà Thị Thảo Hiền. 

(6) Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Ông Ngô Quốc Trung - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng 

Các kế toán viên: Lê Thị Đức; Phạm Xuân Quý Đinh Thị 

Hiền Phạm Ngọc Minh Tạ Thị Thắm 

 (7) Phòng Quản trị - Thiết bị 

Ông Trịnh Duy Bình - Trưởng phòng 

ThS. Lê Chí Nhân - Phó trưởng phòng. 

Các chuyên viên, nhân viên: Ông Đặng Thế Hoàng, ông Đỗ 

Bá Minh Tuấn, ông Kiều Văn Thắng, ông Đỗ Công Huân, ông 

Phan Hồng Thái, ông Lê Xuân Thành, bà Trịnh Lan Hương, ông Lê 

Huy Cừ, ông Trần Ngọc Bảo, ông Hoàng Hữu Việt, ông Nguyễn 

Việt Dũng, ông Trương Đình Đại, ông Lê Đình Kết, ông Lê Văn 

Tiến, ông Lê Biên Thùy, ông Nguyễn Ngọc Thành, ông Đỗ Việt Anh.  

(8) Khoa Đào tạo sau đại học 

TS. GVC. Đỗ Mạnh Hưng - Trưởng khoa 

ThS. GVC.  Nguyễn Thị Hằng - Phó trưởng khoa 

Chuyên gia: GVCC.TS. Lê Thanh 



Các chuyên viên: Bà Phạm Thị Linh, ông Nguyễn Hải Sơn, 

ôn Phùng Xuân Trường. 

(9) Khoa Lý luận chuyên ngành và Nghiệp vụ sư phạm 

TS. GVC.  Nguyễn Thu Nga, giữ chức vụ Trưởng khoa.   

Các giảng viên: PGS.TS. GVCC. Bùi Quang Hải, TS. Bùi Danh 

Tuyên, ThS. GVC. Ngô Thanh Huyền, ThS. Vũ Thanh Hiền, ThS. Hà 

Thị Kim Oanh, ThS. Nguyễn Hồng Minh, ThS. Đinh Thị Uyên, ThS. Lê 

Thị Thu Thúy, ThS. Trần Thị Nhu, ThS. Lê Nguyên Hoàn. 

(10) Khoa Lý luận chính trị  

GVC. Lê Thị Vân Liêm - Trưởng khoa. 

Các giảng viên: ThS. Lê Thị Thanh Hường, ThS.  Mai Thị Bích 

Ngọc, TS GVC. Trần Mai Linh, ThS. GVC. Hồ Thị Thu Hiền, ThS. 

GVC. Nguyễn Thị Diệu Khánh, ThS. Lê Thị Thùy Chi, ThS.  Nguyễn 

Thị Thức. 

 (11) Khoa Y học thể thao (Gồm: Bộ môn Y Sinh học TDTT; 

Bộ môn dinh dưỡng thể thao và Y học vận động). 

GVC. TS. Đỗ Anh Tuấn - Trưởng khoa 

TS. Nguyễn Tiến Lợi - TBM Dinh dưỡng thể thao và Y học 

vận động.  

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng bộ môn Y sinh học 

TDTT, Khoa Y học TDTT. 

Các giảng viên: PGS.TS. GVCC. Lê Đức Chương, ThS. 

Nguyễn Thị Thoa, ThS. Quách Thị Ngọc Hà, ThS. Trần Đình 

Tường, ThS. Nguyễn Hoàng Việt, ThS. Nguyễn Phương Linh, ThS. 

Phạm Ngọc Quân, ThS. Đặng Hải Linh, ThS. Hoàng Lê Minh 

(12) Khoa Điền kinh - Thể dục (gồm 2 bộ môn: Bộ môn Điền 

kinh; Bộ môn Thể dục) 

TS. GVC.  Phạm Anh Tuấn - Trưởng khoa 



ThS. GVC.  Phạm Phi Điệp - Phó Trưởng khoa, kiêm trưởng 

bộ môn Điền kinh.  

ThS. GVC. Phạm Mai Vương - TBM Thể dục thuộc Khoa 

ĐK-TD 

Các giảng viên: ThS. GVC. Nguyễn Thị Mai Thoan, ThS. 

Phạm Quốc Toản, ThS. Mai Thị Thanh Thủy, ThS. Nguyễn Xuân 

Thành, TS. Phùng Mạnh Cường, ThS. Ngô Thị Thu, ThS. Lê Ngọc 

Vinh, ThS. Nguyễn Thu Trang, ThS. Nguyễn Văn Hạnh, ThS. 

Nguyễn Tùng Lâm, TS. GVC. Phạm Thị Hương, ThS. Lã Huy 

Hoàng; ThS. Phan Văn Huynh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng, 

ThS. Vũ Thị Trang, ThS. Nguyễn Văn Tuyền, ThS. Đoàn Hà 

Trung, ThS. Đoàn Thanh Nam. 

 (13) Khoa Võ- Bơi- Cờ (gồm 2 bộ môn: Bộ môn Võ thuật; 

Bộ môn Bơi- Cờ) 

TS. GVC.  Mai Tú Nam - Trưởng khoa.  

TS. GVC. Trần Dũng - P. Trưởng khoa, kiêm TBM Võ thuật.  

ThS. GVC.  Vũ Văn Thịnh - P Trưởng khoa kiêm TBM Bơi-

Cờ. 

Các giảng viên: ThS. Ngô Bằng Giang, ThS. Trần Hải Thanh, 

ThS. Nguyễn Mạnh Đạt, ThS. Vũ Công Lâm, ThS. Nguyễn Ngọc 

Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Tố Quyên, ThS. Nguyễn Văn Thuật, ThS. 

Phan Ngọc Linh, ThS. Phạm Thị Hoa, ThS. Nguyễn Văn Đại, ThS. 

Phan Chí Quyết, ThS. Lê Mạnh Cường. 

 (14) Khoa Bóng chuyền - Bóng đá - Bóng rổ (Gồm: Bộ môn 

Bóng chuyền; Bộ môn Bóng đá; Bộ môn bóng rổ, bóng ném) 

TS. GVC. Trần Ngọc Minh - Trưởng khoa, kiêm TBM Bóng 

đá.  



ThS. GVC. Đào Xuân Anh - P.Trưởng khoa Các môn Bóng, 

giữ chức vụ P Trưởng khoa kiêm TBM Bóng chuyền 

TS. Vũ Quốc Huy - TBM BR-BN thuộc Khoa BC-BĐ-BR. 

Các giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Duyệt, ThS. Lê Thị Thu 

Hương, ThS. Lê Chí Hướng, ThS. Phạm Minh, ThS. Nguyễn Kim 

Mạnh, ThS. Lại Thế Việt, ThS. GVC. Phạm Ngọc Tú, ThS. Lê 

Mạnh Linh, ThS. Nguyễn Thị Thu, ThS. Nguyễn Việt Hồng, ThS. 

GVC. Đặng Hùng Linh, ThS. Trương Công Đức, ThS. Phạm Duy 

Hải, ThS.Trần Đình Phòng, ThS. Trần Chí Công, ThS. Nguyễn 

Trung Hiếu, ThS. Nguyễn Doãn Vũ. 

 (15) Khoa Cầu lông - Bóng bàn - Quần vợt (gồm: Bộ môn 

Cầu lông- Đá cầu; Bộ môn Bóng bàn - Quần vợt) 

ThS. GVC. Mai Thị Ngoãn - Trưởng Khoa, kiêm TBM CL-

ĐC.  

TS. Nguyễn Thành Hưng - P.Trưởng Khoa, kiêm TBM BB-

QV.  

Các giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Thúy Ngân, ThS. Nguyễn 

Thị Liên, ThS. Đỗ Thị Tố Uyên, ThS. Lại Triệu Minh, ThS. Đặng 

Thu Hằng, ThS. Chu Thanh Hải, ThS. Ngô Thế Phương, ThS. 

GVC.  Nguyễn Khắc Dược, ThS. Vũ Thị Thu Hà, ThS. GVC.  

Phạm Văn Quý, Thái Quỳnh Anh, ThS. Cao Hoài Anh. 

 (16) Trung tâm bồi dưỡng và tổ chức sự kiện (Gồm: Bộ môn 

Đoàn- Đội và Phòng bồi dưỡng và tổ chức sự kiện) 

ThS. GVC. Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc trung tâm. 

ThS. GVC. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm, 

kiêm trưởng bộ môn Nghệ thuật Đoàn đội.  

Các giảng viên: ThS. Hoàng Minh Thủy; ThS. Lê Duy Linh, 

CN. Nguyễn Đình Tăng Kỳ. 



 (17) Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Hupes (Gồm: Bộ môn 

Ngoại ngữ; Bộ môn Toán - Tin). 

ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ - Giám đốc Trung tâm 

ThS. Nguyễn Thị Thu Minh - Phó Giám đốc Trung tâm. 

ThS. Phạm Thị Thanh Hoa - Phó TBM Ngoại ngữ, TT Ngoại 

ngữ-Tin học. 

Các giảng viên: ThS. Đào Thị Ngân Huyền, ThS. Nguyễn 

Hoàng Yến, ThS. Phan Thị Phượng, CN. Lại Thế Hòa, ThS. Lê 

Dung, ThS. Hoàng Thu Thủy. 

 (18) Viện Nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y học Thể thao 

(gồm: Phòng Nghiên cứu GDTC; Trạm Y tế, thuộc Viện Nghiên 

cứu GDTC) 

TS. GVC. Hướng Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng kiêm Viện 

trưởng Viện nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y học Thể thao. 

TS. GVC. Đỗ Anh Tuấn, kiêm Phó Viện trưởng  

Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng trạm Y tế thuộc Viện 

Nghiên cứu GDTC và YHTT. 

Các nhân viên Trạm y tế: Y sĩ Kiều Thị Mùi, Y sĩ Nguyễn 

Quang Linh, Y sĩ Nguyễn Thị Loan Phượng, Y sĩ Dương Nguyễn 

Phúc, dược sĩ Phạm Thị Hân. 

 (19) Tạp chí Khoa học giáo dục thể chất và thể thao trường 

học (Gồm: Ban Biên tập; Ban Trị sự; Ban Thư ký). 

TS. Nguyễn Duy Quyết Chủ tịch Hội đồng biên tập, kiêm 

Phó Tổng biên tập. 

TS. Nguyễn Mạnh Toàn kiêm giữ chức vụ Tổng biên tập 

TS. Hướng Xuân Nguyên kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Biên 

tập 



TS. Đỗ Mạnh Hưng, kiêm giữ chức vụ Phó trưởng ban Biên 

tập 

ThS. Ngô Xuân Đức, kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự 

Ông Nguyễn Minh Tư, kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Thư ký 

(20). Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh 

TS. Nguyễn Duy Quyết, kiêm Giám đốc 

Đại tá Nguyễn Minh Tiến, giữ chức vụ Phó giám đốc 

Đại tá Nguyễn Văn Kha, giữ chức vụ Phó giám đốc 

Các đơn vị thuộc Trung tâm được giữ nguyên theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 123/2015 TTLT- BQP- BGDĐT- 

BLĐTBXH ngày 05/11/2015.  

3. Cơ cấu tổ chức Đảng, đoàn thể 

a) Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 

- Bí thư: TS. Nguyễn Duy Quyết 

- Phó Bí thư: TS. Hướng Xuân Nguyên 

- Các đảng ủy viên thời điểm này có một số thay đổi đó là: 

TS. Lê Thanh và TS. Phạm Thị Hương thôi không tham gia cấp ủy 

để làm công tác chuyên môn, vì thế Đảng bộ trường tiếp tục kiện 

toàn gồm: TS. Phùng Xuân Dũng; TS. Phạm Anh Tuấn; TS. Hướng 

Xuân Nguyên; Đại tá Nguyễn Minh Tiến; ThS. Mai Thị Ngoãn; TS. 

Nguyễn Mạnh Toàn. 

- Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Chi bộ Hành chính, TS. 

Hướng Xuân Nguyên giữ chức vụ Bí thư. Chi bộ Giảng viên 1, 

ThS. Mai Thị Ngoãn giữ chức vụ Bí thư. Chi bộ Giảng viên 2, ThS. 

Nguyễn Thị Hoài Mỹ giữ chức vụ Bí thư. Chi bộ Trung tâm 

GDQP-AN, Đại tá Nguyễn Minh Tiến giữ chức vụ Bí thư. Chi bộ 

Sinh viên, TS. Phùng Xuân Dũng giữ chức vụ Bí thư. 

b) Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 



- Bí thư: TS. Nguyễn Duy Quyết 

- Phó Bí thư: TS. Phùng Xuân Dũng 

- Các đảng ủy viên: TS. Hướng Xuân Nguyên; TS. Nguyễn Anh 

Tuấn; TS. Phạm Anh Tuấn; Đại tá Nguyễn Minh Tiến; TS. Mai Thị 

Ngoãn; TS. Nguyễn Mạnh Toàn; ThS. Nguyễn Thị Hoài Mỹ. 

- Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Chi bộ Hành chính, TS. Đỗ 

Mạnh Hưng giữ chức vụ Bí thư; chi bộ Hành chính 2, TS. Nguyễn 

Mạnh Toàn giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Giảng viên 1, ThS. Mai Thị 

Ngoãn giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Giảng viên 2, ThS. Nguyễn Thị 

Hoài Mỹ giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Trung tâm GDQP-AN, Đại tá 

Nguyễn Minh Tiến giữ chức vụ Bí thư; Chi bộ Sinh viên, ThS. Lê 

Chí Nhân giữ chức vụ Bí thư. 

c) Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ X (từ năm 

2017 -  2023) 

- Chủ tịch Công đoàn trường:  

ThS. Hoàng Anh Dũng (2017 - 4/2021 nghỉ hưu theo chế độ 

Nhà nước). 

ThS. Lê Học Liêm từ tháng 5/2021  

-  Phó Chủ tịch:  

ThS. Lê Học Liêm từ 2017 đến tháng 4/2021  

ThS. Mai Thị Ngoãn từ tháng 5/2021 đến nay 

ThS. Ngô Xuân Đức từ tháng 5/2021 đến nay 

- Ủy viên BCH gồm: ThS. Mai Thị Ngoãn; ThS. Trần Dũng; 

ThS Hồ Thị Thu Hiền; ThS. Nguyễn Thành Chung; ThS. Nguyễn Thị 

Minh Hạnh; ThS. Lê Duy Linh; ThS. Đinh Trọng Tuấn; bà Vũ Thị 

Huyễn; ông Ngô Xuân Đức; bà Trần Thị Thanh Bình. 

+ Ban nữ công: ThS. Mai Thị Ngoãn - Trưởng ban; bà Vũ 

Thị Huyễn - Phó Trưởng ban. 



+ Các công đoàn bộ phận trực thuộc: Công đoàn bộ phận 

hành chính do ThS Ngô Xuân Đức giữ chức Chủ tịch. Các ủy viên 

BCH gồm: đồng chí Vũ Thị Huyễn; bà Trần Thị Thanh Bình; ThS 

Nguyễn Thành Chung; ông Vũ Văn Sơn. Công đoàn bộ phận giảng 

viên 1 do ThS Lê Học Liêm làm Chủ tịch. Các ủy viên BCH gồm: 

ThS Mai Thị Ngoãn; ThS Trần Dũng; ThS Trương Công Đức;  ThS 

Trần Ngọc Minh. Công đoàn bộ phận giảng viên 2 do ThS Nguyễn 

Thị Minh Hạnh giữ chức Chủ tịch. Các ủy viên BCH gồm: ThS Lê 

Duy Linh; ThS Nguyễn Thị Diệu Khánh, ThS Trần Thị Nhu; ThS 

Nguyễn Thị Thu Minh. Công đoàn bộ phận Trung tâm GDQP- AN 

do ThS Đinh Trọng Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch. Các ủy viên BCH 

gồm ông Lê Văn Duẩn; bà Chu Thị Bích; bà Nguyễn Thị Hiền; ông 

Vũ Văn Tuấn.  

d) Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ IX 

(2015 -2017) 

-  Bí thư: TS. Phùng Xuân Dũng 

-  Phó Bí thư: ThS. Hoàng Minh Thủy; ThS. Lê Chí Nhân. 

- Ủy viên BCH gồm: ThS Đoàn Thanh Nam; ThS Nguyễn 

Thị Diệu Linh; ThS Trần Thị Mai Linh; ThS Lê Thị Thanh Hường; 

ThS Lê Ngọc Vinh; ThS Nguyễn Văn Duyệt; ThS Lê Duy Linh; 

ThS Vũ Thị Trang, đồng chí Nguyễn Tiến Thành; đồng chí Nguyễn 

Trường Trung, ngoài ra còn có 6 SV của các khóa đang học tập tại 

trường.  

- Các Chi đoàn trực thuộc: gồm 50 Chi đoàn, trong đó 48 Chi 

đoàn sinh viên; 01 Chi đoàn Giảng viên, do ThS Đoàn Thanh Nam 

làm Bí thư; 01 Chi đoàn hành chính Trung tâm do, đồng chí Vũ 

Văn Sơn làm Bí thư.  



e) Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ IX 

(2017 -2019) 

-  Bí thư: ThS Hoàng Minh Thủy. 

-  Phó Bí thư: ThS Lê Chí Nhân; ThS Lê Ngọc Vinh (từ ngày 

10 tháng 9 năm 2018). 

- Ủy viên BCH gồm: ThS Trần Thị Diệu Linh; ThS Lê Duy 

Linh; ThS. Trần Hữu Trung; đồng chí Nguyễn Trường Trung, ThS 

Nguyễn Văn Duyệt; ThS Lê Ngọc Vinh; ThS Vũ Thị Trang; ThS. 

Trần Ngọc Trang; ThS. Trần Đình Phòng; đồng chí Vũ Văn Sơn; 

ThS. Nguyễn Viết Sáng. Các sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh; Đỗ 

Thị Kim Dung; Nguyễn Mạnh Hùng; Vũ Văn Khá; Nguyễn Tiến 

Ngọc; Nguyễn Ngọc Giang; Trần Xuân Hội. 

- Các Chi đoàn trực thuộc: gồm 50 Chi đoàn, trong đó 48 Chi 

đoàn sinh viên; 01 Chi đoàn Giảng viên, ThS Đoàn Thanh Nam giữ 

chức vụ Bí thư; 01 Chi đoàn hành chính Trung tâm, đồng chí Vũ 

Văn Sơn giữ chức vụ Bí thư.  

g) Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ IX 

(2019 - 2022) 

- Bí thư: ThS. Hoàng Minh Thủy. 

- Phó Bí thư: ThS. Lê Chí Nhân; ThS. Trần Hữu Trung (năm 

2021 chuyển công tác). 

Các ủy viên BCH: ThS. Trần Diệu Linh (năm 2021 chuyển 

công tác); ThS. Dương Đăng Kiển; đồng chí Bùi Thu Hiệp (năm 

2020 chuyển công tác); ThS. Đinh Thị Huyền (năm 2020 chuyển 

công tác); đồng chí Nguyễn Tăng Kỳ; đồng chí Nguyễn Hà 

Phương. Các sinh viên: Trần Xuân Hội; Trịnh Tuấn Tú; Nguyễn 

Văn Giang; Trần Quang Huy Phúc; Nguyễn Văn Lợi; Thẩm Kim 



Thanh; Nguyễn Tuấn Hùng; Ngô Việt Anh; Nguyễn Thị Quế; Bùi 

Tiến Anh. 

4. Công tác đào tạo 

a) Hoạt động đảm bảo chất lượng 

Xác định việc đánh giá chất lượng giáo dục là nhiệm vụ then 

chốt để nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học, phục 

vụ hoạt động cộng đồng, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 

Bên cạnh việc từng bước đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng chương 

trình đào tạo cập nhật, hiện đại; tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giảng 

viên giỏi; xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại và 

năng động giúp người học phát triển toàn diện, giai đoạn này 

Trường đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng theo 

Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Năm 2018 Nhà trường bắt tay thực 

hiện công tác tự đánh giá theo theo Bộ tiêu chuẩn mới theo Thông 

tư số 12 của Bộ GDĐT. Có thể nói, đây là hoạt động hoàn toàn mới 

mẻ với Nhà trường, đòi hỏi chuẩn hóa tất cả quy trình quy định 

trong mọi hoạt động Nhà trường. Chính vì thế Đảng ủy, Hội đồng 

trường, BGH đã tập trung chỉ đạo toàn trường bên cạnh thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn dồn mọi nguồn lực cho công tác đánh giá 

Trường. Với sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các tổ chức từ khoa, 

bộ môn, sinh viên cho đến phòng ban, trung tâm, sau hơn 01 năm 

hoàn thành Báo cáo tự đánh giá trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

thực hiện tự đánh giá chất lượng một cách toàn diện, tháng 6 năm 

2020 Nhà trường được phép ký hợp đồng Đánh giá ngoài cơ sở 

giáo dục với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học 

Quốc gia Hà Nội thực hiện đánh giá với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu 

chí, trên tất cả các phương diện ở 04 nội dung cơ bản: Đào tạo và 

Quản lý Đào tạo; Nghiên cứu khoa học và Quản lý Nghiên cứu 



khoa học; Hợp tác Quốc tế và Phục vụ cộng đồng. Kết quả Nhà 

trường được Hội đồng đảm bảo chất lượng Quốc gia đánh giá chấm 

điểm với số điểm cao, được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo 

dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. 

b)  Về công tác tuyển sinh và quy mô đào tạo 

Được đánh giá là bước đột phá lớn nhất của Nhà trường so 

với giai đoạn 2015-2017. Đó là, nếu như năm học 2016-2017; 

2017-2018 việc tuyển sinh của Nhà trường nằm chung trong bối 

cảnh khó khăn về chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tuyển đạt được trên 50 % 

chỉ tiêu được giao, thì từ năm học 2018 - 2019 đến nay bằng sự đổi 

mới tư duy mang tính chiến lược, Đảng ủy- BGH đã lãnh đạo toàn 

trường đẩy mạnh đổi mới công tác tuyển sinh.  

Căn cứ vào thực tế Nhà trường đã xây dựng đề án tuyển sinh 

đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù 

hợp với thực tiễn của nhà trường và đáp ứng được nguyện vọng xét 

tuyển của thí sinh. Cụ thể qua 3 phương thức xét tuyển như: 

Phương thức 1: Xét tổng điểm hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ 

văn, Sinh học) của kết quả thi THPT Quốc gia và điểm thi môn 

Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, 

khu vực. Phương thức 2: Xét tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 

THPT (hoặc tương đương) hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, 

Sinh học) và điểm thi môn Năng khiếu TDTT (hệ số 2), cộng điểm 

ưu tiên đối tượng, khu vực. Phương thức 3: Điểm xét tuyển là Tổng 

điểm ba môn Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) của 

kết quả thi tuyển sinh tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, 

cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Yêu cầu chung: Tổng 

điểm trung bình của hai môn Toán, Sinh học (hoặc Ngữ văn, Sinh 



học) đạt 11,5 trở lên. Về nội dung năng khiếu TDTT (đánh giá năng 

lực thể chất), gồm: Bật xa tại chỗ; Chạy 100m (hoặc Chạy Nhanh 

khéo). Tiêu chí về thể hình: Chiều cao đối với nam từ 1m62, đối 

với nữ từ 1m52 trở lên. Ngoài ra đối với diện tuyển thẳng: Thí sinh 

đã tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham 

gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức (Đông Nam Á, Châu 

Á, Thế giới). Diện ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt HCV tại các giải 

vô địch thể thao hạng nhất quốc gia, được công nhận Kiện tướng 

quốc gia được ưu tiên 20 điểm Năng khiếu TDTT; HCB, HCĐ, 

VĐV cấp 1 được ưu tiên 18 điểm Năng khiếu TDTT. Thời gian thi 

năng khiếu được tổ chức tại một số địa phương trong tháng 5 năm 

2018 và tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội vào: 

Ngày 12-13/7/2018; 12-13/8/2018; 12-13/9/2018. Riêng đối với 

phương thức 3 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 12 đến 15/9/2018. 

Đặc biệt năm 2021 để kịp thời ứng phó với tình hình dịch 

bệnh Covid-19, Nhà trường đã điều chỉnh nội dung và hình thức thi 

tuyển sinh trực tuyến trên nền tảng Internet qua phần mềm Zoom. 

Cụ thể, về nội dung thi năng khiếu được điều chỉnh từ bật xa tại chỗ 

và chạy 60m thành nội dung nhảy dây và nằm ngửa gập bụng. 

Thời gian thi được tổ chức làm 2 đợt; đợt 1 được tổ chức từ 

ngày 9/8 đến 12/8; đợt 2 được tổ chức vào ngày 12/9/2021. Dù đây 

là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển sinh của trường được thực hiện 

qua hình thức này, nhưng Hội đồng tuyển sinh đã chuẩn bị mọi biện 

pháp để kiểm soát, kể cả thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm. Tất cả các 

khâu từ ra đề thi, tổ chức thi, giám sát và chấm thi được đảm bảo 

như quy trình thi trực tiếp. Cũng chính bằng sự đổi mới về tư duy, 

xác định tầm nhìn chiến lược, Đảng ủy, BGH Nhà trường đã huy 



động sự vào cuộc của cán bộ viên chức Nhà trường cho công tác 

truyền thông, tư vấn... nên số thí sinh đăng ký dự thi tăng gấp nhiều 

lần. Từ chỗ năm học 2016 - 2017 không tuyển đủ sinh viên, thì năm 

2021, Trường có tỷ lệ đăng ký dự vào tốp các trường có tỷ lệ chọi 

cao nhất trong khối các trường sư phạm TDTT. 

c) Công tác đổi mới đào tạo 

Bằng tư duy đổi mới với tầm nhìn mang tính chiến lược của 

ĐU, BGH, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn Đảng ủy- BGH đã lãnh 

đạo toàn trường tạo ra một sự bứt phá toàn diện trên tất cả các mặt 

công tác. Trong đó công tác đào tạo được xem là cú hích rất lớn. 

Tất cả các hoạt động liên quan tới công tác đào tạo được bám sát 

theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 

88/2014/QH13 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh đó là việc gắn với Chỉ thị 

05 của Bộ Chính trị khóa XII ban hành ngày 15/5/2016 về “Đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”, các cuộc vận động của Ngành; các hoạt động đổi “Đổi 

mới, sáng tạo trong dạy và học”; chuyển từ đào tạo niên chế sang 

hệ thống tín chỉ: 

Tổng số tín chỉ ở trình độ đại học là 132 tín chỉ. 

- Khối kiến thức đại cương: 25, trong đó bắt buộc là 21, tự 

chọn 01 tín chỉ. 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 107 tín chỉ.- Khối 

kiến thức cơ sở ngành: 34, trong đó bắt buộc 30, tự chọn 04 tín chỉ 



- Khối kiến chức chuyên ngành: 57, trong đó bắt buộc 34, tự 

chọn 23 tín chỉ. 

- Thực tập, thực hành sư phạm: 10 tín chỉ. 

- Khóa luận hoặc học phân thay thế: 06 tín chỉ. 

Khung chương trình toàn khóa như sau: 

 

TT 

 

Học phần 

Số 

học 

phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số 

giờ 

A Học phần đại cương 11 25 375 

 Bắt buộc 9 21 315 

1 Triết học Mác -Lê nin 1 3 45 

2 Kinh tế chính trị Mác Lê nin 1 2 30 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1 2 30 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 2 30 

5 Lịch sử ĐCSVN 1 2 30 

6 Tin học 1 2 30 

7 Tiếng Anh 1 1 3 45 

8 Tiếng Anh 2 1 2 45 

9 Tâm lý học 1 2 30 

10 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 11* 165 

11 Công tác đoàn đội Tập huấn 

 Tự chọn 2 4 60 

12 Âm nhạc  1 2 30 

13 Tiếng Việt thực hành 1 2 30 

14 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 30 

15 Logic học 1 2 30 

16 Quản lý HCNN và QL ngành 

GDĐT 

1 2 30 

17 Pháp luật đại cương 1 2 30 

B Học phần chuyên môn    

I Kiến thức cơ sở ngành 15 34 525 

1.1 Bắt buộc 13 30 465 

18 Giải phẫu TDTT 1 2 45 

19 Tâm lý học TDTT 1 2 30 



20 Giáo dục học TDTT 1 2 45 

21 Giao tiếp sư phạm 1 2 30 

22 Phát triển chương trình và kiểm tra 

đánh giá trong giáo dục 

1 2 30 

23 Sinh lý TDTT 1 2 45 

24 Lý luận và phương pháp TDTT 1 1 2 30 

25 Lý luận và phương pháp TDTT 2 1 2 30 

26 Lý luận và phương pháp GDTC 

trường học 

1 2 30 

27 Toán Thống kê trong TDTT 1 2 30 

28 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

TDTT 

1 2 30 

29 Điền kinh căn băn 1 2 45 

30 Thể dục căn bản 1 2 45 

1.2 Tự chọn 2 4 60 

31 Quản lý TDTT 1 2 30 

32 Sinh hóa TDTT 1 2 30 

33 Vệ sinh TDTT 1 2 30 

34 Lý luận thể thao quần chúng 1 2 30 

35 Lịch sử TDTT 1 2 30 

36 Tổng số phần cơ sở ngành 15 30 450 

II Kiến thức ngành 20 57 870 

2.2 Kiến thức bắt buộc 12 34 525 

37 Điền kinh và phương pháp giảng 

dạy 

1 3 45 

38 Thể dục và phương pháp giảng dạy 1 3 45 

39 Bơi lội và phương pháp giảng dạy 1 3 45 

40 Bóng đá và phương pháp giảng dạy 1 3 45 

41 Bóng chuyền và phương pháp giảng 

dạy 

1 3 45 

42 Cầu lông và phương pháp giảng dạy 1 3 45 

43 Bóng bàn và phương pháp giảng 

dạy 

1 3 45 

44 Bóng rổ và phương pháp giảng dạy 1 3 45 

45 Võ thuật và phương pháp giảng dạy 1 3 45 



46 Tiếng Anh chuyên ngành 1 1 2 30 

47 Tiếng Anh chuyên ngành 2 1 2 30 

48 Y học TDTT 1 3 60 

 Tự chọn 4 8 120 

49 Đá cầu và phương pháp giảng dạy 1 2 30 

50 Trò chơi vận động và phương pháp 

giảng dạy 

1 2 30 

51 Yoga và phương pháp giảng dạy    

52 Quần vợt và phương pháp giảng 

dạy 

1 2 30 

53 Golf và phương pháp giảng dạy 1 2 30 

 Kiến thức chuyên ngành 4 152 225 

54 Chuyên ngành điền kinh và phương 

pháp huấn luyện 

4 15 225 

55 Chuyên ngành thể dục và phương 

pháp huấn luyện 

56 Chuyên ngành bóng đá và phương 

pháp huấn luyện 

57 Chuyên ngành bóng chuyền và 

phương pháp huấn luyện 

58 Chuyên ngành bóng rổ và phương 

pháp huấn luyện 

59 Chuyên ngành cầu lông và phương 

pháp huấn luyện 

60 Chuyên ngành bóng bàn và phương 

pháp huấn luyện 

61 Chuyên ngành quần vợt và phương 

pháp huấn luyện 

62 Chuyên ngành đá cầu và phương 

pháp huấn luyện 

63 Chuyên ngành võ và phương pháp 

huấn luyện 

64 Chuyên ngành bơi và phương pháp 

huấn luyện 

65 Chuyên ngành cờ vua và phương 

pháp huấn luyện 



66 Chuyên ngành y học thể thao và 

phương pháp huấn luyện 

III Thực hành nghề nghiệp 2 10 150 

67 Thực hành sư phạm 1 2 30 

68 Thực tập sư phạm 1 8 120 

IV Khóa luận tốt nghiệp 1 6 90 

69 Khóa luận tốt nghiệp 1 6 90 

4.2 Học phần thay thế 1 6 90 

70 Thể thao giải trí 3 6 90 

71 Truyền thông và Maketing thể thao 1 2 30 

72 Kinh tế học TDTT 1 2 30 

73 Lý luận thành tích cao 1 2 30 

74 Dinh dưỡng TDTT 1 2 30 

 

Để nâng cao chất lượng đào tạo Đảng ủy, Hội đồng trường, 

Ban Giám hiệu đã chỉ đạo chương trình đào tạo liên tục được cập 

nhật, tỷ lệ thực hành, thực tập, kiến tập phù hợp với cơ sở thực tế để 

sinh viên có kỹ năng hoạt động trong lĩnh vực TDTT đa dạng theo 

xu thế phát triển của xã hội tập trung vào các kỹ năng chuyên môn 

giảng dạy về Giáo dục Thể chất, TDTT trong các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường phổ thông trên toàn 

quốc… cũng như có các kỹ năng tổ chức các dự án TDTT, hoạt 

động TDTT; kỹ năng quản lý, thuyết trình, làm việc nhóm, làm việc 

độc lập, tổ chức sự kiện TDTT, các giải thi đấu TDTT; công tác 

trọng tài, huấn luyện TDTT. Cùng với đó là phân bổ bố trí tỷ lệ sinh 

viên/lớp từ xuống còn 12 sinh viên/lớp. Cũng nhằm hướng tới mục 

tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, ... từ khóa 51 sinh viên năm thứ 

nhất đã được sắp xếp theo lớp chuyên sâu. Cách làm này không chỉ 

giúp sinh thuận ổn định sinh hoạt ngay từ năm học thứ nhất, mà còn 

tạo điều kiện để mỗi sinh viên phát triển năng lực sở trường cho 

chuyên sâu học tập.  



Đồng thời để đón bắt việc đào tạo, bồi dưỡng lại giáo viên 

TDTT cho các trường phổ thông theo chủ trương của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo giao, Nhà trường đã thực hiện chủ trương mở các lớp 

bồi dưỡng ngắn hạn như: Phương pháp dạy bơi và cứu đuối cho 

giáo viên các trường phổ thông; liên kết mở lớp võ thuật; mở các 

khóa “Trại hè Kỹ năng và Trải nghiệm” cho học sinh từ lứa tuổi 8-

15 trong địa bàn Hà Nội, được xã hội đánh giá rất cao, coi đây là 

mô hình giáo dục toàn diện, mở ra hướng đi mới cho Nhà trường 

xúc tiến việc mở trường phổ thông năng khiếu. 

Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, do phải ứng phó với tình 

hình dịch bệnh Covid-19, nên Nhà trường đã phải chuyển sang đào 

tạo, thi và kiểm tra theo hình thức trực tuyến đối với tất cả các môn 

học. Đây là hình thức hoàn toàn mới và gặp nhiều khó khăn vì đặc 

thù về đào tạo TDTT, tuy nhiên, với sự chủ động tích cực, Nhà 

trường đã triển khai thành công, đi vào lịch sử không chỉ riêng của 

trường mà của ngành giáo dục thể chất. 

Với cách làm mới đã cho kết quả rõ rệt. Các loại hình đào tạo 

sinh viên tốt nghiệp ra trường có tỷ lệ sinh viên đạt điểm khá giỏi 

tăng lên (năm sau cao hơn năm trước từ 27,54% -  38,47%). Sinh 

viên tham gia thi đấu các giải TDTT giành hàng trăm bộ huy 

chương vàng, bạc, đồng. Nhà trường luôn nằm trong “top” các 

trường đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và việc làm 

đúng chuyên ngành cao nhất. 

c) Về công tác đào tạo sau đại học 

 Được Nhà trường xác định, đây là nhiệm vụ không chỉ có ý 

nghĩa quyết định nâng tầm vị thế, mà còn nhằm đáp ứng nhu cầu xã 

hội. Chính vì thế thời điểm này, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt 

động đổi mới công tác đào tạo sau đại học, duy trì chỉ tiêu học viên 



cao học khóa 4, khóa 5, Đảng ủy- Ban Giám hiệu đã tập trung triển 

khai thực hiện lộ trình phát triển tổng thể trường đến năm 2025, tầm 

nhìn 2030, trong đó ưu tiên đầu tư cho công tác đào tạo ở trình độ 

tiến sĩ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Để tạo tiền đề, nền tảng cho việc mở mã ngành đào tạo ở 

trình độ tiến sĩ, bên cạnh việc xây dựng đề án đào tạo trình độ tiến 

sĩ, Nhà trường phối hợp với Viện khoa học TDTT, các trường đại 

học đào tạo TDTT trong và ngoài nước, cử cán bộ, viên chức tham 

gia giảng dạy, tham gia các hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ để cán 

bộ, giảng viên được cọ sát, làm quen với môi trường đào tạo ở trình 

độ cao, đồng thời giúp có thêm những kinh nghiệm trong thực tế và 

tạo nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo.  

Năm 2020, tin vui mừng sau thời gian chờ đợi đã đến, Nhà 

trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho 

phép đào tạo ở trình độ tiến sĩ. Khóa học đầu tiên được chiêu sinh 

với 04 NCS mở ra cho Nhà trường bước sang trang mới đúng vào 

dịp ngày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, đánh dấu 

vượt bậc, thực sự khẳng định uy tín, vị thế của trường đại học trọng 

điểm về đào tạo giáo dục thể chất. 

d) Kết quả đào tạo 

Từ kết quả trên, Nhà trường đã tạo được uy tín lớn không chỉ 

ở trong nước mà còn khẳng định thương hiệu với các nước trong 

khu vực. Năm 2018, sau hơn 40 năm giãn đoạn không đào tạo sinh 

viên quốc tế, Nhà trường được nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào tin tưởng cử 08 lưu học sinh sang học tập ở trình độ đại học và 

sau đại học. Từ đó mở ra mối quan hệ mới trong đào tạo lưu học 

sinh nước bạn Lào, liên tục hàng năm Nhà trường đều tiếp nhận lưu 

học sinh sang theo học ở trình độ thạc sĩ, đại học và các lớp bồi 



dưỡng. Từ năm 2018 đến nay có 53 cán bộ, lưu học sinh theo học 

tại Trường, trong đó 30 lưu học sinh học ở trình độ cao học và  đại 

học; 23 cán bộ giáo viên theo học ở loại hình bồi dưỡng. 

Giai đoạn này được đánh giá là một hoạt động mà có lẽ trong 

lịch sử hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Nhà trường, chưa 

có thời gian nào hoạt động đào tạo, thi đấu TDTT lại đạt được 

nhiều thành tích vượt bậc như ở thời điểm này.  

Liên tục nhiều năm xuất sắc giành nhất toàn đoàn giải Điền 

kinh sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực Hà 

Nội; giành Cup vô địch giải bóng rổ nam sinh viên toàn quốc cup 

Nutifood năm 2019; nhất toàn đoàn Giải cầu lông, bóng chuyền của 

cán bộ viên chức, sinh viên các trường đại học, học viện và cao 

đẳng khu vực Hà Nội; giành Cup Báo Tuổi trẻ Thủ đô trong các 

năm 2018, 2019, 2020; giành 3 huy chương vàng; 3 huy chương 

bạc và 1 huy chương đồng tại Giải Bóng Bàn - Cờ vua cán bộ và 

sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực Hà Nội 

năm 2021; 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc tại Giải Cờ vua 

cán bộ và sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội 

năm 2021; Cup vô địch Giải bóng rổ nam sinh viên Hà Nội 2020; 

nhất toàn đoàn với 20 huy chương vàng; 6 huy chương bạc; 4 huy 

chương đồng Giải bơi cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại 

học, học viện, cao đẳng khu vực Hà Nội; giải Nhất bóng chuyền nữ 

sinh viên toàn quốc; tại Giải Nhất nữ bóng đá sinh viên khu vực Hà 

Nội..... và không chỉ dừng ở giải thi đấu TDTT trong nước, mà đã 

vươn tầm ra khu vực thế giới như: đoạt Cup vô địch nội dung bóng 

đá nam Tuần lễ giao lưu văn hoá và thể thao các trường Đại học 

khu vực Nam Á và Đông Nam Á lần thứ 4 tại Côn Minh, Trung 

Quốc năm 2018.. Đặc biệt là sinh viên Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc 



Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến… tham gia Đội tuyển 

Bóng đá Quốc gia đem về nhiều thành tích cho thể thao nước nhà. 

Cũng chính từ uy tín, chất lượng đào tạo, Nhà trường được 

Bộ GD&ĐT giao cho phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TDTT 

Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, xây dựng chương trình khung về 

đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất; xây dựng chương trình đào tạo 

lại đội ngũ giáo viên Giáo dục thể chất cho các trường phổ thông; 

xây dựng chương trình GDTC cho học sinh các cấp học phổ thông 

và tham gia Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, đổi mới sách giáo 

khoa phổ thông môn GDTC.  

Kết quả sinh viên tốt nghiệp  

 TT Khóa ĐHCQ ĐHLTCQ ĐHLTVLVH 

 1 Khóa 47 326 100 0 

 2  Khóa 48 187 130 16 

 3  Khóa 49 174 93 0 

4  Khóa 50 101 49 42 

Số học viên cao học từ năm 2013 đến nay 

NĂM 
TRÚNG 

TUYỂN 

NHẬP 

HỌC 

TỐT 

NGHIỆP 
GHI CHÚ 

2013 29 29   

2014 41 41   

2015 41 41 28  

2016 65 65 42  

2017 50 50 41  

2018 55 58 59 4 LHS Lào 

2019 52 54 44 4 LHS Lào 

2020 69 71 53 3 LHS Lào 

2021 32 43  11 LHS Lào 

 

 

5. Hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế 



Bước vào giai đoạn này, việc hợp tác quốc tế được đẩy mạnh 

đi vào chiều sâu. Bên cạnh tăng cường ký kết hợp tác đào tạo với 

các trường có mối quan hệ truyền thống, Nhà trường đã đàm thoại 

mở rộng thêm nhiều đối tác, như ký kết thỏa thuận hợp tác về đào 

tạo trong lĩnh vực TDTT với Học viện Thể thao Vũ Hán - Trung 

Quốc; ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học TDTT 

Gdansk (Ba Lan); ký kết hợp tác với Trường Cao Đẳng TDTT 

Quảng Tây (Trung Quốc) về lĩnh vực đẩy mạnh y học vận động. 

Bước đầu thỏa tuận hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Ngô 

Phụng - Đài Loan; tiếp tục ký thỏa thuận với Trường Đại học Sư 

phạm Quảng Tây- Trung Quốc... Ngoài ra tổ chức buổi giao lưu 

học tập chuyên môn giữa sinh viên Nhà trường với sinh viên 

Trường Khoa học Thể thao và Dinh dưỡng - Đại học Công nghệ 

Bang Queensland (QUT)-Australia. Cử đội bóng đá nam tham dự 

Tuần lễ giao lưu thể thao, văn hóa Các trường đại học Đông Nam Á 

và Nam tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa Côn Minh (Trung 

Quốc). Đặc biệt là đàm phán với các trường đại học nước Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào tiếp nhận 30 lưu học sinh sang học ở trình độ 

cao học và  đại học…. 

6. Hoạt động khoa học, công nghệ 

Công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn này đánh dấu sự 

chuyển biến tích cực. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ 

không chỉ dừng lại ở những kết quả nghiên cứu mà đã ứng dụng 

vào thực tiễn trong nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra đã tập 

trung xây dựng hồ sơ, lý lịch khoa học cho các giảng viên có học vị 

tiến sĩ của nhà trường; tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học, 

các công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí, kỷ yếu Hội thảo 

khoa học trong nước và quốc tế. 



Vì vậy số lượng đề tài khoa học công nghệ cấp trường tăng 

mạnh. Cụ thể trong 5 năm, từ 2018 đến nay đã triển khai 05 đề tài 

cấp Bộ; 108 đề tài cấp Trường; xuất bản 04 sách; công bố 05 bài 

báo khoa học trên tạp chí KH quốc tế, 83 bài báo khoa học trên tạp 

chí KH trong nước. 

Đặc biệt để tạo phương tiện truyền thông, cũng như công bố 

các công trình nghiên cứu khoa học, năm 2017 Đảng ủy, BGH đã 

chỉ đạo thành lập Bản tin Giáo dục thể chất và Thể thao trường học, 

được Cục Báo chí cấp phép. Sau 3 năm hoạt động, Bản tin xuất bản 

được 16 số với trên 80 bài báo khoa học, là những bài viết có hàm 

lượng khoa học, giá trị thực tiễn cao. Bên cạnh việc củng cố nâng 

cao chất lượng bài báo, Nhà trường tiến hành chuẩn bị hồ sơ cũng 

như các điều kiện cần thiết, xin cấp phép thành lập Tạp chí trên cơ 

sở nâng cấp Bản tin Giáo dục thể chất và thể thao trường học. Năm 

2021, Bản tin chính thức được nâng cấp thành Tạp chí khoa học 

Giáo dục thể chất và thể thao trường học, được Ban tuyên giáo 

Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông cấp giấy phép hoạt động; 

được Cục Thông tin khoa học Công nghệ quốc gia, cấp mã số 

ISSN, trở thành Tạp chí khoa học đầu tiên của cả nước trong lĩnh 

vực giáo dục thể chất, hòa nhập vào hệ thống các tạp chí uy tín của 

cả nước.... Cũng chính từ uy tín, vị thế mà Nhà trường đã thu hút 

nhiều sinh viên trong đội tuyển quốc gia theo học. 

Để nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học 

trong sinh viên, năm 2018 Nhà trường tổ chức chức hội nghị sinh 

viên nghiên cứu khoa học lần thứ I, mở ra hướng đi mới cho nhà 

trường. Tiếp theo 2 liên tiếp (năm 2019, 2020) đều tổ chức hội nghị 

sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 2 và 3. Cũng chính từ chủ 

trương về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên , 



đến nay trong 5 năm có 25 đề tài khoa học cấp trường của sinh 

viên.  Trong các năm từ 2018 đến nay, sinh viên tham gia Hội nghị 

sinh viên nghiên cứu khoa học khối các trường TDTT toàn quốc 

liên tục giành vị trí nhất toàn đoàn. 

7. Về cơ sở vật chất  

 Khác với các giai đoạn trước, ở thời điểm này nguồn kinh 

phí của Nhà nước đầu tư cho cơ sở vật chất rất hạn hẹp. Mặc dù vậy 

với tư duy và tầm nhìn mới, Đảng ủy - Hội đồng trường - Ban Giám 

hiệu xác định đây là điều kiện cơ bản để nâng cao chất lượng đào 

tạo, vì thế bên cạnh việc tập trung xây dựng các tự toán, đề án trình 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí, Đảng ủy - Hội đồng trường - 

Ban Giám hiệu đã chủ động tích cực lãnh đạo đẩy mạnh xã hội hóa 

để tăng nguồn thu, đầu tư cho cơ sở vật chất. Chính vì thế với sự 

tập trung cao độ trong từ cuối năm 2017 - nay, Nhà trường đã hoàn 

thành nhiều công trình lớn như: 

-  Nâng cấp cổng trường; cải tạo nâng cấp nhà tập thể dục 

thành nhà đa năng. 

- Mở đường đi đôi với chiều rộng lòng đường 9m, từ cổng 

trường vào trung tâm Trường, khu nhà ăn, khu Trung tâm 

GDQP&AN. 

- Hoàn thành mặt đường bê tông đường đi nội bộ khu tập thể.  

- Cải tạo phòng 106 giảng đường thành hội trường có quy mô 

trên 300 người. 

- Cải tạo KTX C4 thành khu ở chất lượng cao (có điều hoà, 

nóng lạnh) cho các đối tượng có nhu cầu. Cải tạo nhà khách công vụ 

phục vụ sĩ quan, lưu học sinh Lào. 

- Đầu tư hạng mục đài phun nước tại sân nhà 9 tầng bằng nguồn 

tài trợ các đơn vị dịch vụ, các đối tác và cá nhân đơn vị trong trường.  



- Quy hoạch lại toàn bộ khu dịch vụ trong trường, trong đó đầu tư 

xây mới khu dịch vụ tổng hợp trước nhà ăn, tạo sự liên hoàn về kiến trúc. 

- Ngoài ra tận dụng CSVC của trường hợp tác với các đối tác 

tăng thêm nguồn thu. 

Tiến hành nâng cấp trang tin điện tử; xây dựng thư viện điện 

tử, sách giáo khoa điện tử đổi mới phương pháp dạy - học; ứng 

dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến... 

Ngoài ra thực hiện chủ trương việc xây dựng môi trường thân 

thiện, thời gian này Nhà trường đã tiến hành quy hoạch lại toàn bộ hệ 

thống cây xanh trong nhà trường, đầu tư hàng chục cây cảnh, trồng 

mới hàng trăm cây xanh trong khuôn viên Nhà trường. 

 8. Hoạt động khác 

Cùng với các hoạt động chuyên môn, thời gian này Đảng ủy, 

Hội đồng trường, Ban Giám hiệu quan tâm tổ chức nhiều hoạt động xã 

hội, như tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới”. Mặc dù nguồn kinh phí nhà trường có rất nhiều 

khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách được cấp, nhưng 

với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, Nhà trường đã thực hiện đợt 

quyên góp giúp xã Phụng Châu (nơi đặt địa điểm của Trường), về vật 

chất, nguồn lực kinh phí đầu tư, nâng cấp trường THCS và tiểu học 

của xã để sửa chữa trường lớp, trang bị bàn ghế, thiết bị dạy, học với 

tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Huy động từ các quỹ tự có và sự đóng 

góp của CBVC, để hỗ trợ cho xã Phụng Châu 1,6 tỷ đồng để cải tạo 

đường giao thông và nghĩa trang của Thôn Phượng Đồng.  Với những 

hoạt động tích chung sức của Nhà trường, nên xã Phụng Châu được 

công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Nhà trường được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tặng Cờ thi tiêu biểu của cả nước trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 



Bên cạnh đó hằng năm tổ chức vận động “Quyên góp sách vở, 

đồ dùng dạy học, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức vận động trong cán bộ viên 

chức, ủng hộ từ 4-5 ngày lương ngày lương để mua sách vở, đồ dùng 

dạy học, áo ấm cho vùng sâu vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn;  Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; quỹ Biển đảo quê hương ... 

Đặc biệt, ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp, Nhà trường đã thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ 

trưng dụng toàn bộ khu ký túc xá, nhà ăn, khu giảng đường Trung tâm 

GDQP&AN làm khu cách ly y tế, tổ chức 03 đợt quyên góp trong cán 

bộ, nhà giáo, sĩ quan, người lao động để hỗ trợ mua vật tư y tế, vắc xin 

chung tay cùng cả nước chống dịch bệnh Covid-19; làm hàng nghìn 

tấm kính chống giọt bắn và trao tặng lực lượng y bác sĩ, nhân viên y 

tế, cán bộ phục vụ các điểm cách ly tập trung. …được Bộ Tư lệnh Thủ 

đô Hà Nội ghi nhận đánh giá rất cao.  

 

*** 

Đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan thì chưa có thời 

điểm nào Nhà trường lại đứng trước nhiều khó khăn như ở giai 

đoạn này. Bên cạnh áp lực về quy hoạch các trường đại học, sư 

phạm là những bài toán vô cùng khó khăn như phải thực thi cơ chế 

tinh giảm biên chế, bộ máy; khó khăn trong công tác tuyển sinh. 

Đây cũng là thời điểm cơ chế thị trường, mặt trái của thời kỳ hội 

nhập tác động lớn, làm ảnh hưởng tới không ít cán bộ, viên chức 

Nhà trường, nhất là ở thời điểm này việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo 

Đảng ủy- Ban Giám hiệu có sự chuyển giao, thêm vào đó là một số 

vị trí thiếu hoàn toàn, như từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 



2018 trong Đảng ủy chỉ có duy nhất chức vụ Bí thư (chưa có Phó bí 

thư). Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018 chỉ có chức vụ 

Hiệu trưởng (chưa có Phó Hiệu trưởng). Từ năm học 2019 đến nay 

phải đương đầu với đại dịch Covid-19, Nhà trường phải chuyển 

sang hình thức đào tạo, thi trực tuyến; bàn giao toàn bộ ký túc xá và 

giảng đường Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh để làm 

khu cách ly y tế…Thế nhưng, bằng sự đổi mới tư duy, xây dựng, 

những hoạch định mang tính chiến lược đã thực sự đưa Nhà trường 

bước sang trang mới mà trong lịch sử 60 năm xây dựng, phát triển, 

chưa có thời điểm nào, chỉ trong thời gian rất ngắn, Nhà trường lại 

có sự bứt phá như thời điểm này. Dường như tất cả các hoạt động 

của Nhà trường đều được đổi mới theo đúng quy chuẩn của một 

trường đại học tầm cỡ. Từ cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục 

được đầu tư. Công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn 

lực, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy học trong nhà trường được tăng cường đến 

công tác hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đến trình độ đội 

ngũ ... và được khẳng định bằng việc được công nhận là đạt cơ sở 

chuẩn chất lượng giáo dục; được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép 

đào tạo ở trình độ tiến sĩ; được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 

phép thành lập Tạp chí Khoa học giáo dục thể chất và thể thao 

trường học, được các nước thế giới và trong khu vực cử lưu học 

sinh theo học.... 

Cũng chính từ đó mà uy tín, vị thế Nhà trường được nâng lên 

một tầm cao mới. Liên tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 

đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.  



Năm 2018, được Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch tặng 01 

Bằng khen. 

Năm 2019, Nhà trường là 1 trong 10 đơn vị toàn quốc được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về hoạt động đổi mới sáng 

tạo, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng 01 Bằng khen 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Nhà trường được tặng 

Huân chương Lao động hạng ba. 

Năm 2020, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua là 

đơn vị dẫn đầu khối; được Chính phủ tặng Cờ thi đua toàn quốc. 

Công đoàn trường đang được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân 

chương Lao động hạng Nhất 

Được Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền đăng cai 2 sự kiện 

lớn cấp quốc gia, đó là tổ chức hội nghị tập huấn giáo viên giáo dục 

thể chất các trường phổ thông toàn quốc; Hội thảo “Định hướng 

xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDTC, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới chương trình và SGK mới”, đồng thời giao 

nhiệm vụ xây dựng chương trình. Đặc biệt uy tín, vị thế được khẳng 

định không chỉ ở trong nước mà đã vươn tầm ra thế giới, đó là sau 

hơn 40 năm giãn đoạn không đào tạo lưu học sinh quốc tế, thì năm 

2018 đến nay Nhà trường đã đào tạo cho lưu học sinh nước bạn 

Lào. 

Có thể, đó không chỉ là minh chứng khẳng định những mốc 

son lịch sử của Nhà trường gợi bao điều suy nghĩ về cuộc hành 

trình đầy gian lao nhưng vô cùng tự hào của một trường đại học đầu 

ngành của cả nước đã và đang chung sức đưa nền GDTC vươn tầm 

ra thế giới.  

 

 

 



LỜI KẾT 

 

Lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Sư phạm 

Thể dục Thể thao Hà Nội trải qua mỗi chặng đường, mỗi thời kỳ, 

mỗi giai đoạn đều có những đặc điểm, điều kiện thuận lợi và khó 

khăn khắc nhau, nhưng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự hỗ trợ giúp đỡ 

của các bộ ngành của địa phương và các trường trong cả nước, cùng 

với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng 

trường, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ CB, NG, 

SQ, NLĐ, người học, 60 năm qua đã viết lên những trang vàng rất 

đáng tự hào và trân trọng. Đào tạo, cung cấp cho đất nước hàng vạn 

giáo viên GDTC có chất lượng, đóng góp vào công cuộc xây dựng 

CNXH của miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước, góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước... Trong đó 

có nhiều người đã hy sinh xương máu tại chiến trường, nhiều người 

phấn đấu xuất sắc trở thành lãnh đạo chủ chốt của Ngành, của địa 

phương, là giám đốc, phó giám đốc các sở, các trung tâm TDTT, là 

hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường... được Đảng, Nhà nước ghi 

nhận phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT, huân, huy chương và 

nhiều phần thưởng cao quý. 

Kể từ giai đoạn chia tách Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục 

- Nhạc - Họa Trung ương thành 2 trường, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Thể dục Trung ương số 1 đã phát huy được sức mạnh đoàn 

kết, tập trung nhiều nguồn lực tạo nên những bước phát triển nhanh 

chóng về xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, mở rộng hợp 

tác quốc tế, giao lưu đối ngoại, mở rộng quy mô đào tạo, chất lượng 

đào tạo được nâng lên rõ rệt, được xã hội đánh giá cao, uy tín của 

Trường ngày càng được khẳng định. 

Đặc biệt, từ năm 2003, trên vị thế của trường đại học, Nhà 

trường đã tạo được những bước phát triển vượt bậc toàn diện về 

mọi mặt. Đến nay, hệ thống ký túc xá cao tầng, khép kín được hoàn 

thiện đủ chỗ cho hơn 3000 sinh viên ở nội trú, hệ thống bể bơi, sân 

bãi, nhà tập, nhà thi đấu được sửa chữa, nâng cấp đạt chuẩn quốc 

gia, cảnh quan, môi trường được cải tạo khang trang, xanh - sạch - 

đẹp. Cổng và trục đường chính được làm lại bề thế, thay đổi, xứng 



tầm với một trường đại học có bề dày truyền thống. Trình độ đội 

ngũ giảng viên được nâng lên rõ rệt với 100% có trình độ sau đại 

học, từ khoảng trống về trình độ tiến sĩ, chỉ trong 10 năm đã có 04 

giảng viên cao cấp; 03 phó giáo sư; 23 tiến sĩ; 31 giảng viên chính. 

Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả 

thiết thực, nhiều công trình nghiên cứu cấp Bộ, cấp Nhà nước được 

đánh giá tốt, câu lạc bộ khoa học của sinh viên thực sự là sân chơi 

bổ ích, có sức hút đối với sinh viên, nhiều khóa luận tốt nghiệp xuất 

sắc, một số đề tài khoa học đoạt giải nhất, giải nhì trong các Hội 

nghị Khoa học sinh viên TDTT toàn quốc. Hợp tác quốc tế được 

mở rộng, tạo cơ hội cho nhiều cán bộ, giảng viên được tham quan, 

học tập, nâng cao trình độ ở nước ngoài; chương trình đào tạo 

không ngừng được đổi mới, cập nhật cho phù hợp với thực tế và 

đáp ứng yêu cầu cầu xã hội, chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng 

lên, ngày càng xuất hiện nhiều sinh viên giỏi, xuất sắc, các đội 

tuyển bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, võ, điền kinh, thể 

dục, bơi... luôn đạt thành tích cao tại các giải khu vực, toàn quốc 

với hàng trăm huy chương vàng, không chỉ nhiều lần đoạt chức vô 

địch giải bóng đá, bóng chuyền sinh viên toàn quốc, mà còn giành 

đoạt Cup vô địch nội dung bóng đá nam tại “Tuần lễ giao lưu văn 

hoá và thể thao các trường Đại học khu vực Đông Nam Á và Nam 

Á” lần thứ 4… các hoạt động chính trị, xã hội là một trong các thế 

mạnh của Trường, luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố 

Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao đàn dựng, đồng 

diễn khai, bế mạc các đại hội thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, diễu 

duyệt mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và Thủ đô, được 

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc 

tham gia khai, bế mạc Seagames 22 tại Việt Nam. 

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại 

học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đảng và Nhà nước đã  tặng 

thưởng nhiều Huân chương, danh hiệu cao quý cho tập thể Nhà 

trường và nhiều cá nhân. Tiêu biểu là: Nhà  trường đã được tặng 03 

Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 02 Huân 

chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì, hạng Ba) và Huân chương Độc 

lập hạng Ba. Nhiều nhà giáo được tặng Huân chương Lao động 

hạng Ba như: NGƯT. PGS.TS. Phạm Khắc Học, NGUT. Đào Ngọc 



Dũng, PGS.TS.NGƯT. Phạm Xuân Thành; 09 nhà giáo được phong 

tặng danh hiệu NGND, NGƯT (NGND. PGS.TS Vũ Đức Thu, 

NGƯT. Đỗ Hữu Gi, NGƯT. TS. Nguyễn Mậu Loan, NGƯT. 

PGS.TS. Phạm Khắc Học, NGƯT. Lê Gia Tường, NGƯT. Đào 

Ngọc Dũng, NGƯT. Phạm Đông Anh, NGƯT. Nguyễn Hữu Bằng 

và NGƯT. PGS.TS. Phạm Xuân Thành). Ngoài ra có rất nhiều tập 

thể, cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành tặng thưởng cờ thi đua, 

bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, kỷ niệm chương. … 

Đó là những kết quả, là thành tựu trở thành tài sản vô cùng 

quý giá mà thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào, ghi nhớ để tiếp 

tục thực hiện sứ mệnh của mình không ngừng phấn đấu, phát huy 

truyền thống, tạo sức mạnh đoàn kết nhất xây dựng Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội vươn xa và tỏa sáng…. 

Sự nghiệp Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo đang mở ra 

nhiều cơ hội cho sự phát triển của Nhà trường, đồng thời cũng đan 

xen nhiều thách thức, đòi hỏi Nhà trường phải không ngừng nỗ lực, 

sáng tạo, năng động, hội nhập và tự chủ. Việc biên soạn cuốn  

“Lịch sử Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội” vào đúng dịp kỷ 

niệm 15 năm trường nâng cấp lên đại học là một chủ trương của 

Đảng ủy nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo động lực cho sự 

phát triển, xây dựng Nhà trường. Đây là ấn phẩm trí tuệ của toàn 

trường, dù đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn, tuy nhiên 

trong điều kiện thời gian nghiên cứu và biên tập còn hạn hẹp, đặc 

thù của Trường trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn, công tác lưu trữ 

quản lý hồ sơ, tài liệu thời kỳ đầu là trường chung, nhiều cán bộ 

được giao nhiệm vụ quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu khi chuyển công 

tác bàn giao lại không đầy đủ và do điều kiện đất nước có chiến 

tranh…việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu bị thất lạc nhiều, công 

tác nghiên cứu và biên tập cuốn lịch sử gặp rất nhiều khó khăn, lần 

đầu nghiên cứu, biên tập cuốn lịch sử của Trường,... nên Nhà 

trường cầu thị và hy vọng sau khi cuốn “Lịch sử Trường Đại học 

Sư phạm TDTT Hà Nội” được phát hành nội bộ sẽ nhận được thêm 

nhiều ý kiến, nhiều tư liệu lịch sử của các thế hệ cán bộ, giảng viên, 

sinh viên cũng như của đông đảo độc giả trong và ngoài Trường 

đóng góp để tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, nghiên cứu nhằm hoàn 

chỉnh hơn nữa. 



Để có được ấn phẩm cuốn “lịch sử Trường Đại học Sư phạm 

TDTT Hà Nội” lần đầu tiên được ra mắt này, Ban Chỉ đạo và nhóm 

biên tập xin trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, quý thầy cô đã có 

thời gian công tác từ những ngày đầu thành lập Trường (1961) là 

những nhân chứng lịch sử, không chỉ đã cung cấp tư liệu, hình ảnh 

quý, mà còn góp ý, trao đổi, sửa chữa, bổ sung bản thảo cuốn “Sơ 

thảo lịch sử Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội” như: Ông 

Lương Ngọc Diễm, PGS.TS.NGND Vũ Đức Thu, NGƯT. Lê Gia 

Tường, nhà giáo Hoàng Đình Ái, NGƯT. Đào Ngọc Dũng, NGƯT. 

Phạm Đông Anh, nhà giáo Đoàn Quốc Tế, nhà giáo Phạm Văn 

Nam, nhà giáo Nguyễn Văn Soại, nhà  giáo ThS. Lê Minh Hường, 

cựu giáo sinh Nguyễn Duy Cao Nguyên và một số cán bộ, thầy cô 

giáo khác. 

Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Nhà 

trường đã cung cấp hồ sơ, tư liệu. Cảm ơn Phòng Lưu trữ - Bộ Giáo 

dục & Đào tạo; Cục Lưu trữ Quốc gia Trung ương III đã cung cấp 

những hồ sơ, tài liệu quý, quan trọng liên quan đến công tác tổ chức 

bộ máy, nhân sự từ ngày đầu thành lập Trường. 

Nhân dịp này Trường ĐHSP TDTT Hà Nội xin trân trọng tỏ 

lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ngành, chính 

quyền, nhân dân địa phương và các thế hệ lãnh đạo, toàn thể cán bộ 

giảng viên, sinh viên đã giúp đỡ, ủng hộ Nhà trường trong suốt gần 

60 năm qua. 

Xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công! 

TM/BAN CHỈ ĐẠO - BAN BIÊN TẬP 

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng 

TS. Nguyễn Duy Quyết 

 

 

 


