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LỜI NGỎ 

Vinh dự và tự hào khi tôi được tham dự cuộc thi này để có dịp tìm hiểu thêm 

về ngôi trường có bề dày lịch sử gần 60 năm với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ 

Học viện Tài chính qua các thì kỳ. Gắn bó chưa lâu, chưa đủ 30  tháng từ khi 

trở thành một thành viên của mái trường này và được sinh hoạt trong một 

trong 29 chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện ở tuổi đời đã gần chạm mốc 50, 

nhưng với tôi, như đã gắn bó từ lâu lắm, vô cùng thân thuộc khi được tìm 

hiểu về truyền thống lịch sử Đảng bộ  Học viện Tài chính. 

Cảm ơn BCH công đoàn Học viện đã tạo nên một sân chơi bổ ích này, để tôi có 

dịp được học hỏi thêm truyền thống lịch sử gần 60 năm qua của nhà trường, 

được tiếp lửa từ những đồng nghiệp tiền bối  - những Đảng viên luôn tràn 

đầy nhiệt huyết của người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa để hiểu thêm một 

lát cắt về lịch sử dân tộc – lát cắt về những cán bộ, giảng viên, sinh viên qua 

các thời kỳ của một cơ sở đào tạo danh giá. Ở đó, là những con người cụ thể, 

bằng tình yêu đất nước, bằng trách nhiệm cao cả của nghề giáo, trách nhiệm 

xã hội lớn lao, đã cháy hết mình, vượt qua muôn vàn gian khó, gian khổ, cả sự 

hy sinh xương máu để đào tạo nên nguồn nhân lực vừa hồng – vừa chuyên và 

góp phần vào sự phát triển bền vững, lành mạnh của nền kinh tế, tài chính và 

cả sự bình yên của nước nhà. 
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A. PHẦN CÂU HỎI 

Phần 1: Trả lời bộ câu hỏi 

Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Trường Cán bộ Tài chính 

Ng}n h{ng Trung ương (nay là Đảng bộ Học viện Tài chính) đ~ trải qua bao 

nhiêu kỳ đại hội? Các kỳ Đại hội diễn ra vào thời gian nào? Anh (chị) hãy cho 

biết họ v{ tên c|c đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy qua từng nhiệm kỳ?  

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết, Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng 

Hu}n chương Hồ Chí Minh cho Học viện T{i chính v{o ng{y th|ng năm n{o? 

Việc tổ chức đón nhận Hu}n chương diễn ra vào thời gian nào? 

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết Đảng bộ Học viện Tài chính thành lập vào 

thời gian nào? Theo quyết định số bao nhiêu? Do cấp nào quyết định? Từ 

khi thành lập cho đến khi nay, Đảng bộ Học viện T{i chính đ~ tổ chức bao 

nhiêu kỳ Đại hội? Các kỳ Đại hội diễn ra vào thời gian nào? Họ và tên các 

đồng chí giữ chức vụ Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Học viện qua từng nhiệm 

kỳ? 

Câu 4: Anh (chị) hãy nêu rõ mục tiêu, định hướng cơ bản của Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020; 

những đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. 

Phần 2: “Tự hào truyền thống Đảng bộ Học viện Tài chính”  

Người dự thi viết bài luận với các nội dung sau: 

- Giới thiệu những th{nh tựu nổi bật của Đảng bộ Học viện T{i chính. 

- Giới thiệu c|c tấm gương đảng viên điển hình tiên tiến của Đảng bộ 

Học viện T{i chính qua c|c thời kỳ. 

- Những cảm xúc khi được tham gia ph|t triển Đảng, sinh hoạt Đảng tại 

Đảng bộ Học viện T{i chính.  

- C|c hình ảnh minh họa c|c c|c hoạt động của Đảng bộ Học viện T{i 

chính qua c|c thời kỳ. 
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B. PHẦN TRẢ LỜI  
Phần I: Trả lời bộ câu hỏi 

Câu 1.  

1. Thời kỳ mang tên Đảng bộ Trường Cán bộ Tài chính kế toán Ngân 

hàng Trung ương  

 
Nghị quyết thành lập Đảng bộ trường cán bộ Tài chính kế toán trung ương 

Đảng bộ Học viện T{i chính tiền th}n l{ Đảng bộ Trường C|n bộ T{i 

chính - kế to|n- Ng}n h{ng Trung ương, được th{nh lập theo Quyết định số 
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228-NQ/ĐU ng{y 03/11/1964 của Đảng ủy c|c cơ quan d}n chính Đảng 

Trung ương.  

Từ ng{y 03/11/1964, với tên gọi Đảng bộ Trường C|n bộ T{i chính - kế 

toán- Ng}n h{ng Trung ương, Đảng bộ đ~ trải qua V kỳ đại hội. Đến th|ng 

10/1976, Trường được đổi tên th{nh trường Đại học T{i chính - Kế to|n 

trực thuộc Bộ T{i chính do yêu cầu mới trong giai đoạn cả nước cùng đi lên 

CNXH, ngày 27/10/1976 Hội đồng Chính phủ đ~ ra Quyết định số 226/CP 

đổi tên Trường C|n bộ T{i chính - kế to|n - Ng}n h{ng Trung ương. 

Lần thứ Nhất diễn ra vào ngày 28/2/1965 tại Cổ Nhuế - Hà Nội 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường cán bộ tài chính kế toán ngân hàng  

trung ương lần thứ I 
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Trước khi Đảng bộ  trường c|n bộ t{i chính kế to|n ng}n h{ng trung 

ương được th{nh lập,  tổ chức Đảng của Trường chỉ có chi bộ cơ quan v{ chi 

bộ sinh viên, đặt dưới sự l~nh đạo trực tiếp của Đảng bộ cơ quan Bộ Tài 

chính.  

 

Giai đoạn đầu tiên Trường được th{nh lập n{y cũng l{ giai đoạn đất 

nước đang trong cuộc kh|ng chiến chống Mỹ cứu nước, cả nước chung tay 

chia sẻ khó khăn, gian khổ, quyết t}m đ|ng thắng giặc Mỹ v{ bè lũ tay 

sai.Ban l~nh đạo v{ c|n bộ, giảng viên, sinh viên phải đối mặt với rất nhiều 

khó khăn, thử thách. Mọi thứ đều bắt đầu từ số KHÔNG. Cơ sở vật chất hầu 

như không có gì, t{i liệu gi|o trình không có. Mọi việc bước đầu triển khai 

để ổn định về tổ chức, x}y dựng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vui triển khai 

công t|c đ{o tạo v{ NCKH.  

 Khi th{nh lập theo quyết định số 228 NQ/ĐU ng{y 3/11/1964 của 

Đảng ủy c|c cơ quan d}n chính Đảng Trung ương., Đảng bộ Trường có 3 chi 

bộ cơ quan hiệu bộ và 3 liên chi bộ ở các khoa với 31chi bộ có 308 Đảng 
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viên. Thầy giáo Phạm Thế Phiệt được chỉ định l{m Bí thư Đảng ủy đầu tiên 

của trường . 

Để tăng cường vai trò l~nh đạo của Đảng v{ ph|t huy tính độc lập tự 

chủ của nh{ trường trên c|c mặt, Đại hội đại biểu đảng bộ Trường C|n bộ 

T{i chính kế to|n Ng}n h{ng Trung ương lần thứ I đ~ được tiến h{nh.  

Đại hội đ~ kiểm điểm, đ|nh gi|, đúc rút những th{nh tựu cũng như 

những tồn tại trong những năm đầu tiên đồng thời đề ra những phương 

hướng cơ bản cho năm học mới: Tăng cường x}y dựng Đảng từng bước 

vững mạnh, l{m cho đội ngũ đảng viên thể hiện rõ ý chí phấn đấu c|ch mạng 

vươn lên h{ng đầu, tinh thần tr|ch nhiệm, tinh thần chủ động s|ng tạo trong 

công tác, giảng dạy v{ học tập. Phê ph|n khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại 

khổ tho|t ly thực tế cuộc sống, bảo thủ, rụt rè, so đo tính to|n c| nh}n; Bồi 

dưỡng phẩm chất đạo đức phong c|ch cộng sản chủ nghĩa trên trên cơ sở đó 

l{m cho to{n bộ công t|c nh{ trường chuyển biến mạnh mẽ v{ căn bản. Từ 

thắng lợi n{y, Đảng bộ ph|t huy t|c dụng của mình bằng c|ch ra sức l~nh 

đạo công tác v{ học tập, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu cao chất 

lượng c|n bộ được đ{o tạo bồi dưỡng với nhu cầu c|ch mạng cả nước đang 

đòi hỏi khẩn trương, đảm bảo thực hiện tốt phương ch}m học gắn liền với 

h{nh, lý luận gắn liề với thực tiễn.  

Đảng bộ đ~ quan t}m h{ng đầu đến tổ chức nhân sự, coi đó l{ điều kiện 

tiên quyết để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đ{o tạo của trường.  

Công t|c chuyên môn được x|c định thực hiện theo phương ch}m “lý 

luận gắn liền với thực tế, học kết hợp với h{nh” v{ “Kiên trì n}ng cao chất 

lượng c|n bộ được đ{o tạo gắn liền với việc đ|p ứng nhu cầu c|ch mạng cả 

nước” trong giảng dạy v{ học tập. Đại hội đ~ h|t trí bầu ra BCH Đảng ủy mới 

bao gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Thế Phiệt - Hiệu phó được bầu 

giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. (Thầy gi|o Đỗ Trọng Kim lúc này là Hiệu 

trưởng).  

Thực hiện chủ trương trên của Đảng ủy, từ năm 1965 trở đi nh{ trường 

đ~ tập trung đ{o tạo bồi dưỡng lực lượng gi|o viên có trình độ chuyên môn 

vững v{ng, lập trường tư tưởng kiên định. Yêu ng{nh, yêu nghề để n}ng cao 

chất lượng đ{o tạo. Bên cạnh đó nh{ trường chú trọng x}y dựng chương 

trình đ{o tạo với yêu cầu l{ đảm bảo được “4 tính” (tính tư tưởng, tính khoa 

học, tính thực tiễn, tính sư phạm) v{ 3 nhất: (cơ bản nhất, hiện đại nhất, Việt 

Nam nhất). Năm học 1964-1965 quy mô đ{o tạo của trường đ~ tăng lên đến 

808 sinh viên. 
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Đại hội Đảng bộ lần thứ II (diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 10/1966) 

tại Lập Thạch - Vĩnh Phú. 

 

Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Trường cán bộ Tài chính  

Kế toán Ngân hàng TW 

Th|ng 9/1965 chấp h{nh chủ trương của Đảng v{ Nh{ nước trong cuộc 

kh|ng chiến chống Mỹ cứu nước, thầy trò nh{ trường khẩn trương lên 

đường bắt tay v{o x}y dựng cơ sở mới ở nơi sơ t|n tại núi S|ng, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.  

Nơi ở mới với nhiều công việc ngổn ngang để tạo x}y dựng cơ sở vật 

chất,trường được Đảng, Nh{ nước giao nhiệm vụ, trọng tr|ch lớn trong đ{o 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ c|n bộ t{i chính cho cả nước. Đảng bộ Trường mới 

được th{nh lập, chưa có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều h{nh.  

Trước tình hình n{y, dưới |nh s|ng của Nghị quyết 142 của bộ chính trị 

Trung ương Đảng về việc đ{o tạo v{ bồi dưỡng c|n bộ khoa học, kỹ thuật v{ 

c|n bộ quản lý kinh tế, Đại hội đ~ x|c định nhiệm vụ trọng t}m của Trường 

là: 
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“N}ng cao chất lượng đ{o tạo v{ bồi dưỡng l{m nhiệm vụ trọng t}m, 

lấy việc gi|o dục chính trị tư tưởng cho sinh viên l{m gốc, coi việc x}y dựng 

Đảng l{ nhiệm vụ có tính chất quyết định để thực hiện yêu cầu dạy tốt, học 

tốtsức khỏe tốt, đảm bảo đến mức cao nhất mục tiêu Nh{ nước đề ra trong 

nhiệm vụ đ{o tạo v{ bồi dưỡng c|n bộ quả lý kinh tế t{i chính” v{ vạch ra 
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phương hướng “Phải l{m cho to{n thể c|n bộ Đảng viên v{ sinh viên qu|n 

triệt nhiệm vụ c|ch mạng trong cả nước, nhiệm vụ trong mọi tình huống để 

thiết thực góp phần tăng cường công t|c quản lý t{i chính ”.  

Đồng chí Phạm Thế Phiệt - Hiệu phó tiếp tục được bầu giữ nhiệm vụ Bí 

thư Đảng ủy. 

Đại hội Đảng bộ lần thứ III diễn ra vào tháng 7/1969 (tại  Lập 

Thạch – Vĩnh Phú) 

 

Đại hội được tiến h{nh trong lúc cuộc chiến đấu chống mỹ cứu nước 

của nh}n d}n ta đang ở trong thời kỳ mới v{ gi{nh được những thắng lợi to 

lớn về qu}n sự, chính trị v{ ngoại giao có ý nghĩa chiến lược quan trọng. 

To{n thể c|n bộ, giảng viên, sinh viên.  

Đối với nh{ trường, to{n thể c|n bộ, giảng viên, sinh viên đ~ được học 

tập, nghiên cứu thư của B|c Hồ gửi c|c trường nh}n dịp đầu năm học v{ 

nghị quyết 175, 142 của Bộ chính trị.  

Với nhiệm vụ trọng t}m của cả nước “Tất cả để đ|nh thắng giặc Mỹ x}m 

lược” v{ tích cực chuẩn bị cho việc khôi phục v{ ph|t triển kinh tế sau chiến 

tranh,  Đại hội lần n{y đ~ x|c định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 

mới: 
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Trên cơ sở tăng cường công t|c chính trị, tư tưởng, công t|c x}y dựng 

Đảng v{ công t|c x}y dựng đội ngũ, ra sức l~nh đạo việc cải tiến chương 

trình, nội dung giảng dạy, cải tiến phong c|ch dỵ v{ học, mở rộng công t|c 

nghiên cứu khao học, tăng cường công t|c tổ chức đồng thời quan việc tỏ 

chức đời sống, nhằm tiếp tục n}ng cao chất lượng đ{o tạo, bồi dưỡng lên 1 

bước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được l~nh đạo Bộ giao.  
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Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Trường cán bộ Tài chính Kế toán Ngân hàng TW 

Nghị quyết đ~ chỉ ra việc thực hiện nhiệm vụ trên với kh}u then chốt l{ 

ra sức đẩy mạnh công t|c x}y dựng Đảng về tư tưởng v{ tổ chức, l{m cho chi 

bộ, mỗi đảng viên n}ng cao hơn nữa vait rò tiên phong trong thực hiện 

nhiệm vụ.  
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Đ/c Phạm Thế Phiệt tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.  

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, diễn ra vào tháng 4/1974 

Đại hội đ~ ph}n tích tình hình v{ x|c định nhiệm vụ chính trị của Đảng 

bộ trong nhiệm kỳ l{: “L~nh đạo nh{ trường tập trung v{o công t|c đ{o tạo 

v{ bồi dưỡng với quy mô lớn, tốc độ nhanh đội ngũ c|n bộ t{i chính, kế to|n 

có trình độ đại học để đ|p ứng yêu cầu của nền kinh tế”.  

Giai đoạn n{y gắn liền với thời kỳ đầu th{nh lập, bộn bề khó khăn về tổ 

chức, về cơ sở vật chất phục vụ đ{o tạo v{ nghiên cứu khoa học, về kinh 

nghiệm đ{o tạo; thêm v{o đó l{ cơ sở ph}n t|n, nh{ trường chịu ảnh hưởng 

kh| nặng nề của chiến tranh ph| hoại do Đế quốc Mỹ g}y ra. Trong điều kiện 

đó, Đảng bộ đ~ l~nh đạo nh{ trường đo{n kết, vượt qua khó khăn, ph|t triển 

về mọi mặt, khẳng định được vị trí của một trường đ{o tạo c|n bộ quản lý 

kinh tế - t{i chính chuyên s}u trong cả nước. 

Đồng thời, nghị quyết đại hội cũng vạch ra nhiệm vụ chung của trường 

trong năm học 1974-1975 là: 

 “Tích cực chuẩn bị điều kiện để mở rộng quy mô đ{o tạo; ra sức cải 

tiến, n}ng cao chất lượng mọi mặt công t|c của nh{ trường, trước hết l{ 

công t|c giảng dạy, học tập v{ NCKH; Công t|c c|n bộ v{ công t|c x}y dựng 

cơ sở vật chất của trường”.  

Đồng chí Nguyễn Quang Long được bầu giữ chức vụ Bí thư; Đ/c Trần Thế 

Xuân bầu giữ chức vụ Bí thư. 
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Đại hội Đảng bộ lần thứ V, diễn ra vào tháng 8/1976 

- Tổng số Đảng viên: 305 đồng chí, 80 đại biểu 

Đ|p ứng yêu cầu mới trong giai đoạn cả nước cùng đi lên CNXH, ng{y 

27/10/1976 Hội đồng Chính phủ đ~ ra Quyết định số 226/CP đổi tên 

Trường C|n bộ T{i chính - kế to|n - Ng}n h{ng Trung ương, th{nh trường 

Đại học T{i chính - Kế to|n trực thuộc Bộ T{i chính. Th|ng 8/1976, Đại hội 

Đảng bộ lần thứ V trường Đại học T{i chính - Kế to|n được tổ chức. 
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Đ}y l{ giai đoạn mới, cả nước đi lên CNXH, công cuộc x}y dựng kinh tế 

nổi lên h{ng đầu, rất rộng lớn v{ phức tạp. Yêu cầu chấn chỉnh tổ chức sản 

xuất, đưa quản lý kinh tế v{o nề nếp v{ cải tiên một bước được đặt ra một 

c|ch khẩn trương. Do đó, nhu cầu về c|n bộ quản lý kinh tế t{i chính cũng 

trở nên cấp b|ch.  

 

Báo cáo của Đại hội lần thứ V của Trường cán bộ Tài chính Kế toán  

Ngân hàng TW 
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Từ tình hình thực tiễn cũng như kết quả thực hiện những nội dung của 

Nghị quyết Đảng bộ lần thứ  V, Đại hội đ~ x|c định những nhiệm vụ trọng 

t}m, mục tiêu cần thực hiện đề ra trong nghị quyết Đại hội lần n{y: 

Qu|n triệt đầy đủ nhiệm vụ chính trị của nh{ trường trước yêu cầu mới 

của cuộc c|ch mạng; nêu cao tinh thần tr|ch nhiệm v{ ý thức l{m chủ tập 

thể, ph|t huy ý chí tiến công v{ tính chủ động, s|ng tạo, kiên quyết vượt qua 

mọi khó khăn về cơ sở vật chất, về sự thiếu hụt c|n bộ, giảng viên; Ra sức 

phấn đấu n}ng nhanh trình độ v{ năng lực công atcs, động viên khai th|c 

mọi khả năng tiềm t{ng của từng con người v{ của c|c tổ chức trong nh{ 

trường, nhằm đảm bảo việc mở rộng quy mô đ{o tạo v{ bòi dưỡng c|n bộ 

theo yêu cầu của cả nước, đồng thời phấn đấu n}ng cao 1 bước chất lượng 

đ{o tạo, đẩy nhanh NCKH, phục vụ thiết thực cho việc tăng cường v{ cải tiến 

quản lý kinh tế.  

Đồng chí Nguyễn Quang Long được bầu giữ chức Bí thư; Đồng chí Trần 

Thế Xuân được bầu làm Phó bí thư  

Trong c|c t{i liệu, đại hội đảng bộ lần thứ V được cho l{ của thời kỳ 

Đảng bộ mang tên Đảng bộ Trường Đại học T{i chính - Kế to|n. Có lẽ điều 

này chưa chính xác vì thời gian diễn ra đại hội là tháng 8/1976, việc 

đổi tên Đảng bộ chắc chắn phải từ 27/10/1976.     
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Từ tháng 9/ 1965, trường sơ tán lên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú 

(nay là huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Tháng 3/1970, phải di chuyển về 

Phúc Yên, Vĩnh Phú. 

Với tinh thần đánh thắng giặc Mỹ trên mặt trận văn hóa, giáo dục, Đảng 

ủy đã lãnh đạo toàn thể giáo viên, công nhân viên và sinh viên đã tập trung 

sức lực khai phá đồi hoang, khai thác tre nứa lá xây dựng cơ sở vật chất phục 

vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt. Hơn 700 ngôi nhà với 84.000 m2 sử dụng 

đã mọc lên làm thay đổi bộ mặt một vùng nông thôn miền núi. Trong khói lửa 

chiến tranh, Đảng ủy vẫn xác định rõ nhiệm vụ: “Phải lấy việc nâng cao chất 

lượng đào tạo và bồi dưỡng làm nhiệm vụ trung tâm, lấy việc giáo dục chính 

trị tư tưởng cho sinh viên làm gốc... ”. Nội dung chương trình và vị trí của 

từng môn học được  rà soát lại, từng bước hoàn chỉnh giáo trình, bài giảng. 

Từ việc giảng dạy, học tập phải dựa vào giáo trình của các trường trong và 

ngoài nước, đến năm học 1967-1968, Trường đã xây dựng được hệ thống bài 

giảng phù hợp với yêu cầu của ngành, đáp ứng chủ trương chuyển hướng 

kinh tế, các chính sách, chế độ mới ban hành, phù hợp với yêu cầu quản lý 

kinh tế thời chiến. Với những thành tích đạt được trong thời kỳ này, ngày 

20/6/1983 Hội đồng Nhà nước đã ký Quyết định số 335/KTHĐBT tặng 

thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho trường.  

2. Thời kỳ Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Đảng ủy đã 

tiến hành 4 kỳ đại hội 

Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, diễn ra ngày 26 và 27/11/1980 

Đại hội Đảng đ~ đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới:  

“Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, ổn định đời sống, tranh thủ khả năng x}y 

dựng nhà kiên cố, đồng thời ra sức phát triển xây dựng nhà bán kiên cố và 

tiếp tục tu sửa nhà tranh tre, tạo điều kiện ổn định thêm 1 bước việc ăn ở, 

học tập, làm việc cho cán bộ và sinh viên, tích cực bổ sung trang thiết bị, các 

phương tiện để đảm bảo việc giảng dạy và học tập”. 

“Khuyến khích đẩy mạnh tăng gia sản xuất tự túc, tự cải thiện và tiết 

kiệm, thực hiện đầy đủ chủ trương tự túc lương thực của Nh{ nước bằng 

cách cách tiếp tục củng cố và phát triển sản xuất ở Thanh Lanh.., c|c đơn vị 

trong trường chủ động tìm đất ở c|c nơi để sản xuất lương thực”. 
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Nh{ trường đ~ x}y dựng đề án sản xuất để cải thiện đời sống cán bộ, 

giảng viên, sinh viên (đ{o ao thả cá, thành lập tổ sản xuất ở Thanh Lanh – 

Tam Đảo hay tổ sản xuất trồng lúa ở Đạm Xuyên – Tiền Châu). Cùng với chủ 

trương đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, nh{ trường đ~ th|o 

gỡ khó khăn trước mắt, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, ổn định đời 

sống cán bộ, giảng viên v{ sinh viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

Đồng chí Nguyễn Phố được bầu giữ chức vụ Bí thư. 
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Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của của Trường Đại học Tài chính - Kế toán 

Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, diễn ra v{o năm 1985 

Đồng chí Mai Thiệu được bầu giữ chức vụ Bí thư 

Đại hội Đảng bộ ần thứ VIII, diễn ra vào năm 1986.  

Đồng chí Mai Thiệu được bầu giữ chức vụ Bí thư 

Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, diễn ra vào tháng 10 năm 1987 
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Cùng cả nước bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1981-1985) với 

nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hơn nữa, Kế hoạch 5 năm 1981-1985 vấp phải 

một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo 

điều sai lầm trong cả chủ trương cải tạo, quản lý kinh tế khi đưa ồ ạt nông 

dân miền Nam, T}y Nguyên v{o l{m ăn tập thể, thể hiện tư tưởng bảo thủ, 

trì trệ trong quản lý của Đảng v{ Nh{ nước. Kinh tế Việt Nam mất c}n đối 

lớn, kinh tế quốc doanh và tập thể luôn thua lỗ nặng, không phát huy tác 

dụng. Kinh tế tư nh}n v{ c| thể vẫn bị ngăm cấm triệt để. Sản xuất chậm 

phát triển, thu nhập quốc d}n, năng suất thấp, đời sống nh}n d}n khó khăn, 

xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.Tình hình kinh tế đất nước phát 

triển chậm, ảnh hưởng đế đời sống công chức hưởng lương.  

Cán bộ giảng viên nói chung, cán bộ giảng viên của trường nói riêng đời 

sống cũng như việc giảng dạy gặp muôn vàn khó khăn. Bữa ăn của cán bộ, 

giảng viên, sinh viên luôn thiếu đói, nhu yếu phẩm cần thiết thiếu thốn. 
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Phương tiện, thông tin phục vụ công tác giảng dạy và NCKH lạc hậu và hầu 

như không có gì.  

Đảng ủy, l~nh đạo nh{ trường tiếp tục chỉ đạo toàn thể cán bộ, giảng 

viên khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong tr{o thi đua Dạy tốt trong cán bộ 

giảng viên, phong trào tự quản, đăng ký phấn đấu để trở thành tập thể học 

sinh XHCN trong sinh viên – học tốt và tổ chức tốt phong tr{o tăng gia sản 

xuất cải thiện đời sống 

Hòa nhập cùng sự nghiệp đổi mới của đất nước, th|ng 10 năm 1987, 

Đại hội Đảng bộ trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội được tổ chức, 

nhằm x|c định phương hướng phát triển trong giai đoạn đổi mới, Đại hội 

x|c định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đ{o tạo là trọng tâm và chỉ rõ: “Ra 

sức ph|t huy ưu điểm và khả năng vốn có của Đảng bộ, đo{n kết khắc phục 

khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, với tinh thần: “d|m 

nghĩ, d|m l{m, chủ động trong mọi công việc được giao”; đối với sinh viên 

“phải tiếp tục nội dung giáo dục cộng sản theo tinh thần cải cách giáo dục, 

x|c định mục đích, động cơ đúng đắn và trách nhiệm cao trong rèn luyện, 

học tập v{ công t|c”… 

Đồng chí Mai Thiệu được bầu giữ chức Bí thư. 

3. Thời kỳ Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội. 

Trong thời kỳ n{y Đảng ủy đ~ tiến hành c|c đại hội Đảng bộ lần thứ X, XI,XII 

Ngày 15/10/1988 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 155-

HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Bộ Tài chính. 

Trong đó quy định Bộ T{i chính có hai trường đại học: Trường Đại học Tài 

chính - Kế toán Hà Nội v{ Trường Đại học Tài chính - Kế toán TP. Hồ Chí 

Minh. Theo đó trường Đại học Tài chính - Kế to|n đổi tên th{nh  trường Đại 

học Tài chính - Kế toán Hà Nội v{ cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh của 

trường th{nh Trường Đại học Tài chính - Kế toán TP. Hồ Chí Minh. 

Đại hội Đảng bộ lần thứ X, diễn ra vào tháng 4/1990  

Đ}y l{ giai đoạn đất nước chưa tho|t khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, 

đổi mới đất nước có những kết quả mới nhưng chưa thật vững chắc. Tình 

hình thế giới diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho cách mạng nước ta. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991) đ~ x|c định lại con đường đi 

lên CNXH, chiến lược xây dựng kinh tế từ nay đến năm 2000.  
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Đại hội  Đảng bộ lần thứ X đ~ x|c định rõ: “Phát huy những ưu điểm, 

thuận lợi, truyền thống đo{n kết, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, 

l~nh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường, phấn đấu đạt danh hiệu 

Đảng bộ vững mạnh”. Đồng chí Lê Văn Ái được bầu giữ chức vụ Bí thư. 

Đại hội Đảng bộ lần thứ XI  

Đại hội diễn ra vào th|ng 3/1992 đ~ đề ra phương hướng: “Tăng cường 

xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, phát huy triệt để những ưu điểm, 

lợi thế, ra sức khắc phục khó khăn trong bước trưởng th{nh, l~nh đạo thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của trường trong tình hình mới... Đổi 

mới sự l~nh đạo của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động...”.  

Đồng chí  Lê Văn Ái được bầu giữ chức vụ Bí thư.  

Đại hội Đảng bộ lần thứ XII diễn ra vào tháng 1/1996 

Đại hội đ~ rút ra một số bài học kinh nghiệm về công t|c l~nh đạo chính 

trị tư tưởng, công t|c đ{o tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công tác xây 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 26 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, vạch ra phương hướng 

nhiệm vụ chung của to{n Đảng bộ trong nhiệm kỳ XII l{: “Củng cố và hoàn 

thiện tổ chức Đảng, chính quyền, đo{n thể, xây dựng Đảng bộ trong sạch 

vững mạnh. Khẩn trương ổn định cơ sở vật chất, đổi mới toàn diện các mặt 

hoạt động của nh{ trường theo hướng kế hoạch hoá, quy chế hoá, từng 

bước chính quy hoá, hiện đại ho| quy trình đ{o tạo, đưa sự nghiệp của nhà 

trường ngang tầm với nhiệm kỳ mới. Nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ trong 

nhiệm kỳ XII được x|c định trên tất cả các mặt: Giữ vững ổn định tình hình 

chính trị tư tưởng trong nh{ trường; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 

nhiệm vụ chính trị của nh{ trường đối với các tổ chức quần chúng; đổi mới 

công tác xây dựng Đảng bộ... Đại hội x|c định nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của 

Đảng bộ rất nặng nề, đòi hỏi to{n Đảng bộ, từ quần chúng cho đến Đảng 

viên, từ hệ thống Đảng, chính quyền đến hệ thống các tổ chức quần chúng 

với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới, đo{n kết vươn lên thực hiện có kết 

quả những phương hướng m{ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XII đ~ quyết định. 

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ thứ XII là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan 

trọng. Nó không chỉ là một sự tổng kết ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chặng 

đường 4 năm, m{ sự tổng kết này trùng hợp với việc Đảng v{ Nh{ nước ta 

hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 5 (1991-1995). 

Đồng chí Lê Văn Ái tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư 

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, diễn ra vào tháng 01/1999 

Nghị quyết Đại hội đ~ nhấn mạnh: “Trên cơ sở ổn định tình hình chính 

trị, tư tưởng trong trường, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tổ chức Đảng, 

chính quyền đo{n thể theo hướng nâng cao sức mạnh của toàn thể hệ thống 

chính trị của nh{ trường, trên cơ sở giữ vững quy mô đ{o tạo, tạo sự chuyển 

biến đ|ng kể về chất lượng đ{o tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước cải 

thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên và sinh viên ở mức 

cao hơn trước”. Đại hội đ~ nhất trí bầu đồng chí Ngô Thế Chi giữ chức vụ Bí 

thư Đảng bộ. Tin tưởng vào sự l~nh đạo, chỉ đạo v{ điều hành của Đảng ủy, 

Ban Giám hiệu nh{ trường, cán bộ, công nhân viên chức v{ sinh viên đ~ tự 

tin, củng cố thêm quyết t}m vượt lên khó khăn để hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao, đưa nh{ trường phát triển lên một tầm cao mới.  
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Đ/c Ngô Thế Chi được bầu giữ chức vụ Bí thư  

 

Như vậy, giai đoạn 1976 -2001 là chặng đường mà Đảng bộ lãnh đạo xây 
dựng Trường Đại học Tài chính - Kế toán (và đổi thành Đại học Tài chính - Kế 
toán Hà Nội) trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng và quy mô lớn trong cả 
nước. Nhà trường đã từng bước xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, đội 
ngũ giảng viên với học hàm, học vị ngày càng cao; tiếp tục mở rộng quy mô 
đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng nội dung, chương trình môn học phù 
hợp với yêu cầu mới của nền kinh tế. Cơ sở vật chất và đời sống của cán bộ, 
công nhân viên nhà trường được cải thiện và nâng cao. Hệ thống chính trị 
trong nhà trường được củng cố và tăng cường. 
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3. Thời kỳ Đảng bộ Học viện Tài chính  

Ngày 17/8/2001 Thủ tướng Chính phủ đ~ ra Quyết định số 120/QĐ-

TTg thành lập Học viện Tài chính ( từ 3 đơn vị được sáp nhập: Trường Đại 

học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu tài chính và Trung tâm Bồi 

dưỡng cán bộ - Bộ Tài chính) và thành lập hai phân viện: Phân viện Thành 

phố Hồ Chí Minh và Phân viện Đ{ Nẵng. Học viện có 5 cơ sở đ{o tạo: Cơ sở I 

(Số 7 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Cơ sở II (x~ Đông Ngạc, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội); Cơ sở III (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, H{ Nội); Phân 

viện Đ{ Nẵng (73 Quang Trung, Đ{ Nẵng); Phân viện Tp. Hồ Chí Minh (138 

Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh. 

Đảng bộ cũng được đổi tên thành  Đảng bộ Học viện Tài chính trực 

thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Thời kỳ n{y, Đảng bộ đ~ Học viện T{i chính đ~ 

tiến hành 5 kỳ đại hội. 

Đại hội Đảng Học viện Tài chính lần thứ  I, diễn ra vào đầu năm 

2002 

Nghị quyết Đại hội đ~ chỉ rõ:“Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Học viện 

đo{n kết, thống nhất về ý chí v{ h{nh động; tạo ra sự nhất trí cao về tư 

tưởng, tinh thần trong toàn Học viện. Tập trung mọi nguồn lực nhằm đổi 

mới phương ph|p giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ đối 

ngoại; nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất; đảm bảo đời sống của cán bộ, 

giáo viên và sinh viên. Phấn đấu đến năm 2020 Học viện Tài chính trở thành 

trung t}m đ{o tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín ở trong nước và khu vực”. 

Đ}y l{ chủ trương mang tầm chiến lược định hướng cho sự phát triển toàn 

diện của Học viện. GS.,TS. NGND Ngô Thế Chi được bầu l{m Bí thư.  

Đại hội Đảng bộ lần II diễn ra vào năm 2004, đồng chí Ngô Thế Chi 

được bầu giữ chức vụ Bí thư.  

Đại hội Đảng bộ lần thứ III diễn ra v{o năm 2006. Đồng chí  Ngô Thế 

Chi được bầu l{m Bí thư.  

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra v{o năm 

2010. Đồng chí Ngô Thế Chi được bầu giữ chức vụ Bí thư.  

Đại hội Đảng bộ lần lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn vào ngày 20, 

và 21/5/2015. Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ được bầu giữ chức vụ Bí thư chi 

bộ. 
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Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, 

 nhiệm kỳ 2012020 
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Hình ảnh Đại hội Đảng bộ HVTC làn thứ V (nhiệ kỳ 20152020) 
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Câu 2: Học viện T{i chính được tặng thưởng Hu}n chương Hồ Chí Minh 

theo Quyết định số 1869/QĐ-CTC ngày 04/10/2013 của Chủ tịch Nước vì 

“Đ~ có công lao to lớn, thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và của dân tộc”. Đ}y l{ phần thưởng cao quý m{ Đảng và 

Nh{ nước trao tặng, ghi nhận những nỗ lực và những cống hiến to lớn của 

cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên Học viện Tài chính.  

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gắn 
huân chương độc lập lên cờ truyền thống của Học viện tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành 

lập HVTC và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh(ngày 17/11/2013) 

S|ng 17/11/2013, Học viện T{i chính (HVTC) tổ chức Lễ  kỷ niệm 50 

năm ng{y th{nh lập (1963-2013) v{ đón nhận Hu}n chương Hồ Chí Minh. 

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Kinh 

tế Trung ương Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ T{i chính Đinh Tiến Dũng, 

cùng đại diện l~nh đạo c|c bộ, ng{nh, địa phương; c|c thế hệ c|n, bộ, giảng 

viên v{ sinh viên HVTC qua c|c thời kỳ. 

 Nh}n dịp n{y, ph|t biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đ~ 

biểu dương những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi v{ những th{nh tích 

xuất sắc m{ c|c thế hệ thầy cô gi|o, c|n bộ viên chức, sinh viên HVTC đ~ đạt 

được v{ khẳng định, Học viện T{i chính l{ cơ sở gi|o dục đ{o tạo đại học, 
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sau đại học h{ng đầu về lĩnh vực t{i chính trong nước, có uy tín ở khu vực 

v{ thế giới.  

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần ph|t huy những th{nh tích 

đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần cùng cả nước thực 

hiện thắng lợi c|c mục tiêu, nhiệm vụ đ~ đề ra, HVTC cùng tập thể, c| nh}n 

có liên quan cần qu|n triệt v{ thực hiện tốt một số nội dung sau: Học viện 

cần cụ thể hóa th{nh những mục tiêu, nhiệm vụ, giải ph|p v{ chương trình 

h{nh động cụ thể; trong đó đặc biệt quan t}m đổi mới căn bản phương pháp 

dạy v{ học theo hướng hiện đại, đổi mới cơ chế t{i chính trong hoạt động 

của Học viện, tập trung n}ng cao chất lượng đ{o tạo, gắn đ{o tọa với yêu cầu 

ph|t triển kinh tế nhanh v{ bền vững của đất nước. 

Học viện phải x|c định nhiệm vụ trung t}m l{ đ{o tạo; cùng với đ{o tạo 

kỹ năng, kiến thức, phải đặc biệt chú trọng gi|o dục chính trị, tư tưởng, 

phẩm chất đạo đức của học viên, tạo điều kiện để học viên ph|t triển v{ 

ho{n thiện cả về kiến thức v{ nh}n c|ch, phấn đấu trở th{nh những c|n bộ, 

công d}n gương mẫu. 

Ngo{i ra, n}ng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ v{ phẩm chất đạo 

đức cho đội ngũ c|n bộ, giảng viên. Đồng thời, cần quan t}m chăm lo đến 

đời sống vật chất, tinh thần v{ đo{n kết, gắn bó của đội ngũ c|n bộ, giảng 

viên; quyết t}m x}y dựng Học viện trở th{nh đơn vị vững mạnh to{n diện 

về mọi mặt. Quan t}m đầu tư x}y dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị v{ ứng 

dụng công nghệ thông tin theo hương chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ T{i chính phối hợp chặt chẽ với Bộ 

Gi|o dục v{ Đ{o tạo, với c|c bộ, ng{nh, c|c địa phương tiếp tục l~nh đạo, chỉ 

đạo học viện, quan t}m, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện T{i 

chính thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Phó Thủ tướng tin tưởng vào sự nỗ lực đo{n kết phấn đấu phát huy 

truyền thống v{ th{nh tích vẻ vang qua 50 năm x}y dựng v{ ph|t triển của 

c|n bộ, viên chức, giảng viên v{ sinh viên HVTC sẽ tiếp tục, x}y dựng Học 

viện không ngừng lớn mạnh, trở th{nh trung t}m đ{o tạo v{ nghiên cứu 

khoa học h{ng đầu của ng{nh, đất nước v{ khu vực.  

Phó Thủ tướng đề nghị Học viện T{i chính qu|n triệt học tập Nghị 

quyết Ban chấp h{nh Trung ương VIII về đổi mới căn bản v{ đổi mới to{n 

diện gi|o dục đ{o tạo để x}y dựng c|c chương trình mục tiêu cụ thể, có 

phương ph|p giảng dạy hiện đại, đổi mới cơ chế quản lí t{i chính, gắn đ{o 

tạo với nhu cầu nh}n lực v{ sự ph|t triển mạnh mẽ của nền kinh tế.  
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Với những đóng góp của Học viện cho nước bạn L{o, Chủ tịch nước 

Cộng hòa d}n chủ nh}n d}n L{o cũng trao tặng Hu}n chương Itsala cho Học 

viện v{ Hu}n chương Lao động hạng 1,2,3 cho c|c tập thể v{ c| nh}n của 

Học viện. 

Cũng tại buổi Lễ, GS.,TS.NGND Ngô Thế Chi – Gi|m đốc HVTC cho biết: 

sau 50 năm x}y dựng v{ ph|t triển, trải qua nhiều giai đoạn ph|t triển, 

HVTC hôm nay đ~ thực sự trở th{nh một đại học đa cấp, đa ng{nh v{ đa lĩnh 

vực có uy tín trong hệ thống gi|o dục đại học Việt Nam v{ quốc tế. 

Đ}y cũng l{ dịp các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên của Học viện 

tham dự Lễ nhìn lại chặng đường đ~ qua với nghiệp trưởng thành và không 

ngừng lớn mạnh của bản thân cùng với sự phát triển không ngừng của Học 

viện. 

TS. Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ 

ban Tài chính - Ngân sách, là cựu sinh viên khoá 14 - Học viện Tài chính chia 

sẻ: “Tôi luôn tự hào mình từng l{ sinh viên trường Đại học Tài chính - Kế 

toán và hôm nay là Học viện Tài chính, là một trường Đại học có uy tín, có 

“thương hiệu” trong c|c trường Đại học kinh tế của cả nước;trở thành sinh 

viên của Học viện l{ ước mơ v{ l{ sự lựa chọn của đông đảo các bạn trẻ mới 

rời trường trung học phổ thông. Những sản phẩm của Học viện đ~ được xã 

hội chấp nhận, đó l{ h{ng vạn cán bộ có trình độ cử nhân, thạc sỹ và tiến sĩ 

được Học viện T{i chính đ{o tạo đ~ có mặt trên mọi lĩnh vực v{ đ|p ứng nhu 

cầu phát triển của đất nước. Có thể nói, trường Đại học Tài chính l{ nơi đ{o 

tạo tôi trở th{nh người cán bộ t{i chính v{ ng{nh T{i chính đ~ dìu dắt, bồi 

dưỡng tôi trưởng th{nh như hôm nay. Tôi không bao giờ quên những công 

lao to lớn đó của nh{ trường và của ng{nh T{i chính”. 

Nếu tính từ ng{y đầu th{nh lập, HVTC chỉ có 04 khoa chuyên ng{nh với 

số lượng gi|o viên v{ sinh viên chưa tới 500 người. Sau 50 năm x}y dựng v{ 

ph|t triển, HVTC đ~ x}y dựng được 14 khoa, 12 ban v{ 05 đơn vị sự nghiệp. 

Số c|n bộ giảng dạy lên tới 731 người, trong đó có trên 30 Gi|o sư, Phó Gi|o 

sư, trên 340 Tiến sỹ, Thạc sỹ. 

 Học viện đ~ đ{o tạo hơn 300 Tiến sĩ, 2.200 Thạc sĩ, 80.000 cử nh}n 

kinh tế cho đất nước v{ c|c nước bạn L{o, Căm – pu – chia theo hiệp định về 

Hợp t|c quốc tế. C|c thế hệ sinh viên tốt nghiệp đ~ trưởng th{nh, nhiều 

người l{ những Gi|o sư, phó gi|o sư, tiến sỹ, l{ những nh{ gi|o nh}n d}n, 

nh{ gi|o ưu tú, l{ những nh{ quản lý có uy tín v{ đang giữ chức vụ cao trong 
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c|c cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, l{ l~nh đạo c|c tỉnh, th{nh phố, c|c 

doanh nghiệp v{ c|c trưởng đại học. 

Câu 3: Năm 2011, sau khi th{nh lập Học viện Tài chính theo Quyết định 

số 120/2001/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ Học viện Tài 

chính được thành lập theo Quyết định số 231-QĐ/ĐUTC ng{y 22/10/2001 

của Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính.  

 

Đảng bộ Học viện là đảng bộ cơ sở có chức năng, nhiệm vụ l~nh đạo Học 

viện thực hiện sứ mạng “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa 

học về tài chính, kế toán chất lượng cao cho xã hội”, chấp hành tốt mọi 

đường lối, chủ trương, chính s|ch của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây 

dựng và phát triển Học viện th{nh cơ sở đ{o tạo về Tài chính, Kế toán, Kinh 

tế, Quản trị kinh doanh…h{ng đầu cả nước. 

Từ đó đến nay, Đảng bộ đ~ trải qua V kỳ đại hội. Đó l{ c|c kỳ Đại hội:  

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ I (nhiệm kỳ 

2002-2004) diễn ra ng{y 18 v{ 19 /12/2001, tại HT 700, HVTC (Đông Ngạc, 

Từ Liêm, H{ Nội).  

Nghị quyết Đại hội chỉ rõ: “Quyết t}m x}y dựng Đảng bộ Học viện đo{n 

kết, thống nhất về ý chí v{ h{nh động; tạo ra sự nhất trí cao về tư tưởng, 

tinh thần trong to{n Học viện. Tập trung mọi nguồn lực nhằm đổi mới 
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phương ph|p giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ đối ngoại; 

n}ng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất; đảm bảo đời sống của c|n bộ, gi|o 

viên v{ sinh viên. Phấn đấu đến năm 2020 Học viện T{i chính trở th{nh 

trung t}m đ{o tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín ở trong nước v{ khu vực”. 

Đ}y l{ chủ trương mang tầm chiến lược, định hướng cho sự ph|t triển to{n 

diện của Học viện. 

GS.,TS. NGND Ngô Thế Chi được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đồng 

chí Vũ Văn Hóa được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ II (nhiệm kỳ 

2004-2006)  đ~ diễn ra ngày 10 và 11/ 6/2004 tại HT700 HVTC (Đông 

Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội). Đại hội đ~ bầu BCHĐB gồm 15 đ/c.  

 

Tại Hội nghị BCHĐB Học viện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2004-2006, đ/c 

Ngô Thế Chi tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Vũ Văn 

Hóa vẫn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. (Quyết định số 

660-QĐ/ĐU-TC ngày 01/7/2004 của Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính). 
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Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ III (nhiệm kỳ 

2006-2011)  diễn ra ngày 27 và 28/12/2006  tại HT700, HVTC (Đông Ngạc, 

Từ Liêm, Hà Nội).  

Đại hội đã bầu đ/c Ngô Thế Chi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; Đồng chí 

Nguyễn Hiền Từ giữ chức vụ Phó Bi thư chi bộ. 

 Đ}y l{ nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Đảng bộ. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ  IV (nhiệm kỳ 

2010-2015) diễn ra ng{y 28 v{ 29 th|ng 4 năm 2010 tại Hội trường 700, 

Học viện Tài chính.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Đại hội tiếp tục 

bầu Đ/c Ngô Thế Chi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Hiền Từ 

và đồng chí Nguyễn Trọng Cơ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy. (Quyết định số 

123-QĐ/ĐUTC ng{y 26/5/2010).  

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ V (nhiệm kỳ 

2015 – 2020) diễn ra trong hai ngày 20 và 21/5/2015 với chủ đề “ĐOÀN 

KẾT, ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN”. 

 

Đ/c Nguyễn Trọng Cơ được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 
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Đ/c Trương thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy 

Nhiệm kỳ 2015-2020 

 

Đ/c Trương văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy 

Nhiệm kỳ 2015-2020 

Đại hội đ~ bầu BCH gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCHĐB 

Học viện khóa V,  đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện được bầu 
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giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đ/c Trương Văn Quý và đồng chí Trương Thị Thủy 

được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.  

Hiện nay, Đảng bộ đang l{m công t|c chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ 

Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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Câu 4: 

 

Đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ V đ~ biểu quyết thông qua 

c|c mục tiêu v{ phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Học viện T{i 

chính nhiệm kỳ 2015-2020 với c|c nội dung cụ thể như sau: 

- Một là: 100% đảng viên trong Đảng bộ ho{n th{nh nhiệm vụ chuyên 

môn được giao; từ 95 - 100% đảng viên đạt danh hiệu “ đủ tư c|ch ho{n 

th{nh tốt nhiệm vụ” h{ng năm, trong đó có từ 15% đảng viên trở lên “ đủ tư 

c|ch ho{n th{nh xuất sắc nhiệm vụ”. 

- Hai là: Đảng bộ đạt danh hiệu “ Đảng bộ trong sạch vững mạnh” h{ng 

năm; trên 90% chi bộ đạt danh hiệu ”Ho{n th{nh tốt nhiệm vụ”, trong đó có 

từ 50% trở lên đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; không có chi bộ yếu 

kém. 

- Ba là: Về công t|c ph|t triển đảng: phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi 

dưỡng được từ 600 – 700 quần chúng ưu tú; kết nạp được từ 350 – 400 

đảng viên mới. 

- Bốn là: Về công t|c kiểm tra, gi|m s|t: 100% c|c chi bộ x}y dựng Kế 

hoạch v{ thực hiện tự kiểm tra, gi|m s|t h{ng năm; công t|c kiểm tra, gi|m 

s|t của Đảng ủy được duy trì thường xuyên; 100% c|c chi bộ được kiểm tra 

h{ng năm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thẩm quyền c|c đơn thư 

khiếu nại, tố c|o. 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 40 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

- Năm là: Chăm lo x}y dựng chính quyền, c|c tổ chức đo{n thể đạt danh 

hiệu trong sạch vững mạnh h{ng năm. 

- Sáu là: 100% chi bộ được học tập, qu|n triệt v{ tổ chức thực hiện đầy 

đủ, có hiệu quả c|c Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; tiếp tục tổ chức 

thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, cuộc vận động 

đẩy mạnh “ Học tập v{ l{m theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, “ Đổi 

mới l~nh đạo công t|c d}n vận trong tình hình mới”  kết hợp với “ Đổi mới 

sinh hoạt thường kỳ ở chi bộ”. 

- Bảy là: Chỉ đạo x}y dựng v{ triển khai Qui chế tự chủ t{i chính; điều 

chỉnh chiến lược ph|t triển Học viện cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 

mới. Chỉ đạo r{ so|t để t|i cơ cấu lại Học viện, nhất l{ t|i cơ cấu tổ chức bộ 

m|y cho phù hợp với cơ chế tự chủ t{i chính v{ chiến lược ph|t triển Học 

viện sau điều chỉnh.   

Đại hội đ~ kêu gọi to{n thể c|n bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

trong to{n Đảng bộ tiếp tục ph|t huy truyền thống của Đảng bộ, đo{n kết, 

nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, s|ng tạo, đẩy 

mạnh phong tr{o thi đua yêu nước, quyết t}m phấn đấu ho{n th{nh thắng 

lợi c|c mục tiêu, nhiệm vụ m{ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của 

Đảng bộ Học viện T{i chính đ~ đề ra. 

Trong năm cuối – năm bản lề của nhiệm kỳ cũ v{ nhiệm kỳ mới với 

nhiệm vụ trọng t}m của Đảng ủy Học viện T{i chính trong năm 2020 được 

đồng chí Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ T{i chính, Bí thư Đảng 

ủy, Gi|m đốc Học viện nêu trong Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ng{y th{nh lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Một là: l~nh đạo, chỉ đạo c|c Chi bộ v{ c|c đơn vị l{m tốt hơn nữa công 

t|c gi|o dục chính trị tư tưởng, nhằm n}ng cao nhận thức chính trị, phẩm 

chất đạo đức, lối sống v{ tinh thần tr|ch nhiệm của c|n bộ, đảng viên;  thi 

đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý v{ phục vụ tốt. 

Hai là: l~nh đạo, chỉ đạo c|c chi bộ tổ chức th{nh công Đại hội nhiệm kỳ 

2020 - 2022 tiến tới tổ chức th{nh công Đại hội Đảng bộ Học viện T{i chính 

nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Ba là: Ph|t huy kết quả đ~ đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy 

mạnh trong to{n Đảng bộ cuộc vận động “Học tập v{ l{m theo tư tưởng, đạo 

đức, phong c|ch Hồ Chí Minh” kết hợp với thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI) v{ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng 

cường x}y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy tho|i về tư 
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tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ l{ minh chứng về qu| trình từng bước n}ng cao 

năng lực l~nh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần l{m cho Đảng ta 

thực sự trong sạch “l{ đạo đức, l{ văn minh” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí 

Minh kính yêu đ~ khẳng định. 

Bốn là:  Phát huy vai trò l~nh đạo của Đảng, tập trung l~nh đạo để tiếp 

tục n}ng cao chất lượng đ{o tạo v{ nghiên cứu khoa học trên cơ sở x}y 

dựng đội ngũ c|n bộ, giảng viên có năng lực chuyên môn cao. 
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* Những kết quả to lớn đạt được của Học viện trong nhiệm kỳ 

2015-2020:  Đ}y l{ nhiệm kỳ m{ Đảng ủy phải thực hiện những nhiệm vụ 

chính trị to lớn, quan trọng, đ|p ứng mục tiêu “ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, HỘI 

NHẬP, PHÁT TRIỂN”. 

 

 

Tình hình thế giới trong giai đoạn 2015 - 2020 có những chuyển biến lớn 

lao với nhiều sự kiện diễn ra nhanh chóng, vừa mang đến cho con người 

những thời cơ, vận hội và thắp sáng những hy vọng tương lai, lại vừa đặt ra 

trước mắt những nguy cơ, th|ch thức và những lo lắng bất an.  

Với t|c động của khoa học công nghệ 4.0, xu thế quốc tế, toàn cầu hóa 

đang thúc đẩy hết sức mạnh mẽ. Thế giới phẳng và khoảng cách về không 

gian đang thu hẹp lại bởi lưu thông đa phương tiện nhanh chóng. Các sản 

phẩm h{ng hóa tiêu dùng cho con người ng{y c{ng thông minh hơn, đi 

trước v{ hướng dẫn cảm thụ tiêu dùng của con người.  

Bên cạnh đó, những vấn đề nóng bỏng từ giải trừ vũ khí hạt nh}n đến 

biến đổi khí hậu; sự cạn kiệt nguồn lực, những dịch bệnh, đói nghèo dai 

dẳng; hàng triệu người ở ch}u Phi, Trung Đông đang sống dưới đ|y của 

nghèo đói; chủ nghĩa khủng bố quốc tế cùng với nạn buôn người, tội phạm 

xuyên biên giới; 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 43 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

 
Đ/c Trương Xuân Cừ- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung 

ương phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Tài chính về thực hiện nhiệm 
vụ công tác xây dựng đảng năm 2019 và việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (05/9/2019). 

không khí thù hận tôn giáo cùng với chiến tranh diễn ra ở Trung Đông, Bắc 

Phi và một số khu vực khác gây ra những cảnh chết chóc thảm khốc; th|i độ 

quyết đo|n của Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông v{ Hoa Đông đẩy 

khu vực châu Á vào tình hình bất an; cạnh tranh quyền lực, lợi ích và vị thế 

chiến lược giữa c|c nước, đặc biệt là giữa Mỹ, Trung Quốc, Nga đang diễn ra 

ngày càng quyết liệt; Đặc biệt, gầ đ}y nhất là sự xuất hiện của dịch bệnh 

Covit - 19 đ~ v{ đang t|c động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống 

kinh tế - xã hội toàn cầu... Kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, các chuỗi 

cung cứng trên thị trường thế giới đứt gãy và nhiều nơi, nhiều lĩnh vực sụp 

đổ.  

Mặc dù gặp không ít khó khăn do t|c động từ bên ngo{i với những biến 

v{ một số biến động nội bộ Học viện, nhờ sự l~nh đạo s|ng suốt, x|c định 

đúng đắn mục tiêu, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ v{ luôn chủ 

động, linh hoạt, s|ng tạo trong l~nh đạo, Đảng ủy l{ trung t}m đo{n kết, tạo 

sự đồng thuận cao, ph|t huy sức mạnh của tập thể cũng như mỗi c| nhận, 

ph|t huy những truyền thống của hơn 50 năm qua để ho{n th{nh xuất sắc 

nhiệm vụ đề ra.  
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Nhờ sự quyết t}m cao, sự nhất trí cao của Đảng ủy, to{n thể c|n bộ, 

đảng viên, Học viện đ~ đ~ đạt những kết quả to lớn, vượt trội:  

Giữ vững truyền thống Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục x}y 

dựng năng lực l~nh đạo, uy tín v{ tinh thần chiến đấu cao; l~nh đạo Học viện 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, x}y dựng Học 

viện T{i chính th{nh Trung t}m đ{o tạo v{ nghiên cứu khoa học h{ng đầu 

của cả nước, uy tín, thương hiệu Học viện T{i chính lan tỏa ra khu vực v{ 

thế giới. 

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  và các đại biểu là cựu cán bộ, giảng viên, sinh viên 
Học viện tài chính tham dự  Tọa đàm “Định hướng phát triển Học viện Tài chính” 

(11/11/2018) nhân dịp kỷ niệm năm thành lập Học viện Tài chính 

Đảng ủy thường xuyên quan t}m, l~nh đạo, chỉ đạo công t|c x}y dựng 

đảng về chính trị, tư tưởng v{ đạo đức; x}y dựng đội ngũ c|n bộ, đảng viên 

có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, l{nh mạnh, vững về chính trị, 

giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; tập trung n}ng cao chất lượng chi bộ nhằm 

tiếp tục n}ng cao năng lực l~nh đạo, sức chiến đấu của đảng ở chi bộ; công 

t|c quản lý đảng viên, nắm bắt tư tưởng đảng viên được tăng cường v{ chặt 

chẽ. Nhờ đó, Đảng bộ luôn đo{n kết, thống nhất; c|n bộ, đảng viên có lập 

trường, tư tưởng vững v{ng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng ở con đường 

c|ch mạng m{ Đảng v{ Chủ tịch Hồ Chí Minh đ~ vạch ra, chấp h{nh tốt chủ 
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trương, đường lối của Đảng, chính s|ch, luật ph|p của Nh{ nước; nêu cao 

tinh thần tr|ch nhiệm, nỗ lực ho{n th{nh mọi nhiệm vụ được giao. Tinh 

thần đấu tranh phê v{ tự phê trong sinh hoạt đảng đ~ cao so với trước, c|c 

chi bộ đ~ chủ động trong công t|c gi|o dục chính trị tư tưởng để n}ng cao 

nhận thức cho đảng viên, đồng thời hạn chế, ngăn ngừa hiện tượng vi phạm 

Điều lệ Đảng, hiện tượng suy tho|i về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; 

n}ng cao cảnh gi|c chống diễn biến hòa bình của c|c thế lực thù địch. 

 

 

Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành đến tham dự Lễ KN ngày nhà giáo 
Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ II (18/11/2018) 

Trong l~nh đạo, chỉ đạo công t|c tổ chức, nh}n sự tu}n thủ nghiêm ngặt 

c|c Quy định của đảng, của Chính phủ v{ Bộ T{i chính về công t|c c|n bộ; 

nhờ đó đ~ bầu được cấp ủy, l~nh đạo c|c cấp trong Học viện gồm những 

đồng chí đủ t{i, đức, nhiệt huyết đ|p ứng yêu cầu ph|t triển của Học viện 

trong tình hình mới. Công t|c quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (đối với 

c|n bộ chính quyền); bổ sung v{o cấp ủy (đối với c|n bộ đảng) thực hiện 

đúng quy trình, d}n chủ, công khai, minh bạch. Công t|c đ{o tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên v{ hiệu quả. Vì 
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thế đ~ x}y dựng được đội ngũ l~nh đạo vừa bảo đảm sự kế cận, vừa đ|p ứng 

tốt nhất nhu cầu ph|t triển của Đảng  

Về l~nh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy có nhiều 

đổi mới, linh hoạt, s|ng tạo v{ phù hợp điều kiện thực tế, vì thế tạo ra nhiều 

đột ph|, mang lại hiệu quả cao, đột biến về chất lượng trong thực hiện 

nhiệm vụ đ{o tạo, nghiên cứu khoa học, hợp t|c quốc tế v{ x}y dựng cơ bản. 

Uy tín, vị thế v{ thương hiệu Học viện T{i chính tiếp tục lan tỏa rộng r~i 

không chỉ trong nước m{ cả trong khu vực v{ thế giới, xứng đ|ng sự tín 

nhiệm của x~ hội v{ được x~ hội đ|nh gi| l{: “trường đỉnh trong c|c trường 

đỉnh”, l{ “cơ sở đ{o tạo danh gi| của cả nước về t{i chính, kế to|n”…  

Từ những kết quả trên, Học viện đ~ có đột ph| về công t|c tuyển sinh; 

đột ph| về n}ng cao chất lượng đ{o tạo để tạo ra c|c sản phẩm đ{o tạo chất 

lượng cao đ|p ứng nhu cầu nền kinh tế; đột ph| về số lượng, chất lượng c|c 

công trình nghiên cứu khoa học tham gia thị trường khoa học – công nghệ; 

đột ph| về mở rộng v{ n}ng cao hiệu quả hợp t|c quốc tế… 

Đảng bộ Học viện T{i chính tính đến ng{y 30/3/2020, đảng bộ có 669 

đảng viên (trong đó có 544 đảng viên chính thức, 125 đảng viên dự bị) sinh 

hoạt tại 29 chi bộ. 
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C. PHẦN 2: “Tự hào truyền thống Đảng bộ Học viện Tài chính” 

Tỏa sáng thương hiệu HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

Lịch sử t{i chính nước nhà là một thành tố cùng mạch nguồn với lịch sử 

Việt Nam – trong đó giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng, gắn bó chặt chẽ 

với hiện tại, với thành công của Việt Nam hôm nay - lịch sử Cách mạng Việt 

Nam. Đ}y l{ những trang sử hào hùng, thấm đẫm lòng yêu nước v{ đầy tự 

hào. Trong thực hiện nhiệm vụ của mình, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh 

viên Học viện Tài chính luôn gắn liền với vận hội non sông và đ~ góp phần 

làm nên những trang sử ấy. 

Trải qua một chặng đường lịch sử gần 60 năm, cùng với sự lớn mạnh 

v{ vững v{ng của nên T{i chính nước nh{, Học viện T{i chính hôm nay trở 

th{nh đ~ trở th{nh một  THƯƠNG HIỆU, địa chỉ tin cậy: “Thu hút nhân tài - 

Bồi dưỡng nhân tâm - Hoàn thiện nhân cách - Phát triển nhân lực”, với 

giá trị cốt lõi l{ “Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả - Chuyên nghiệp và Hiện 

đại”, TOP đầu trong đ{o tạo về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh 

tế, Quản trị kinh doanh, tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán. 

Thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng các vấn đề về tài chính 

tiền tệ, về giá cả thị trường trong nước và quốc tế l{m cơ sở cho việc hoạch 

định các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Tổ chức bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ 

quản lý về tài chính - kế toán... 

Gần 60 năm qua, Học viện Tài chính ghi dấu trên khắp mọi miền tổ 

quốc và ở nhiều nơi trên thế giới. Dấu ấn đó từ sản phẩm đ{o tạo không 

phải chỉ là kết quả, hiệu quả thành công về tài chính, kinh tế mà chính là yếu 

tố con người. Các thế hệ thầy – trò của Học viện Tài chính với nhiệt huyết, 

kiến thức chuyên môn, kỹ kỹ năng nghề nghiệp của mình đ~ đóng góp tích 

cực cho nền t{i chính nước nhà. 

Đi bất cứ nơi đ}u trên tổ quốc ta và ngay cả ở nước ngo{i, đến bất cứ 

Bộ - Ban ngành nào, tập đo{n doanh nghiệp nào, trải nghiệm ở bất kỳ lĩnh 

vực kinh tế - tài chính n{o đều có thấy dấu ấn của các thế hệ thầy và trò của 

trường Đại học Tài chính Kế toán nay là Học viện Tài chính. Dù ở đ}u, cương 

vị n{o cũng luôn hướng về Học viện và có những đóng góp nhất định cho sự 

phát triển của Học viện. 

Tại Học viện, các thế hệ thầy – trò cùng xây dựng, tiếp nối truyền thống, 

trong đó có cả thế hệ cha – con đồng nghiệp. Các thế hệ cũng trao truyền 
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những kiến thức, kinh nghiệm, trao truyền ngọn lửa nhiệt huyết yêu nghề, 

yêu người và phẩm chất cao quý của nghề cao quý – nghề gi|o v{ lĩnh vực 

quan trọng trong huyết mạch kinh tế - tài chính của nước nhà. 

Những bước đi đầu tiên – TÌM TRONG KÝ ỨC (1963-1988) 

Ng{y 31/7/1963 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 117/CP th{nh 

lập Trường C|n bộ T{i chính - Kế to|n Trung ương (trực thuộc Bộ T{i 

chính).  

Địa điểm của Trường đặt tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội với  

diện tích gần 4 ha (gồm có  hội trường, KTX, nhà ăn và khu tập thể cho cán 

bộ, CNV). 

Với đội ngũ cán bộ, viên chức khi thành lập là 50 người, trong đó có 17 

giáo viên và 33 công nhân viên. Về cơ cấu tổ chức, Trường có 3 phòng (TCCB, 

Giáo vụ, Hành chính quản trị) và 2 khoa (Ngân sách, Tài chính - Kế toán). 

Ngay sau khi thành lập, tháng 8/1963 Trường đã tuyển sinh khóa dài hạn 

đầu tiên với 313 sinh viên; khóa 1 chuyên tu với trên 200 sinh viên. Đến tháng 

12/1963 mở lớp bồi dưỡng giảng viên với số lượng 60 học viên. Tháng 

3/1964 mở lớp tập huấn cho 400 cán bộ chủ chốt thuộc các ty Tài chính. 

Đ}y l{ giai đoạn đất nước ta đang trong cuộc kh|ng chiến chống Mỹ 

cứu nước, cả nước chung tay chia sẻ khó khăn, gian khổ, quyết t}m đ|ng 

thắng giặc Mỹ v{ bè lũ tay sai.  

Giai đoạn đầu tiên n{y, thầy trò phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, 

thử th|ch. Mọi việc bắt đầu từ con số 0. Cơ sở vật chất của trường chưa có gì 

nhiều, t{i liệu gi|o trình không có. Đội ngũ giảng viên thiếu. Mọi việc đều 

bước đầu triển khai để ổn định về tổ chức, x}y dựng cơ sở vật chất để triển 

khai công t|c đ{o tạo v{ NCKH.  

Chấp h{nh chủ trương của Đảng v{ Nh{ nước trước cuộc chiến tranh 

ph| hoại miền Bắc của Mỹ v{ tay sai, th|ng 9/1965, Trường sơ t|n lên 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú (nay l{ huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Những năm học chống Mỹ cứu nước, trường Cán bộ Tài chính kế toán 

Ng}n h{ng Trung ương có m~ địa chỉ là: M316P - BC40E và mỗi khóa có một 

ký hiệu riêng, Khóa 1: B, Khóa 2: C, Khóa 3: D... 

Với tinh thần đ|nh thắng giặc Mỹ trên mặt trận văn hóa, gi|o dục, Đảng 

ủy đ~ l~nh đạo to{n thể gi|o viên, công nh}n viên v{ sinh viên đ~ tập trung 

sức lực khai ph| đồi hoang, khai th|c tre nứa l| x}y dựng hội trường, lớp 
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học, thư viện, nh{ ăn, trạm x| phục vụ giảng dạy, học tập v{ sinh hoạt. Đảng 

ủy vẫn x|c định rõ nhiệm vụ: “Phải lấy việc n}ng cao chất lượng đ{o tạo v{ 

bồi dưỡng l{m nhiệm vụ trung t}m, lấy việc gi|o dục chính trị tư tưởng cho 

sinh viên l{m gốc..”. Hơn 700 ngôi nh{ với 84.000 m2 sử dụng đ~ mọc lên 

l{m thay đổi bộ mặt một vùng nông thôn miền núi.  

Ở giai đoạn đầu tiên được th{nh lập, đất nước bị chia cắt 2 miền, miền 

Bắc vừa tiến lên con đường XHCN, vừa chi viện cho chiến trường Miền Nam 

trong điều kiện kinh tế còn nghèo n{n, lạc hậu..., trong khó chung đó, lãnh 

đạo nh{ Trường còn phải đối diện với muôn v{n khó khăn thiếu thốn. Bắt 

đầu từ việc x|c định mục tiêu đ{o tạo, nội dung chương trình học, x}y dựng 

đội ngũ c|n bộ giảng dạy đến x}y dựng hệ thống quản lý nh{ trường...  Với 

phương ch}m “vừa học, vừa rút kinh nghiệm”, chỉ sau 2 th|ng, khóa đại học 

d{i hạn khai giảng v{ sau 9 th|ng, khóa đại học chuyên tu 1 được chiêu sinh. 

 

 Năm học đầu tiên (1963-1964) chỉ có 460 sinh viên thì sang năm thứ 

2, đ~ có 970 sinh viên với 200 cán bộ, giảng viên, nh}n viên. Năm học thứ 4 

(1966-1967) đ~ lên tới 2000 sinh viên va c|n bộ, giảng viên, nh}n viên. Khi 

chưa th{nh lập Đảng Bộ trường, số Đảng viên l{ 308 do Đảng bộ cơ quan Bộ 

t{i chính trực tiếp l~nh đạo. 

Trong khói lửa chiến tranh, trên cơ sở mục tiêu đ~ định, Trường đ~ tiến 

h{nh r{ so|t lại nội dung chương trình v{ vị trí của từng môn học, từng 
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bước ho{n chỉnh gi|o trình, b{i giảng. Từ chỗ phải dựa v{o gi|o trình của 

c|c trường bạn trong v{ ngo{i nước, đến năm học 1967-1968, Trường đ~ 

x}y dựng được hệ thống b{i giảng phù hợp với yêu cầu của ng{nh. Nội dung 

b{i giảng dần được phản |nh được tương đối rõ nét chủ trương chuyển 

hướng kinh tế, c|c chính s|ch, chế độ mới ban h{nh, phù hợp với yêu cầu 

quản lý kinh tế thời chiến.  

Năm học 1967-1968, quy mô đ{o tạo của Trường lên tới 2.147 sinh 

viên tăng gấp 4,6 lần so với năm học đầu tiên 1963-1964. Cũng trong năm 

học n{y, Trường th{nh lập thêm 2 khoa: Khoa Chuyên tu B nhằm bồi dưỡng 

c|n bộ cho miền Nam v{ Khoa Tại chức. Sự kiện thể hiện một phương thức 

đ{o tạo mới, một khả năng về chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ gi|o viên 

của Trường. Cũng trong giai đoạn n{y nhiều sinh viên của Trường đ~ xếp 

bút nghiên lên đường chiến đấu giải phóng miền Nam; có người đ~ để lại 

một phần m|u thịt của mình, đặc biệt có 21 sinh viên khóa 1, 2 d{i hạn v{ 

chuyên tu 3 đ~ hy sinh vì nền độc lập tự do của d}n tộc. 
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Thầy Nguyễn Quang Long giảng bài tại Lãng Công- Lập Thạch 

Đội ngũ c|n bộ t{i chính đ~ được huy động v{o miền Nam để thực hiện 

mong ước lớn của cả d}n tộc, đó l{ giải phóng ho{n to{n miền Nam thống 

nhất đất nước. Ở c|c địa phương miền Bắc, theo chủ trương của Đảng v{ 

Chính phủ, c|c sở, c|c ty t{i chính đều chia sẻ một số c|n bộ l~nh đạo chủ 

chốt tăng cường cho công t|c t{i chính ở c|c tỉnh phía Nam. 
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Đ}y l{ ký ức của cựu sinh viên về một thời kỳ gian khó của Trường thời 

kỳ đầu tiên.  

Cựu sinh viên chuyên tu 3, thời kỳ mang tên trường Đại học Tài chính Kế 

toán -  Huỳnh Văn Quế chia sẻ trong cuốn “70 Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài 

chính”- được tuyển từ những bài viết tiêu biểu nhất Cuộc thi viết “Kỷ niệm 

sâu sắc về ng{nh T{i chính” nh}n dịp Kỷ niệm 70 năm th{nh lập ngành Tài 

chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) của Bộ T{i chính: “Tôi may mắn 

được theo Kho| 3 Đại học chuyên tu Đại học Tài chính Kế to|n được tổ chức 

cho cán bộ có tiêu chuẩn chủ yếu từ cán sự bậc 2 trở lên, kể cả một số đồng 

chí trưởng, phó phòng ở cơ quan Trung ương, Gi|m đốc v{ phó Gi|m đốc Sở 

T{i chính, trưởng, phó Chi cục Thuế tỉnh, thành phố, Gi|m đốc xí nghiệp 

quốc doanh... 

 

Khoá học này kéo dài từ giữa năm 1966 - 1969, tập trung khoảng 400 

cán bộ, chia thành 12 lớp, gồm nhiều khoa: ngân sách, thu quốc doanh và 

thuế, hành chính sự nghiệp, kế toán, kiến thiết kinh tế... Đại bộ phận sinh 

viên kho| n{y được bố trí ở nhờ nhà dân, nên công tác dân vận được đặt 

thành vấn đề quan trọng trong khoá học... Thật vô cùng thiếu sót nếu một số 

kỷ niệm về học tập của kho| chuyên tu 3 m{ quên nói đến tình hình sinh 

hoạt, lao động của khoá học có nhiều điểm khá khác biệt n{y. Trước ngày 

khai giảng, chúng tôi đều phải tham gia lao động, xây dựng trường lớp với 
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một số hội trường chắc chắn bằng tre, l|, được ngụy trang cẩn thận dưới 

những lùm cây um tùm. Mỗi lớp học được đ{o s}u xuống hơn 1 mét so với 

mặt đất bình thường, có c|c đường giao thông hào nối với một hệ thống các 

hầm trú ẩn quanh lớp, để phòng m|y bay địch đến bắn phá. Bàn, ghế lớp học 

toàn bằng tre, vầu tươi, khai th|c từ các rừng lân cận. Sau một thời gian sử 

dụng tre vầu bị khô teo lại, bàn ghế xô xệch, sinh viên phải tự lo tu sửa kịp 

thời. Thức ăn h{ng ng{y chủ yếu là rau, sắn, chuối xanh... Thời gian tham gia 

khoá học kh| d{i cũng đ~ giúp tôi vươn lên vượt qua nhiều khó khăn, tập 

trung tư tưởng về lý luận gắn với thực tiễn sinh động, qua nhiều đường lối 

chính trị cách mạng, qua các chính sách kinh tế - tài chính thích hợp với 

từng giai đoạn lịch sử, học thêm được nhiều kỹ thuật về nghiệp vụ, chuyên 

môn, nâng dần trình độ “hồng thắm, chuyên s}u”, có được lập trường kiên 

định, phấn đấu theo lý tưởng, mục tiêu của Đảng, làm việc vì d}n.”. 

 

 Nhiều sinh viên thế hệ đầu tiên của Trường đ~ trở thành những cán 

bộ, giảng viên của chính ngôi trường này. GS.,TS. Nh{ gi|o ưu tú Hồ Xuân 

Phương l{ một trong những cựu sinh viên thế hệ đầu tiên Trường Cán bộ 

Tài chính - Kế to|n Trung ương (khóa 1) v{ sau 4 năm, trở thành những thế 

hệ giảng viên đầu tiên đặt nền móng của Trường.   
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Hội trường khoa Kế toán của trường Cán bộ TCKTNHTW  tại Yên Thiết, Lập Thạch, 
Vĩnh Phúc (15/3/1968) 

Khóa 1, còn có sinh viên Phạm Xu}n Đạt, cựu chiến binh tiểu đo{n 

C5D2E270 – Vĩnh Linh – Quảng Trị, nhập học. Khóa đại học đầu tiên của 

Trường tốt nghiệp v{o th|ng 1/1968 v{ có 28 sinh viên được giữ lại bổ 

sung cho đội ngũ c|n bộ, giảng viên của Trường, trong đó có thầy.  

Thầy Nguyễn Đình Kiệm cũng l{ cựu sinh viên khóa I, được giữ lại 

trường l{m giảng viên. Sau n{y, con g|i thầy cũng tiếp bước cha, trở th{nh 

giảng viên của Học viện T{i chính. Đó chính l{ PGS.TS, Nguyễn Thị H{ – Phó 

trưởng bộ môn T{i chính doanh nghiệp. 

Rất đông c|c sinh viên từ khóa 1 đến khóa 7,8  của Trường đ~ lần lượt 

lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. 

Nh{ gi|o ưu tú Phạm Ngọc Ánh, vốn là cựu sinh viên khóa 7 (1969-

1972) đ~ theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc xung phong lên đường nhập 

ngũ  ngay v{o đầu năm học thứ 4 (th|ng 10/1972). Năm 1973, được kết nạp 

Đảng tại mặt trận, sau miền Nam giải phóng, thầy trở về trường, học tiếp 

năm cuối khóa 11. Tháng 12/1977, tốt nghiệp đại học. Tháng 4/1997, thầy 

được Nh{ nước tặng danh hiệu Nh{ gi|o ưu tú.  

Năm 1971, ch{ng trai Ngô Thế Chi trở th{nh sinh viên trường C|n bộ 

Tài chính - Kế to|n - Ng}n h{ng Trung ương. Khi đang l{ sinh viên năm nhất 
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cũng l{ thời điểm cuộc kh|ng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ng{y c{ng |c 

liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thầy tạm xếp bút nghiên lên 

đường nhập ngũ, tham gia cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. 

 

Trong rất nhiều cán bộ, sinh viên kho|c |o lính lên đường, sau khi đất 

nước thống nhất đ~ trở thành l~nh đạo của nhiều Sở Tài chính, các ngành, 

đơn vị, doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng 

nhiều cán bộ, sinh viên đ~ hy sinh, vĩnh viễn nằm lại núi rừng.  

Trong chiến tranh khói lửa v{ ngay sau khi đất nước được thống nhất 

bằng cuộc tổng tiến công và nổi dạy mùa Xuân 1975 thắng lợi, rất nhiều 

nhiệm vụ quan trọng trọng về tài chính của của đất nước đ~ được cán bộ, 

sinh viên, cựu sinh viên Trường đảm nhiệm.   

Cùng lắng nghe chia sẻ của một cựu sinh viên  
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Ông Võ Minh Điều - Cán bộ hưu trí Viện Khoa học Tài chính, cựu sinh viên 

trường Cán bộ tài chính - kế to|n ng}n h{ng Trung ương chia sẻ: “Trước 

ngày giải phóng miền Nam, cuối th|ng 4/1975, chúng tôi được Bộ Tài chính 

điều động công t|c đặc biệt - tiếp quản miền Nam. Đo{n công t|c gồm đông 

đảo gi|o viên, sinh trường cán bộ tài chính - kế to|n ng}n h{ng Trung ương. 

Trước ng{y đi công t|c, chúng tôi được tập huấn hai ngày về tình hình chính 

trị và kinh tế miền Nam trong điều kiện mới. Chúng tôi chỉ biết mục đích đợt 

công tác này là góp phần tạo nền móng để thống nhất nền tài chính quốc gia, 

không một ai biết thêm điều gì cụ thể... Đến Đ{ Lạt, chúng tôi được gặp ngay 

Ban chỉ đạo Thành phố. Lúc này mới biết cái gọi l{ công t|c đặc biệt mà 

chúng tôi chờ đợi bấy lâu chính l{ đổi tiền. Đổi tiền là thay thế đồng tiền 

chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của Mặt trận dân tộc giải phóng miền 

Nam. Đ}y l{ nhiệm vụ vô cùng quan trọng về mặt tài chính của quốc gia mà 

cựu sinh viên Học viện đ~ trực tiếp tham gia sau ng{y....”.  

 

Th|ng 3/1970, khi Trường đ~ dần ổn định về mọi mặt phải di chuyển 

về Phúc Yên, Vĩnh Phú. Đ}y l{ sự việc g}y ra nhiều băn khoăn, trăn trở trong 

suy nghĩ của c|n bộ, gi|o viên v{ sinh viên vì không được chuyển về địa 

điểm cũ, vừa lại phải x}y dựng, kiến thiết mới từ đầu. Trước tình hình đó, 

Đảng ủy, Ban Gi|m hiệu nh{ trường đ~ x|c định quyết t}m, vạch ra kế 
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hoạch, biện ph|p thực thi, động viên to{n thể c|n bộ, gi|o viên v{ sinh viên 

đồng t}m, hiệp lực vượt qua thử th|ch mới.  

 

Với điều kiện đường x| khó khăn, vượt gần 100km cùng 100 tấn đồ 

đạc, 3.000 c|n bộ, giảng viên, nh}n viên, sinh viên đ~ ho{n th{nh việc di 

chuyển. Nơi ở mới, đa số gi|o viên, sinh viên phải ở trọ nh{ d}n trải d{i trên 

địa b{n 5 x~ l}n cận thị trấn Phúc Yên.  

Với tinh thần cố gắng vượt bậc, c|n bộ, gi|o viên v{ sinh viên to{n 

Trường đ~ tự dựng lấy lớp học, nh{ l{m việc, nh{ ở. Trong một thời gian 

ngắn, 600 gian nh{ hội trường, nh{ ở, nh{ bếp được dựng lên tại 6 khu vực. 

Mùa hè năm 1971, mặc dù đang ngổn ngang bề bộn với công việc, xong Thầy 

trò nh{ trường sẵn s{ng g|c lại, khẩn trương về c|c tỉnh khắc phục hậu quả 

lũ lụt giúp d}n, được Bộ Đại học v{ Trung học chuyên nghiệp, Ủy ban Nông 

nghiệp, Ủy ban H{nh chính c|c tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Cũng 

trong năm học n{y, thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương Đảng, Trường 

đ~ huy động 300 sinh viên khóa 5 d{i hạn đi phục vụ điều tra tình hình quản 

lý ở c|c HTX nông nghiệp c|c tỉnh miền Bắc trong thời gian 8 th|ng.  
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Giảng viên, sinh viên Trường tham gia chống lũ lụt giúp dân năm 1971 

Năm học 1973-1974 l{ năm học đầu tiên Trường tập trung về địa điểm 

chính tại Phúc Yên. Trong 10 năm hoạt động của Trường thì 5 năm ở nơi sơ 

t|n, 5 năm có chiến tranh ph| hoại |c liệt của đế quốc Mỹ v{ 2 lần di chuyển 

trường sở, x}y dựng cơ sở mới. Trong ho{n cảnh khó khăn, gian khổ đó, 

nhưng với quyết t}m, kiên trì vượt qua mọi khó khăn,  Đảng bộ Trường đ~ 

l~nh đạo Nh{ trường đạt được những th{nh tích đ|ng tr}n trọng.  

Mười năm, Trường đ~ cung cấp cho c|c cơ quan, doanh nghiệp 2.867 

c|n bộ có trình độ đại học (2.036 sinh viên d{i hạn, 831 sinh viên chuyên 

tu). Nhiều đề t{i NCKH đ~ được ứng dụng v{o thực tiễn quản lý t{i chính, uy 

tín của Trường bước đầu được củng cố v{ ảnh hưởng tốt trong x~ hội. 

Bắt đầu từ 1975, trường thực hiện nhiệm vụ giúp nước bạn L{o đ{o tạo 

nguồn nhân lực về kinh tế - tài chính. Số lượng c|c LHS L{o được đ{o tạo 

chính quy và các lớp bồi dưỡng cán bộ L{o ng{y c{ng tăng về số lượng. 

Trước nhu cầu ng{y c{ng cao về c|n bộ t{i chính, kế to|n có trình độ 

đại học, quy mô đ{o tạo của Trường không ngừng tăng lên, trong 5 năm  
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Sinh viên Lào thăm phòng truyền thống ở Phúc Yên 
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(1975-1980), Trường đ~ x}y dựng được một cơ ngơi đ|p ứng được nhu cầu 

đ{o tạo lúc bấy giờ. 

Ngo{i hệ thống giảng đường, thư viện (với 94.590 đầu s|ch), cơ sở vật 

chất của Trường đ|p ứng đủ cho 3.200 người ở, nh{ ăn với quy mô 500 chỗ 

cũng đ~ kh|nh th{nh đưa v{o sử dụng.  

Năm 1981 Trường đ~ x}y dựng đề |n cải c|ch chương trình đ{o tạo, 

đến năm 1983 được Bộ Đại học v{ Trung học chuyên nghiệp xét duyệt đồng 

ý cho Trường đ{o tạo 3 ng{nh đó l{: T{i chính ng}n s|ch, T{i chính xí 

nghiệp v{ Kế to|n. Đi đôi với đó Trường đ~ triển khai đưa một số môn học 

mới v{o giảng dạy (Kinh tế ngoại thương, Quản lý kinh tế, Quản lý ngoại tệ, 

Tín dụng xuất nhập khẩu).  

Cùng với qu| trình đổi mới phương ph|p giảng dạy Trường còn tiến 

h{nh x}y dựng một hệ thống quy chế trên cơ sở quy định của Nh{ nước v{ 

Bộ Đại học v{ Trung học chuyên nghiệp (Quy trình về công t|c giảng dạy, 

Quy định về công t|c sinh viên, Quy định về NCKH của gi|o viên v{ sinh 

viên).  

Công t|c NCKH ng{y c{ng được đẩy mạnh. Đến năm 1983 Trường đ~ 

biên soạn được hệ thống gi|o trình của 65 môn học, trong đó có 15 gi|o 

trình loại I.  
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Trong đợt triển khai Nghị quyết 26 về cải tiến ph}n phối lưu thông 

(1981) một số gi|o viên của Trường đ~ ho{n th{nh c|c đề t{i có ý nghĩa hết 

sức quan trọng (Tổ chức thực hiện kế hoạch ba phần qua điển hình của công 

nghiệp H{ Nội; Một số vấn đề về công t|c thu thuế v{ |p dụng chính s|ch 

thuế công thương hiện nay). Riêng năm học 1984-1985 Trường đ~ có một 

đề t{i cấp Nh{ nước “Giáo dục thế giới quan và lý tưởng cộng sản cho sinh 

viên đại học thông qua giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.  

Đồng thời, nh{ trường còn triển khai 10 đề t{i cấp Bộ, tiêu biểu như:  

Chính s|ch đầu tư của Nh{ nước x~ hội chủ nghĩa Việt Nam đối với sự 

nghiệp ph|t triển gi|o dục đại học v{ trung học chuyên nghiệp trong chặng 

đường đầu tiên của thời kỳ qu| độ; Tổng kết 40 năm chính s|ch t{i chính 

nước ta. Quan hệ đối ngoại có những bước chuyển sau chuyến thăm v{ l{m 

việc của Bộ trưởng T{i chính L{o v{ Campuchia năm 1984... 
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Ngo{i số lưu học sinh đang học tập tại Trường đ~ nhận đ{o tạo c|n bộ 

tài chính - kế to|n cho hai nước bạn L{o v{ Campuchia với số lượng ng{y 

một tăng. 
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Những năm tháng Mỹ v{ tay sai leo thang đ|nh ph| Miền Bắc, Đảng ủy 

nh{ trường đ~ luôn động viên mỗi đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên 

nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Thầy 

trò vừa học vừa trực chiến và bảo vệ tài sản của Nhà trường. Trong gian 

khó, cơm không đủ ăn, đèn dầu soi trang giáo án không chỉ tinh thần trách 

nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật luôn nâng cao mà còn nêu cao tinh thần tương 

th}n, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và luôn đo{n kết gắn bó.  

Trong Cuộc thi viết hướng tới kỷ niệm 50 năm th{nh lập Học viện, từ 

ký ức của ông Phan Văn Lương- cán bộ hưu trí chia sẻ trong bài viết tham 

gia của mình, ông chia sẻ hình ảnh: Thầy Trương Mộc Lâm, vào mỗi buổi tối 

sau khi soạn b{i xong đ~ hơn 23h00, mặc dù ngày mai vẫn phải lên lớp 

truyền đạt kiến thức cho sinh viên nhưng thầy vẫn tranh thủ lặn lội ra đồng 

thôn Tháp Miếu cất vài mẻ vó. Những đêm khuya lặn lội của thầy để kiếm 

mớ tôm, mớ tép với hy vọng ngày mai không phải dùng bữa với độc một 

món bất hủ là rau muống với “nước chấm đại dương”.  

 

Với cuộc sống đời thường khó khăn như vậy nhưng thầy chưa bao giờ 

than vãn về số phận, chê bai hay ghen tị về cuộc sống của người khác. Thầy 

luôn khiêm tốn nhưng đầy tự tin và quyết đo|n. H{ng ng{y, thầy vẫn đứng 

trên bục giảng và truyền đạt những kiến thức cho các thế hệ học trò luôn 

biết đặt niềm tin vào chính mình, vì mất niềm tin là mất tất cả. Từ thầy, các 
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thế hệ học trò học được bao điều về cuộc sống, cách sống v{ c|ch l{m người, 

về giá trị đích thực của cuộc sống…”  

 

Hình ảnh của các cán bộ, giảng viên trong những năm gian khó, vừa lên 

lớp giảng bài và thức khuya soạn gi|o |n nhưng vẫn tranh thủ thời gian lao 

động, cải thiện cuộc sống đẫ trở nên phổ biến, quen thuộc: “thầy Trân ngày 

làm việc xách cặp lên lớp nhưng thứ bảy, chủ nhật thì Thầy đ~ “biến” th{nh 

một người thợ lò đúng nghĩa, quần áo, mặt mũi đen nhẻm vì tham gia lao 

động sữa chữa nhà bếp cho sinh viên… Thầy đi l{m chỉ mong được những 

thanh củi mục, những tấm lá cọ đ~ cũ n|t mang về nấu cơm h{ng ng{y để đỡ 

phải v{o Thanh Lanh c|ch nh{ hơn 15 c}y số l{m “tiều phu đốn củi”. Thầy 

cũng đ}u có xe đạp để m{ đi kiếm củi...”. 

Tháng 8 -1975 trở về, thầy tiếp tục học tại trường v{ được giữ lại l{m 

giảng viên năm 1980. Từ đó, thầy bắt đầu sự nghiệp giảng dạy v{ nghiên 

cứu khoa học. Với chuyên ng{nh được đ{o tạo l{ kế to|n, bằng niềm đam 

mê v{ khả năng ph}n tích, dự đo|n kinh tế của mình, tròn 10 năm sau, năm 

1990, thầy l{ người đầu tiên bảo vệ th{nh công luận |n Tiến sĩ chuyên 

ng{nh Kế to|n-Tài chính v{ ph}n tích hoạt động kinh tế tại trường Đại học 

Tài chính – Kế to|n. Năm 1996 v{ 2004, thầy được phong phó Gi|o sư, Gi|o 

sư, trở th{nh chuyên gia kinh tế h{ng đầu trong nước v{ khu vực. 
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Giáo trình năm 1983 

 

Những giai đoạn khó khăn, gian khổ v{ đầy hiểm nguy, những người 

thầy, những c|n bộ, nh}n viên – những đảng viên trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết 

đ~ g|nh trên vai nhiều trọng tr|ch quan trọng, vừa l{ người chiến sỹ trên 

mặt trận văn hóa, tư tưởng v{ l{ chiến sỹ trên chiến h{o, trên cả chiến tuyến 

đ|nh giặc.   

Không chỉ có hồ hôi, nước mắt, bao t}m sức m{ còn có cả m|u của các 

thế hệ c|n bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên đ~ đổ xuống, to 

thắm truyền thống Học viện, góp phần tô thắm lịch sử h{o hùng của d}n tộc, 

lịch sử ng{nh t{i chính v{ lịch sử gi|o dục – đ{o tạo nước nh{.  
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Phát huy nội lực, BỨT PHÁ THÀNH CÔNG (1988-2000) 

 

Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (năm 1988) 
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Đại hội đại biểu to{n quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (họp 

từ 15 đến 18-12-1986) đ~ đề ra nhiệm vụ chung cho cả chặng đường đầu 

của thời kì qu| độ lên chủ nghĩa x~ hội l{ "To{n Đảng, to{n d}n v{ to{n qu}n 

ta đo{n kết một lòng, quyết t}m đem hết tinh thần v{ lực lượng tiếp tục 

thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược x}y dựng th{nh công chủ nghĩa 

x~ hội v{ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x~ hội chủ nghĩa" v{ "Trong 

khi không ngừng chăm lo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng v{ nh}n d}n ta 

tiếp tục đặt lên h{ng đầu nhiệm vụ x}y dựng chủ nghĩa x~ hội, x}y dựng chế 

độ l{m chủ tập thể, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới v{ con người mới x~ 

hội chủ nghĩa". 

Dưới |nh s|ng chủ trương đường lối đổi mới được Đại hội đại biểu 

to{n quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng bộ trường đ~ l~nh đạo to{n Trường 

thực hiện thắng lợi c|c nhiệm vụ chính trị được giao phó.  

Cùng với chủ trương đổi mới, trường đ~ mở rộng quan hệ hợp t|c quốc 

tế, đặc biệt l{ triển khai hợp t|c đ{o tạo, NCKH với Trường Đại học kinh tế 

quốc d}n QuiBưSép thuộc Cộng hòa Belarus (Liên Xô cũ). NCKH tiếp tục 

được tăng cường theo hướng phục vụ đ{o tạo v{ ứng dụng dưới hình thức 

hợp đồng kinh tế, gắn với 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng v{ Nh{ nước. 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 70 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

Với những th{nh tích trên, năm học 1988-1989, Nh{ nước đ~ trao tặng 

Hu}n chương Lao động hạng Nhì, nhiều tập thể v{ c| nh}n được Bộ T{i 

chính tặng bằng khen.  

 

Nội san khoa học của thời kỳ trường Tài chính  Kế toán và giáo trình những 
năm 2000 

Đến năm học 1990-1991, Trường tiếp tục thực hiện đa dạng hóa c|c 

loại hình đ{o tạo, mở thêm chuyên ng{nh đ{o tạo thuế, kho bạc. Cùng năm 

học n{y Trường tiếp nhận cơ sở mới tại Đông Ngạc, Từ Liêm, H{ Nội, ho{n 

thiện c|c thủ tục ph|p lý để chuyển dần Trường về H{ Nội. Năm 1993, qua 

30 năm x}y dựng v{ ph|t triển, Trường đ~ v{ đang đ{o tạo 20.087 c|n bộ 

t{i chính, kế to|n (9.210 đại học d{i hạn tập trung, 3.384 đại học thực h{nh, 

1.176 đại học chuyên tu, 3.217 đại học tại chức, 2.600 học viên lớp bồi 

dưỡng kế to|n trưởng, 500 gi|m đốc c|c xí nghiệp). Biên soạn v{ xuất bản 

gần 30 gi|o trình, h{ng chục bộ đề cương hướng dẫn ôn tập, đặc biệt l{ cuốn 

Từ điển thuật ngữ T{i chính tín dụng 3 thứ tiếng. Trong quan hệ quốc tế, 

Trường đ~ mở một lớp đ{o tạo c|n bộ t{i chính cho nước bạn L{o tại Viêng 

Chăn. Tiếp đón nhiều đo{n chuyên gia của Thụy Điển, Đức, Ph|p đến thăm 

v{ chuẩn bị cho dự |n đ{o tạo c|n bộ t{i chính do Liên hợp quốc t{i trợ. 

Ngay sau đó th{nh lập Ban điều h{nh dự |n ASSUR phối hợp với Công hòa 

Ph|p thực hiện đ{o tạo c|n bộ t{i chính.  
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Sau 10 năm (1986-1996) Trường đ~ đ{o tạo được 19.763 sinh viên 
(d{i hạn tập trung 6.433, tại chức 13.330), bồi dưỡng kế to|n trưởng 2.000 
người, bồi dưỡng 

Năm học 1996-1997, Trường đ~ di chuyển to{n bộ về Đông Ngạc v{ tổ 

chức khai giảng tại Đông Ngạc, Từ Liêm, H{ Nội.  

Cũng trong năm học n{y “Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học” ra 

đời. Đ}y l{ một định hướng căn bản, tạo cơ sở cho công t|c NCKH sinh viên 

trong tương lai. 

Công t|c đối ngoại đ~ ph|t huy kết quả tốt, thực hiện c|c dự |n đ~ x}y 

dựng, đẩy mạnh liên hệ với nhiều tổ chức quốc tế. Ngo{i việc ho{n th{nh tốt 

dự |n ASSUR, thì việc ký kết văn bản thỏa thuận v{ triển khai có hiệu quả 

với Trường Cao đẳng T{i chính Quảng T}y l{ điểm đ|ng ghi nhận. Bên cạnh 

đó, việc x}y dựng mối quan hệ hợp t|c trong đ{o tạo với Vương quốc Anh, 

CHLB Đức, Australia, CH Luxembourg, Tổ chức JICA Nhật Bản ...được triển 

khai kh| tích cực. Giai đoạn n{y, Trường đ~ tiếp nhận b{n giao v{ đưa v{o 

sử dụng Cơ sở II tại 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa tạo bước tiến cho công t|c 

đ{o tạo tại chức v{ sau đại học. 
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Công t|c đối ngoại đ~ ph|t huy kết quả tốt, thực hiện c|c dự |n đ~ x}y 

dựng, đẩy mạnh liên hệ với nhiều tổ chức quốc tế. Ngo{i việc ho{n th{nh tốt 

dự |n ASSUR, thì việc ký kết văn bản thỏa thuận v{ triển khai có hiệu quả 

với Trường Cao đẳng T{i chính Quảng T}y l{ điểm đ|ng ghi nhận. Bên cạnh 

đó, việc x}y dựng mối quan hệ hợp t|c trong đ{o tạo với Vương quốc Anh, 

CHLB Đức, Australia, CH Luxembourg, Tổ chức JICA Nhật Bản ...được triển 

khai kh| tích cực. Giai đoạn n{y, Trường đ~ tiếp nhận b{n giao v{ đưa v{o 

sử dụng Cơ sở II tại 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa tạo bước tiến cho công t|c 

đ{o tạo tại chức v{ sau đại học. 
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ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ (từ 2001 đến nay) 

 

Đ}y l{ giai đoạn m{ thế giới đang trải qua một thời kỳ có nhiều biến 

động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Các nước lớn điều chỉnh chiến 

lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau 

quyết liệt, giành vị thế và lợi ích gây ra tình hình phức tạp tại nhiều khu vực 

và nhiều nước. Xung đột dân tộc, tôn giáo, khủng bố quốc tế, chiến tranh cục 

bộ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh mạng, các hoạt động can thiệp, lật đổ, 

bất tuân dân sự, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, tài nguyên… diễn ra dưới 

những hình thức mới, gay gắt hơn. Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi 

truyền thống như: an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn 

nước, an ninh tài chính, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, 

v.v.. diễn biến nghiêm trọng. Chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa cường quyền 

nước lớn, chủ nghĩa thực dụng gia tăng mạnh mẽ trong quan hệ quốc tế. 

Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những 

thách thức lớn. 
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Ban giám khảo lên trao giải thưởng và Cup cho đội vô địch CLIMAX (Chu Quang 

Dũng - Phạm Thúy Hằng) đến từ Học viện Tài chính,trong đêm Chung kết cuộc thi 

“Olympic Kinh tế học 2018” 

Olympic Kinh tế học là một cuộc thi thường niên do CLB Sinh viên nghiên cứu khoa 

học, Đoàn thanh niên HVTC đăng cai tổ chức. Trải qua 11 năm, Olympic Kinh tế học 

đã trở thành sân chơi bổ ích, lý thú được nhiều sinh viên trong và ngoài khối ngành 

kinh kinh tế trên thành phố Hà Nội quan tâm. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hoá 

và hội nhập quốc tế đang là hai xu thế lớn, chi phối sâu sắc tiến trình phát 

triển của nhân loại.  

Những đột phá công nghệ diễn ra nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, 

như: trí tuệ nhân tạo, điện toán đ|m mây, cơ sở dữ liệu lớn, Internet kết nối 

vạn vật, robots, công nghệ in 3 chiều, công nghệ nano, công nghệ sinh học, 

lưu trữ năng lượng, v.v.., đem đến sự thay đổi vượt bậc cho chất lượng cuộc 

sống, việc làm và sản xuất, kinh doanh. Sự đan xen của các quá trình hội 

nhập đưa thế giới đến một “cấu trúc ma trận” các hiệp định tự do thương 

mại (FTA) trên nhiều tuyến và nhiều cấp độ, trong đó phải kể đến các FTA 

thế hệ mới. 
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Tối ngày 18/5, vòng chung kết cuộc thi “Tài năng Anh ngữ trong học sinh, 

sinh viên Thủ đô lần thứ III, năm 2019 - "Hành động của bạn - Thế giới chúng 

ta" - “Your Action – Our World” đã diễn ra. Sinh viên HVTC đã xuất sắc giành 

giải Nhất chung cuộc của TOP các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện và là 

năm thứ 2 liên tiếp, HVTC đạt được vị trí cao nhất này của cuộc thi. 

Xu thế đổi mới công nghệ diễn ra nhanh, đặt ra nguy cơ lớn về tụt hậu 

song cũng là điều kiện cho các nước đi sau thực hiện các bước phát triển rút 

ngắn qua việc tận dụng những thành quả phát triển của nhân loại. Tuy 

không có ưu thế về công nghệ, vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh 

nghiệm quản lý và điều hành nền kinh tế, v.v.. như các nước phát triển, 

nhưng nhờ hội nhập và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các nước 

đang phát triển có thể huy động và phân bổ hiệu quả hơn các nguồn lực, tiếp 

nhận kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, để thực hiện “đi tắt, đón 

đầu”. 

Sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực đem lại cả thuận lợi v{ thời 

cơ, khó khăn v{ th|ch thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự 

nghiệp x}y dựng v{ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x~ hội chủ nghĩa nói chung, 

gi|o dục v{ đ{o tạo nói riêng. 
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Gần 30 học viên lớp “Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Bộ Tài chính Lào” đến từ các 

Sở Tài chính và Phòng Tài chính tỉnh, huyện của nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu 

niệm cùng các giảng viên HVTC trong dịp Bế giảng (11/2012) 

  Đối với giáo dục, để bắt kịp xu thế, c|c cơ sở giáo dục cần phải đổi 

mới, sáng tạo có chủ trương đúng đắn, tạo ra được sản phẩn đ{o tạo có chất 

lượng cao, đ|p ứng nhu cầu của thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.  

Trong bối cảnh to{n cầu hóa v{ hội nhập kinh tế hiện nay, nhu cầu về 

nguồn nh}n lực phục vụ ph|t triển kinh tế, t{i chính, kế to|n ng{y c{ng cao 

cả về chất lượng, số lượng. Điều n{y đặt ra yêu cầu đ{o tạo nh}n lực có trình 

độ cao để cung cấp cho thị trường lao động khu vực v{ thế giới. Đó vừa l{ cơ 

hội, vừa l{ th|ch thức đòi hỏi Học viện T{i chính phải có giải ph|p mạnh mẽ, 

đột ph| để tiếp thu nền tảng hệ thống kiến thức khoa học kinh tế - tài chính 

hiện đại, |p dụng phương ph|p v{ chuẩn mực quốc tế, ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin để n}ng cao hơn nữa chất lượng đ{o 

tạo v{ nghiên cứu khoa học, tạo ra sản phẩm đ|p ứng yêu cầu ng{y c{ng cao 

v{ chuyên nghiệp của thị trường lao động trong khu vực v{ Quốc tế. 

Với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên số lượng lớn, chất lượng cao, 

Học viện T{i chính tiếp tục b|m s|t thực tiễn, mở rộng hợp t|c quốc tế trong 

đ{o tạo v{ nghiên cứu khoa học để thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu v{ sứ 

mệnh của mình.  
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Sinh viên HVTC đoạt giải quán quân OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG lần 
thứ III – 2018 

Đ}y cũng l{ thời kỳ nhà trường bắt đầu được mang tên Học viện T{i 

chính theo Quyết định số 120/QĐ-TTg th{nh ng{y 17/8/2001 của Thủ 

tướng Chính phủ (trên cơ sở s|p nhập 3 đơn vị l{ Trường Đại học T{i chính 

- Kế to|n H{ Nội, Viện Nghiên cứu t{i chính v{ Trung t}m Bồi dưỡng c|n bộ 

- Bộ T{i chính v{  th{nh lập 2 ph}n viện: Ph}n viện th{nh phố Hồ Chí Minh 

v{ Ph}n viện Đ{ Nẵng). Học viện có 5 cơ sở đ{o tạo: Cơ sở I (Số 7 Lý Thường 

Kiệt, Ho{n Kiếm, H{ Nội); Cơ sở II (x~ Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, H{ Nội); 

Cơ sở III (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, H{ Nội); Ph}n viện Đ{ Nẵng (73 

Quang Trung, Đ{ Nẵng); Ph}n viện Tp. Hồ Chí Minh (138 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Tp. Hồ Chí Minh.). Năm 2003, Bộ tiếp tục nhập Trường Bồi dưỡng 

nghiệp vụ của Cục Dự trữ quốc gia v{ Viện Nghiên cứu Khoa học thị trường 

gi| cả v{o Học viện. 
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Th{nh tích của Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên HVTC năm 2018: Đạt 
th{nh tích cao nhất khối c|c trường kinh tế.Nội dung OLP Tin khối không 
chuyên: 

 02 giải Ba thuộc về sinh viên : 

Nguyễn Tiến Chiến         Lớp CQ55/11.04 

Cao Minh Đức               Lớp CQ55/21.02 

01 giải Khuyến khích thuộc về sinh viên: 

Đinh Nhật Giang           Lớp CQ56/22.05 

 Nội dung lập trình quốc tế ACM/ICPC không chuyên: 
 Đội ACM/ICPC của HVTC đạt 01 giải Khuyến khích, gồm c|c th{nh 

viên : 

Trần Ho{ng Long          Lớp CQ54/11.02 

Nguyễn Tiến Chiến         Lớp CQ55/11.04 

 Cao Minh Đức               Lớp CQ55/21.02 

Với mục tiêu x}y dựng Học viện trở th{nh trung t}m đ{o tạo, NCKH về 

kinh tế, t{i chính có chất lượng cao của ng{nh T{i chính v{ của đất nước v{ 

sứ mệnh: “Cung cấp c|c sản phẩm đ{o tạo v{ nghiên cứu khoa học t{i chính 

- kế to|n chất lượng cao cho x~ hội”, Đảng ủy Học viện c|c nhiệm kỳ đ~ luôn 

b|m s|t tình hình thực tiễn, chỉ đạo sâu sát công tác phối kết hợp giữa đảng, 

chính quyền và các tổ chức đo{n thể trong thực thi nhiệm vụ chính trị Đảng, 

nh{ nước v{ Đảng ủy cấp trên giao phó.  

Trong công t|c đ{o tạo v{ bồi dưỡng, ngo{i đ{o tạo cử  nh}n, thạc sỹ v{ 

NCS, Học viện đ~ triển khai th{nh công đề |n đ{o tạo 1.000 gi|m đốc doanh 

nghiệp theo chương trình của Bộ T{i chính và tổ chức tốt c|c lớp bồi dưỡng 

kiến thức cho c|n bộ t{i chính, ng}n h{ng của CHDCND L{o.  

Học viện tiếp tục coi trọng quan hệ hợp t|c với c|c đối t|c đ~ ký, đồng 

thời mở rộng quan hệ hợp t|c đối với c|c đối t|c với c|c trường đại học Anh 

quốc (Học viện Cambridge, Đại học Leeds Metropolitan), Đại học Toulon - 

Ph|p, Đại học Hitotsubashi - Nhật Bản. Nhiều hoạt động khảo s|t v{ trao đổi 

kinh nghiệm tại c|c nước được tổ chức: Trung Quốc, Singapore v{ Malaysia, 

L{o, Philipines, Th|i Lan. Triển khai dự |n “N}ng cao năng lực t{i chính 

công - FSP”, Dự |n Sasakawa - Nhật Bản, Dự |n ph|t triển ng}n s|ch giới, Dự 

|n đ{o tạo c|n bộ t{i chính cho L{o.  

Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm định chất lượng trường đại 

học, năm 2007, Học viện T{i chính đ~ triển khai công t|c tự đ|nh gi| theo bộ 
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tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Kết quả, trong 53 tiêu chí, Học viện có 14 

tiêu chí đạt mức I v{ 39 tiêu chí đạt mức II. Đ}y l{ bước chuẩn bị cho việc 

đ|nh gi| ngo{i. 

 

LHS Lào trong Đại hội TDTT sinh viên HVTC năm 2018 

Năm học 2008-2009, thực hiện chủ trương đổi mới trong hệ thống gi|o 

dục đại học, Học viện đ~ tích cực chuẩn bị triển khai đổi mới phương thức 

đ{o tạo từ niên chế sang tín chỉ v{ |p dụng từ CQ46. 

Công t|c n}ng cao chất lượng đ{o tạo được chú trọng. Hệ thống c|c quy 

định liên quan đến quản lý đ{o tạo, sinh viên được ho{n thiện một bước. 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đ{o tạo, quản lý sinh 

viên. Hoạt động NCKH được triển khai đồng bộ có hiệu quả hướng v{o việc 

nghiên cứu phục vụ giảng dạy v{ học tập. Củng cố quan hệ với c|c đối t|c 

truyền thống, mở rộng quan hệ với c|c đối t|c mới: Đại học Gloucestershier, 

Học viện Gi|o dục Hồng Kông, Hiệp hội Kế to|n công chứng Anh quốc ACCA, 

CPA Australia, Đại học Kobe, Kanazawa.  



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 81 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

 

 

Sinh viên HVTC luôn có mặt trong danh sách nhận học bổng về thành tích học tập 

Năm 2013, kỷ niệm 50 năm x}y dựng v{ ph|t triển, Học viện được Chủ 

tịch nước Cộng hòa x~ hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Hu}n chương Hồ 

Chí Minh v{ Chủ tịch nước CHDCND L{o tặng Hu}n chương ISSARA hạng 

Hai. 
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Thực hiện nghị quyết Đại hội IV, V của Đảng bộ học viện, tập thể c|n bộ, 

viên chức Học viện luôn đo{n kết, thống nhất, đổi mới, kiến tạo, đồng lòng 

x}y dựng học viện trở th{nh cơ sở đ{o tạo đại học v{ sau đại học, nghiên 

cứu khoa học h{ng đầu trong cả nước, có uy tín trong khu vực v{ quốc tế.  

Đảng ủy chủ trương tập trung l~nh đạo, chỉ đạo duy trì quy mô hợp lý, chú 

trọng n}ng cao chất lượng đ{o tạo thông qua đổi mới nội dung, chương 

trình đ{o tạo, phương ph|p dạy v{ học, |p dụng công nghệ hiện đại; đa dạn 

hóa ng{nh v{ chuyên ng{nh đ{o tạo đ|p ứng nhu cầu x~ hội; chú trọng đồng 

thời n}ng cao th{nh tích v{ tiềm lực nghiên cứu khoa học, chủ động hội 

nhập quốc tế, tăng cường bồi dưỡng c|n bộ giảng viên v{ thu hút nh}n t{i 

đ|p ứng yêu cầu của nền kinh tế trí thức v{ c|ch mạng 4.0, đổi mới quản trị 

đại học, tăng cường tự chủ gắn liền với tr|ch nhiệm x~ hội, tạo môi trường 

học thuật s|ng tạo, cởi mở v{ quốc tế. Uy tín, vị thế, thương hiệu Học viện 

T{i chính tiếp tục được n}ng lên cả trong v{ ngo{i nước.  
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Giao kết thi đua trươc thềm năm học mới 

Về NCKH, trước những đòi hỏi ngày càng cao của nhu cầu xã hội về chất 

lượng đ{o tạo nguồn nhân lực về kinh tế, tài chính –kế to|n, để nâng cao 

chất lượng đ{o tạo, Đảng ủy x|c định yếu tố then chốt quyết định đó l{ phải 

nâng cao chất lượng NCKH  ở đội ngũ c|c nh{ khoa học, các giảng viên tham 

gia vào hoạt động đ{o tạo của Học viện. 

Về NCKH trong sinh viên2016. Học viện T{i chính đ~ gửi tham gia 16 đề t{i 
dự thi, trong đó đề t{i “ Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội tự nguyện 
đảm bảo an ninh xã hội tại Việt Nam” do nhóm Sinh viên Trương Hồng 
Huy CQ 51/03.01 v{ Đo{n Nhất Vũ CQ 52/21.19 do Ths. Đo{n Thị Thu 
Hương - Khoa Ng}n h{ng Bảo hiểm hướng dẫn đ~ lọt v{o vòng Chung kết 
“Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka lần thứ XVIII năm 
2106”. Vòng chung kết được tổ chức trong 3 ng{y 08 - 11/12/2106 tại TP. 
Hồ Chí Minh, đề t{i do nhóm sinh viên Trương Hồng Huy, Đoàn Nhất 
Vũ  d{nh c giải khuyến khích của “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa 
học- Euréka lần thứ XVIII năm 2106” trong tổng số 85 công trình, đề t{i 
nghiên cứu khoa học đ~ được bình chọn trao giải thưởng. 

Mặt khác, trong thời gian gần đ}y, việc xếp hạng đại học to{n cầu đ~ 

đặt ra |p lực rất lớn lên tất cả c|c trường đại học trên thế giới. Hầu hết c|c 

bảng xếp hạng đại học đều đặt tiêu chí vấn đề NCKH v{ công bố quốc tế lên 

h{ng đầu. Tiêu chí NCKH được gắn trọng số cao. Do vậy, yếu tố quan trọng 
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quyết định thứ hạng của c|c đại học l{ NCKH. Mặt khác, ở Việt Nam, với xu 

hướng tự chủ đại học theo tinh thần của Luật giáo dục 2019, c|c trường ĐH 

sẽ được tự chủ trong tuyển sinh, khi đó bảng xếp hạng đại học và kết quả 

kiểm định đại học sẽ là tiêu chí quan trọng để thu hút sinh viên đăng ký theo 

học, nâng cao khả năng cạnh tranh trong tuyển sinh của c|c trường đại học. 

Đảng ủy đ~ chủ trưởng đẩy mạnh đồng thời n}ng cao th{nh tích v{ 

tiềm lực nghiên cứu khoa học, kết hợp h{i hòa giữa nghiên cứu cơ bản, 

nghiên cứu ứng dụng v{ nghiên cứu triển khai, gắn kết nghiên cứu khoa học 

với đ{o tạo, s|ng tạo v{ khởi nghiệp.  

 

PGS.,TS. Trương Thị Thủy - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy 
khen cho sinh viên đoạt Giải tại Lễ tổng kết Olympic toán học sinh viên Việt Nam 
2019. Đội tuyển Olympic toán học của Học viện tiếp tục đạt những thành tích cao 
với 1 giải Nhì và 6 giải Ba (ngày 16/5/2019) 

Học viện đ~ đưa ra nhiều giải ph|p n}ng cao chất lượng c|c công trình 

NCKH, thực hiện x~ hội hóa NCKH, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, 

c|c tổ chức, cơ quan Nh{ nước v{ nước ngo{i trong nghiên cứu v{ trao đổi 

khoa học.  

Nhờ đó trong thời gian qua, NCKH của Học viện đ~ tạo ra những bứt 

ph| lớn nhất từ trước đến nay kể cả về số lượng v{ chất lượng b{i nghiên 

cũng như công trình được c|c cấp công nhận.  

Tiêu biểu như những đề t{i phối hợp nghiên cứu với Quảng Ninh, Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Th{nh phố Hồ Chí Minh hay với sinh viên l{ Hội 
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thi khoa học sinh viên to{n quốc “Olympic Kinh tế lượng v{ ứng dụng”  lần 

thứ III năm 2018. Hội thi đ~ được mở rộng quy mô, chất lượng v{ thu hút 

được 83 đề t{i của 267 lượt sinh viên đến từ 21 trường Đại học v{ Học viện 

trên to{n quốc  đăng kí dự thi, tăng gấp 3 lần so với lần đầu tiên tổ chức v{o 

năm 2015 đ|ng chú ý  có cả b{i dự thi của sinh viên Việt Nam đến từ Úc, c|c 

sinh viên đang theo học ở Đức, ở Mỹ phối hợp cùng sinh viên Việt Nam thực 

hiện đề t{i.  

 
Vòng Chung kết tin học Thế giới của 02 Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới – 
Adobe Certified Associate World Championship 2018 (ACAWC 2018) và Vô địch Tin 
học Văn phòng Thế giới – Microsoft Office Specialist World Championship 2018 
(MOSWC 2018) đã thu hút hơn 1,3 triệu thí sinh đến từ gần 70 quốc gia tham gia 
tranh tài vừa diễn ra từ 29/7-01/8/2018 tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Ban tổ chức 
cuộc thi là Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) – Tổ chức quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực 
đánh giá và chứng nhận kỹ năng Tin học. Các thí sinh đã cùng tranh tài về kiến 
thức, kỹ năng làm chủ các phần mềm Adobe trong thiết kế đồ họa và Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint) ở 02 phiên bản 2013 và 2016. Bước vào cuộc thi 
chung kết, Vũ Quang Anh đạt giải Á quân từ cuộc Vòng chung khảo Quốc gia cuộc 
thi. Chung cuộc, Vũ Quang Anh, CQ54/22.04, Học viện Tài chính vinh dự đạt top 
5  (Vũ Quang Anh cùng các thành viên Đội tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng 
ông Đoàn Hồng Nam, chủ tịch IIG Việt Nam – Trưởng BTC cuộc thi Chung kết Tin 
học Thế giới 2018). 
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Nhiều đề t{i NCKH cấp Bộ, 637 đề t{i cấp Học viện v{ Viện, tổ chức 

nhiều hội thảo khoa học cấp Học viện, khoa. Biên soạn 32 gi|o trình mới, t|i 

bản 18 gi|o trình, biên soạn 23 b{i giảng gốc, 39 s|ch hướng dẫn, b{i tập, 19 

t{i liệu dịch... Đ~ tiến h{nh xin m~ ISSN cho tạp chí NCTCKT xuất bản bằng 

tiếng Anh. Như vậy, ngo{i tạp chí NCTCKT (ISNN1859-4093) xuất bản mỗi 

th|ng 1 kỳ bằng tiếng Việt, Học viện còn có tạp chí NCTCKT xuất bản bằng 

tiếng Anh mỗi năm 2 kỳ với nhiều b{i viết bằng tiếng Anh (ISNN 2588-

1493) có chất lượng, được c|c học giả quốc tế ghi nhận v{ đ|nh cao. 

 

 

Đội tuyển Olympic toán học của Học viện tiếp tục đạt những thành tích cao  

Thành tích của sinh viên đạt được trong cả 2 kỳ thi Olympic toán 
học  sinh viên Việt Nam năm 2018 và 2019 

TT Họ và tên Khóa, lớp Khoa Ghi chú 

1 Lê Duy Anh CQ55/22.09 Kế to|n 
Kỳ thi 2018: Giải Nhất - B 

Kỳ thi 2019: Giải Nhì - A 

2 Bùi Thanh Bình CQ55/21.05 
  

Kế to|n 

Kỳ thi 2018: Giải Nhì - B 

Kỳ thi 2019: Giải Ba - A 
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Thành tích của đội tuyển Olympic toán học sinh viên Học viện 
năm 2019: 

 Môn Đại số: 03 giải Ba 

TT Họ và tên Lớp Khoa Giải 

1 Bùi Thanh Bình CQ55/21.05 Kế to|n Ba 

2 Nguyễn Thị Hải Anh CQ56/21.19 Kế to|n Ba 

3 Nguyễn Thị Thương CQ56/31.02 QTKD Ba 

 Môn Giải tích: 01 giải Nhì v{ 03 giải Ba 

TT Họ và tên Lớp Khoa Giải 

1 Lê Duy Anh CQ55/22.09 Kế to|n Nhì 

2 Vũ Thanh Thủy CQ55/08.04 TCQT Ba 

3 Nguyễn Thị Bích CQ55/22.06 Kế to|n Ba 

4 Lê Kim Anh CQ56/11.07 TCDN Ba 

 Nhiều sinh viên đạt giải cao trong c|c cuộc thi Olympic Tin học sinh viên 

to{n quốc; Olympic To|n học sinh viên to{n quốc; Cuộc thi Vô địch Tin học 

Thế giới 2018; Cuộc thi T{i năng Anh ngữ lần thứ II năm 2018 - English 

Talent Competition do Th{nh đo{n H{ Nội tổ chức; Qu|n qu}n VUG 2018 

Th{nh phố H{ Nội, giải đấu quy tụ 16 Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng 

mạnh nhất khu vực H{ Nội; Cuộc thi “Khởi nghiệp trẻ 2018” trên phạm vi 

to{n Th{nh phố H{ Nội...  

Về hợp tác quốc tế, HVTC đ~ có quan hệ hợp t|c với hơn 30 trường đại học, 

tổ chức quốc tế v{ tổ chức nghề nghiệp quốc tế của Anh, Ph|p, New Zealand, 

Australia, Nhật Bản, Hồng Kông, Malaysia, L{o... như: 
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Buổi làm việc giữa HVTC và các nhà nghiên cứu khoa học quốc tế năm 2018 

 
Lễ ký Biên bản hợp tác giữa Học viện Tài chính (PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám 
đốc dại diện)và Hiệp hội kế toán công chứng Anh   xứ Wales ( ông Mark Billington- 
Giám đốc ICAEW đại diện) (ngày 29/11/2018). Hiệp Hội kế toán công chứng Anh & 
xứ Wales đã có mối quan hệ lâu dài với Học viện Tài chính trong hoạt động đào tạo 
cũng như nghiên cứu khoa học. Đây là thỏa thuận hợp tác tiếp theo giai đoạn 2015 
- 2018, nâng cao tầm hợp tác 2 bên thông qua việc đưa chương trình đào tạo của 
ICAEW đến với Học viện Tài chính, nâng cao nguồn lực giảng viên, sinh viên. 
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Học viện Tài chính đồng phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế, các trương đại học 
danh tiếng trên thế giới cùng hợp tác trong đào tạo, NCKH 

Trong năm 2018, từ ng{y 10 đến 12 th|ng 1, đo{n giảng viên Học viện 

T{i chính gồm có TS. Vũ Duy Nguyên - Khoa Thuế Hải quan, TS Diêm Thị 

Thanh Hải v{ Ths Lưu Hữu Đức – Khoa T{i chính doanh nghiệp, Ths Vũ Việt 
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Ninh và Ths. Trần Thị Phương Mai – Khoa Tài chính quốc tế đ~ tham gia Hội 

thảo Kinh doanh v{ Kinh tế Á Âu (Eurasia Business and Economics Soceity – 

EBES) lần thứ 24 tổ chức tại kh|ch sạn Novotel, Bangkok, Th|i Lan. EBES là 

hiệp hội d{nh cho c|c học giả có liên quan đến những vấn đề thực tiễn v{ 

học thuật trong kinh tế, t{i chính v{ kinh doanh trên to{n thế giới. EBES 

được th{nh lập năm 2008 với mục đích không chỉ thúc đẩy c|c nghiên cứu 

học thuật trong lĩnh vực kinh doanh v{ kinh tế m{ còn khuyến khích c|c học 

giả trong việc tiến đến c|c công bố mang tầm quốc tế thuộc danh mục 

ISI/SCOPUS. Từ năm 2011, EBES đ~ xuất bản hai cuốn tạp chí khoa học đều 

được xếp hạng trong Scopus v{ Emerging Sources Citiation Index. Trong đó, 

tạp chí Eurasian Business Review - EABR chuyên về c|c nghiên cứu có liên 

quan đến tổ chức công nghiệp, đổi mới v{ quản lý công nghệ; tạp chí Eurasia 

Economic Review –EAER chuyên về c|c lĩnh vực liên quan đến kinh tế vĩ mô 

v{ t{i chính. Từ năm 2014, hai tạp chí n{y được xuất bản theo quý bởi một 

trong những nh{ xuất bản uy tín trên thế giới là Springer. 

 

 

Đoàn đại biểu HVTC chụp ảnh với Chủ tịch EBES (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ 
tịch EBES (thứ 2 từ trái sang) 
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Đoàn đại biểu HVTC chụp ảnh cùng Giáo sư NAOYUKI YOSHINO 

 

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong lễ khai giảng năm học mới của chương trình liên 
kết của Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính 

 Đại học Leeds Metropolitan, Leeds Beckett, Gloucestershire,  
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Greenwich, Đại học Oxford Brookes  (Vương quốc Anh), Đại học Toulon 

(Cộng hòa Ph|p), Đại học Victoria of Wellington (New Zealand), Đại học 

Hitotsubashi (Nhật Bản), Viện Gi|o dục Hồng Kông, Đại học Help (Malaysia), 

Học viện Kinh tế - T{i chính L{o, Hiệp hội kế to|n công chứng Anh ACCA, 

Hiệp hội kế to|n công chứng Úc (CPA Australia), Viện Kế to|n công chứng 

Anh & xứ Wales (ICAEW)...  

 
Thứ trưởng Bộ GD TT Lào, Khathaly Siliphongphan (thứ hai từ trái sang), Giám 
đốc Đại học Quốc gia Lào, GS.TS Somsy Gnophanxay (thứ 1 từ trái sang) và Thứ 
trưởng Bộ GD ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Phúc (ảnh giữa) tới thăm gian hàng của 

Học viện Tài chính ngày 28/05/2019 

Đối với Dự |n Việt – L{o, trong 5 năm qua, Học viện đ~ tổ chức được 

gần 10 khóa đ{o tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn v{ c|c đợt tập huấn 

ngắn ng{y chia sẻ kinh nghiệm trong công t|c quản lý, giảng dạy, NCKH ... 

cho c|n bộ chủ chốt của Bộ T{i chính L{o v{ c|n bộ, giảng viên Học viện 

Kinh tế T{i chính L{o. Ngo{i ra, nhiều lượt c|n bộ, giảng viên của Học viện 

đ~ được cử sang L{o giảng dạy, tập huấn. 

Cuối th|ng 5/2019, Đo{n c|n bộ Học viện T{i chính đ~ sang CHDCND 

Lào để tham gia Triển l~m Gi|o dục Việt Nam - L{o 2019 diễn ra tại nh{ thể 
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thao đa năng của Đại học quốc gia L{o ở thủ đô Viêng Chăn. Trong khuôn 

khổ “Diễn đ{n n}ng cao chất lượng đ{o tạo Việt Nam - L{o” nhằm góp phần 

thúc đẩy v{ ph|t triển quan hệ hợp t|c gi|o dục v{ đ{o tạo giữa Việt Nam v{ 

L{o, mang lại những lợi ích to lớn trong việc ph|t triển kinh tế, thương mại, 

dịch vụ v{ khoa học kỹ thuật cho hai bên trong thời gian tới, Học viện T{i 

chính đ~ mang hình ảnh, thương hiệu của mình giới thiệu đến đông đảo học 

sinh, phụ huynh L{o. Từ năm 2016, đ}y l{ lần thứ 2, Học viện tham gia hoạt 

động n{y trong chương trình phối hợp giữa hai Bộ Gi|o dục v{ Đ{o tạo Việt 

Nam v{ Bộ Gi|o dục v{ Thể Thao L{o. 

Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2016, Học viện Tài chính triển khai chương 

trình đào tạo Chất lượng cao, đến nay đ~ có 5 chuyên ng{nh, đó l{: T{i 

chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, 

Hải quan và Logistics. 

 
Chuỗi các hoạt động của ACCA và các đối tác dành cho sinh viên Học viện Tài chính 

với chủ đề: “Sinh viên Học viện Tài chính - Sẵn sàng nắm bắt cơ hội việc làm  
trong kỷ nguyên số” (6/1/2020) 

Trong bối cảnh hội nhập hoá, toàn cầu hóa, cùng với bằng cử nhân chất 

lượng cao của Học viện Tài chính, việc nắm giữ những chứng chỉ nghề 

nghiệp quốc tế được tích hợp trong chương trình đ{o tạo chất lượng cao sẽ 

giúp người học có cơ hội việc làm rộng mở, đặc biệt với các công ty, tổ chức 
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quốc tế h{ng đầu. Bên cạnh đó, hơn 60% c|c môn ng{nh v{ chuyên ng{nh 

được giảng dạy bằng Tiếng Anh, chuẩn đầu ra tương đương B2 Khung Ch}u 

Âu sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp chương trình CLC tự tin với môi trường quốc 

tế. 

Với phương ch}m đ{o tạo mở, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo 

của sinh viên, chương trình đ{o tạo CLC cũng như chương trình chuẩn của 

Học viện đ|p ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. C|c phương thức 

đ{o tạo kết hợp nhằm phát huy các kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn, 

học đi đôi với hành, thực tế các môn học kết hợp với nghiên cứu khoa học 

đ~ giúp sinh viên CLC đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học cũng như 

có kết quả cao trong các cuộc thi, hội thi quy mô cấp quốc gia, cấp thành phố 

hay Học viện. Tiêu biểu như trong Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng 

dụng năm 2018 m{ Học viện T{i chính đăng cai tổ chức, sinh viên CLC đ~ 

đạt giải Nhất khi tham gia. 
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Sinh viên chương trình CLC trong Study Tour Summer 2018 tại Malaysia 
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Đoàn đã có buổi giao lưu và tặng quà Ban Lãnh đạo Đại học HELP 

 

Đi thăm KPGM - Một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu trên thế giới 
hiện nay 
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Bà  Akiko Fujii - Giám đốc quốc gia UNDP (áo vest trắng hàng đầu) và sinh viên Lê 
Thị Hồng Nhung (áo xanh tình nguyện hàng đầu) HVTC đạt giải quán quân cuộc thi 

hùng biện online 'Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và nguồn tài 
chính cho đa dạng sinh học' ở Việt  (ảnh chụp đại biểu tại Lễ tổng kết và trao giải 

được diễn ra tại Học viện Tài chính 18/11/2018 

Học viện Tài chính mở rộng hợp tác giữa với với ACCA v{ c|c đối tác sẽ 

thông qua nhiều hoạt động, sự kiện phong phú và chuyên sâu nhằm giúp 

sinh viên HVTC nâng cao chất lượng học tập và NCKH, nhận diện những cơ 

hội và thách thức của ngành nghề. Những hoạt động n{y đ~ thúc đẩy, truyền 

cảm hứng và tạo động lực sáng tạo, năng động cho sinh viên, nhất là từ các 

thế hệ cựu sinh viên HVTC.  

Về cơ sở vật chất trang thiết bị, từ nhiều nguồn lực, Học viện đ~ đảm 

bảo hệ thống lớp học, Hội trường với c|c trang thiết bị hiện đại. S}n học v{ 

bể bơi cho môn gi|o dục thể chất, gi|o dục quốc phòng đảm bảo tiêu chuẩn.  

Mạng wifi phủ khắp Học viện v{ Kí túc x| sinh viên v{ ng{y c{ng được 

cải tạo, n}ng cấp, đ|p ứng nhu cầu của c|n bộ, giảng viên v{ sinh viên, 

hướng tới mục tiêu x}y dựng Học viện theo mô hình đại học thông minh. 
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GS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám độc HVTC chụp ảnh lưu niệm cùng 
ngài Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Anh đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ 

Tài chính và PGS.,TS. Bùi Đường Nghiêu – Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế 

Phần mềm quản lý tổng thể hoạt động đ{o tạo của Học viện được x}y 

dựng đồng bộ từ năm 2016, đ|p ứng tốt nhất c|c yêu cầu quản lý, điều h{nh 

của l~nh đạo Học viện cũng như cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến 

đầy đủ, thuận tiện cho người học. Hệ thống camera gi|m s|t khắp c|c giảng 

đường nhằm n}ng cao chất lượng dạy v{ học của giảng viên, sinh viên Học 

viện với hơn 150 camera 360 độ. Đảm bảo an ninh, an to{n v{ chất lượng 

học tập, giảng dạy.  

Đầu năm 2017, Học viện đ~ đưa v{o vận h{nh, quản lý phòng studio 

hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ công t|c truyền thông, tuyển sinh, giảng 

dậy của Học viện nói riêng v{ công t|c quan hệ đối ngoại nói chung. 

 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 99 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

 

Khu KTX B5-B6 

Thư viện hiện đại, phong phú chủng loại gi|o trình, s|ch chuyên ng{nh; 

chuyên khảo v{ c|c lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kỹ năng mềm... phục vụ đa 

dạng nhu cầu của người đọc. Bạn đọc được chọn v{ mượn s|ch trực tuyến. 

Đến thư viện không chỉ để mượn v{ đọc s|ch m{ còn l{ nơi yên tĩnh, phù 

hợp với việc ôn tập, học tập, trao đổi của sinh viên, học viên theo c|c quy mô 

phòng đọc chung, phòng học nhóm v{ phòng đọc ngoại ngữ với m{n hình 

TV 60 inch.  

Học viện còn có bể bơi hiện đại, thông minh, phục vụ việc học tập môn 

bơi v{ c|c hoạt động thể thao dưới nước.  

KTX với 4  khu, đảm bảo nơi ở khang trang, đảm bảo an ninh, an to{n 

v{  vệ sinh cho gần 2000 sinh viên nội trú. Mạng wifi phủ khắp Học viện v{ 

Kí túc x| sinh viên v{ ng{y c{ng được cải tạo, n}ng cấp, đ|p ứng nhu cầu của 

c|n bộ, giảng viên v{ sinh viên, hướng tới mục tiêu x}y dựng Học viện theo 

mô hình đại học thông minh. 

Hội trường 700 được trang hệ thống }m thanh v{ m{n hình LAD hiện 

đại (độ hiển thị 4k, đảm bảo cho c|c hoạt động tập trung lớn với số lượng 

700 chỗ ngồi.   

 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 100 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

 

Phòng máy tính 

 

Giảng đường 
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Hội thảo khoa học cùng với ICAEW 

 

Ngày hội tuyển dụng năm 2018 thu hút các đơn vị, doanh nghiệp đến đồng hành 
cùng sinh viên HVTC  đem đến cơ hội hàng nghìn việc làm cho sinh viên 
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19/02/2020, sau buổi làm việc về hợp tác trong đào tạo, NCKH, 
PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học 
viện cùng; PGS.,TS. Nguyễn Xuân Thạch – Trưởng Ban CTCT&SV; 
PGS.,TS. Chúc Anh Tú – Trưởng Ban HTQT; TS. Tạ Huy Hùng- Phó 

Giám đốc Dự án liên kết với đại học Toulon, Pháp chụp ảnh lưu niệm 
cùng đại biểu đến từ trường đại học Toulon, cộng hòa Pháp - GS.,TS. 
Aurélie Dell’Olio – Hiệu Phó phụ trách Quan hệ quốc tế; GS.,TS. 

Daphné Duvernay – Phụ trách các chương trình quốc tế khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương. 

 
Đại biểu đại học Toulon, cộng hòa Pháp tham quan 

 Phòng truyền thống HVTC  
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Các LHS Lào tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Việt (2019) 

Đảng ủy Học viện luôn quan t}m, chỉ đạo, khuyến khích v{ tạo điều 

kiện thuận lợi cho c|c tổ chức đo{n thể trong to{n Học viện nhất l{ Đo{n 
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thanh niên, Hội sinh viên, giúp sinh viên thỏa sức s|ng tạo, thỏa sức đam 

mê.  

 

Những đoàn viên sinh viên ưu tú HVTC lớp cảm tình Đảng tham quan, học tập tại 
Khu di tích lịch sử Tân Trào (2019) 

Những năm gần đ}y, phong tr{o của Đo{n thanh niên, Hội sinh viên 

ph|t triển mạnh mẽ, đạt được nhiều th{nh tích to lớn, có ý nghĩa quan trọng 

trong bồi dưỡng c|c kỹ năng mềm cho sinh viên, hướng đến việc ph|t triển 

sinh viên toàn diện – có sức khỏe, chuyên môn s}u, năng động, s|ng tạo, có ý 

chí vươn lên...  

Tiêu biểu như c|c hoạt động: Tổ chức th{nh công Ng{y hội nghề 

nghiệp, hội tuyển dụng được tổ chức thường xuyên mỗi năm 2 lần ho{n 

to{n bằng kinh phí x~ hội hóa; C|c c}u lạc bộ chuyên môn v{ c}u lạc bộ sở 

thích hoạt động có hiệu quả thu hút đông đảo sinh viên tham gia v{ thúc đẩy 

n}ng cao kỹ năng “mềm” góp ph}n n}ng cao chất lượng đ{o tạo, nhiều hoạt 

động trải nghiệm được tổ chức như chương trình study tour, thực tế nghề 

nghiệp, c|c gameshow mang tình học thuật như: Gi|m đốc t{i chính tương 

lai, Bạn l{ kế to|n trưởng tương lai, kinh tế học, vua marketing… được tổ 

chức thường niên giúp Học viện tỏa s|ng trong c|c chương trình cho Th{nh 

đo{n, Trung ương Đo{n, hội  tổ chức.  
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Đ/c Trương Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy và đ/c  Lưu Hữu Đức – Bí thư Đoàn  trao 

Giấy chứng nhận tham gia Hội trại kết nối công đồng sinh viên Học viện Tài chính 
hướng tới 55 năm xây dựng và phát triển Học viện (11/11/2018) 

Học viện T{i chính cũng l{ trường đại học đầu tiên chỉ đạo, tổ chức hỗ 

trợ cho sinh viên thực hiện Đề |n “Bản tin sinh viên HVTC - AOF NEWS” - 

Cung cấp thông tin hoạt động sinh viên trong v{ ngo{i Học viện dưới dạng 

video phóng sự, ghi hình tại trường quay, giống một Bản tin Thời sự của Đ{i 

Truyền hình Việt Nam VTV. Bản tin nhận được sự đ|nh gi| cao của, c|n bộ, 

gi|o viên, sinh viên v{ những người quan t}m; góp phần n}ng cao hiệu quả 

của công t|c tuyên truyền. 

Th|ng 3/2017, Học viện T{i chính đ~ được Giấy chứng nhận KĐCLGD 

của Trung t}m KĐCLGD - Hiệp hội c|c trường ĐH, CĐ Việt Nam. Kết quả, 

Học viện T{i chính đ~ đạt 54/61 tiêu chí theo quy định của Bộ GD&ĐT, với 

tỷ lệ 88,52% đứng thứ 2 trong số 30 trường ĐH đ~ được Bộ GD& ĐT công 

nhận đạt chuẩn quốc gia (Sau ĐHKHXH & NV - Đại học Quốc gia H{ Nội 

92%). 
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PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTC tặng hoa và chụp ảnh 
lưu niệm cùng  GS. Titman - Đại học Texas tại Austin, Mỹ tại  Hội thảo quốc tế IFARC 
2019: “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (ngày 
17/12/2019). Hội thảo này đã thu hút Hội thảo đã thu hút hàng trăm nhà khoa học 
và nhà quản lý trong, ngoài nước cùng nhiều sinh viên Học viện Tài chính tham gia 

Ngày đầu thành lập, HVTC chỉ có 04 khoa chuyên ngành với số lượng 

giáo viên và sinh viên chưa tới 500 người. Đến nay, HVTC đã xây dựng được 

14 khoa, 12 ban và 05 đơn vị sự nghiệp, quy mô đào tạo Học viện duy trì ở 

mức trên dưới 20.000 sinh viên, học viên;  tổ chức đào tạo 6 ngành với 22 

chuyên ngành đào tạo: Kế toán (3 chuyên ngành: Kế toán công, kế toán doanh 

nghiệp, Kiểm toán) - Tài chính ngân hàng (12 chuyên ngành: Tài chính doanh 

nghiệp, phân tích tài chính, thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, Tài 

chính công, phân tích chính sách tài chính, Ngân hàng, Tài chính bảo hiểm, 

đầu tư tài chính và kinh doanh chứng khoán, Tài chính quốc tế, thuế, Hải 

quan và kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Hải quan và logicstic)  - Quản trị 

kinh doanh (2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Marketing), Kinh tế (3 

chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư, Kinh tế - luật) - Hệ 

thống thông tin kinh tế (3 chuyên ngành: Tin học tài chính kế toán) và Ngôn 

ngữ Anh (1 chuyên ngành: Tiếng anh tài chính  kế toán) - Chất lượng đào tạo 

được chú trọng và tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 
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năm tốt nghiệp cao, được các nhà tuyển dụng và sử dụng đánh giá cao cả về 

trình độ chuyên môn, năng lực tiếng Anh, tin học lẫn năng lực thích ứng với 

những thay đổi của thực tế nghề nghiệp.  

 

Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2018 do HVTC đăng cai tổ chức 
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Chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm xây dựng  

và phát triển Học viện 

 
Gala “Trường ca HVTC 55 năm” – kết nối các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh 

viên HVTC 

 
Chung kết cuộc thi dành cho sinh viên: “Học viện Tài chính - 55 năm Truyền 

thống và Tương lai” với quy mô trên toàn Học viện” (14/11/2018) 

Đặc biệt, Đảng ủy Học viện T{i chính nhiệm kỳ V chỉ đạo th{nh lập Ban 

Chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm x}y dựng và phát triển 
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Học viện và ph|t động cuộc vận động thi đua trong to{n thể c|n bộ, Đảng 

viên, sinh viên, học viện v{ gặt h|i được những th{nh tựu lớn lao.  

 

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhà báo Nguyễn Huy Lộc – Tổng Biên tập báo Sinh Viên 
Việt Nam, bà Caitlien Weisen tại  Gala chung kết toàn quốc chương trình 
Women Can Lead – Tại sao không? diễn ra tại HVTC (20/12/2018 ). Sự kiện 
này do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và báo Sinh Viên Việt Nam 
tổ chức trong khuôn khổ giai đoạn 2 chiến dịch #HowAbnormal – Bình thường hay 
bất thường của UNDP. Thông điệp của chương trình là hướng đến mục tiêu bình 
đẳng cho tất cả, để không ai bị các định kiến giới kéo lại phía sau và mọi người có 
thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Tham dự sự kiện có sự góp mặt của ông Hà 
Ngọc Anh – Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Tuyết – 
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng Quốc 
hội, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện, nhà báo Nguyễn 
Huy Lộc – Tổng Biên tập báo Sinh Viên Việt Nam.TS Lê Hồng Kỳ – Phó Hiệu trưởng 
trường Đại   ọc Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Ths Tạ Đình Hòa- Phó bí thư ĐTN Học 
viện Tài chính- Trưởng Ban tổ chức CT. Nhóm sinh viên Học viện Tài chính đạt giải 
Nhì 

Một cuộc vận động chính trị lớn đ~ được Đảng ủy ph|t động rộng r~i 

trong to{n thể Học viện tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả c|c lĩnh vực, 

đ{o tạo, NCKH v{ c|c hoạt động Đo{n - Hội, c|c chi bộ.  

Khoảng 30 hoạt động đ~ được Ban chỉ đạo c|c hoạt động hướng tới 55 

năm x}y dựng v{ ph|t triển Học viện T{i chính ph|t động trong to{n Học 
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viện với sự kết nối chung tay của c|c thế hệ CBVC, sinh viên, học viên. C|c 

hoạt động diễn ra bắt đầu từ đầu năm đến cuối th|ng 11/2018, trọng t}m l{ 

th|ng 10 v{ 11 đ~ th{nh công tốt đẹp. Tiêu biểu như: Ngày hội tuyển dụng; 

Hội trại kết nối cộng đồng sinh viên; Đại nhạc hội ch{o đón t}n sinh viên;  

Gala 55 xây dựng và phát triển Học viện; Hội thảo khoa học quốc tế Hội thảo 

ICYREB 2018 (International Conference for Young Researchers in 

Economics and Business) với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

- Startup and Innovation Nation” v{o ng{y 30/10/2018 v{ Hội thảo khoa 

học quốc tế ICYREB 2018 “Ph|t triển kinh tế & kinh doanh bền vững trong 

điều kiện toàn cầu hóa” diễn ra vào ngày 10/11/2018.  

 

Họp báo về Chương trình Phân tích đầu tư tài chính năm2018 Nhằm giúp sinh viên 
hiểu rõ hơn về cuộc thi "Phân tích đầu tư tài chính", vào lúc 9h ngày 06/04/2018 

tại Học viện Tài chính đã chính thức diễn ra buổi họp báo giới thiệu về chương trình 
“PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2018” - mở màn cho một trong những chương 
trình quy mô và hoành tráng bậc nhất tại Học viện Tài chính. Nằm trong chuỗi 
chương trình hướng tới kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển của Học viện Tài 

chính, Cuộc thi do bộ môn Phân tích TCDN thuộc Khoa Tài chính doanh nghiệp; bộ 
môn Đầu tư tài chính trực thuộc Khoa Ngân hàng bảo hiểm phối hợp với Đoàn 

thanh niên Học viện Tài chính tổ chức. Cùng sự đồng hành và tài trợ đến từ công ty 
cổ phần chứng khoán MB (MBS). 
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Trong đó, Học viện Tài chính phối hợp với trường đại học Greenwich – 

vương quốc Anh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế SEDBM 2018 với chủ đề 

“Ph|t triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu 

hóa”thu hút 180 nh{ khoa học trong v{ ngo{i nước tham dự.   

Hội thảo tế Hội thảo ICYREB 2018 có  hai nhà khoa học h{ng đầu của 

thế giới về lĩnh vực kinh tế: GS.Nguyễn Đức Khương - Phó Gi|m đốc Nghiên 

cứu tại Trường Kinh doanh IPAG (Pháp) và GS. Mark Holmes - Chủ tịch của 

Hiệp hội các nhà kinh tế học New Zealand cũng đến tham dự với tư c|ch l{ 

diễn giả chính tại hội thảo và có sự góp mặt của các nhà khoa học nước 

ngoài của c|c trường đại học Indonesia, Malaysia, Philipine, Anh, 

Newzealand, Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc. Hội thảo đ~ thu hút được sự tham 

gia đông đảo của các nhà khoa học của 22 trường  Đại học, Học viện, Viện 

nghiên cứu trong nước 

 

 

Giáo sư Jon Sibson, Phó Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Kinh doanh, đại học 
Greenwich trình bày tham luận tại HT quốc tế SEDBM 2018 

(Học viện T{i chính, Đại học Kinh tế quốc d}n, Đại học Ngoại thương, Đại 
học Thương Mại, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại 
học Kinh tế - Đại học Đ{ Nẵng, Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Học viện Ngân 
h{ng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội…)  
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 Giáo sư Petros Ieromonachou, Trưởng khoa Chiến lược và Quản trị hệ thống, 
Đại học Greenwich trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế SEDBM 2018 

v{ c|c nh{ nghiên cứu, chuyên gia h{ng đầu về kinh tế từ c|c Bộ (Bộ 

Khoa học v{ Công nghệ, Bộ T{i chính); 10 trường đại học nước ngo{i (ĐH 

New South Wale, Australia; Rangsit University, Thailand…).  Hội thảo l{ cơ 

hội thúc đẩy sự hợp t|c giữa Học viện T{i chính (AOF) với c|c đối t|c trong 

nước v{ quốc tế trong lĩnh vực đ{o tạo, nghiên cứu. Có 175 b{i viết đ~ tham 

gia v{ lựa chọn, được 128 b{i viết có chất lượng để đăng trong Kỷ yếu Hội 

thảo. 

C|c Hội thảo khoa học quốc gia v{ quốc tế do Học viện tổ chức, đồng tổ 

chức l{ cầu nối quan trọng cho sự giao lưu, trao đổi v{ hợp t|c trong nghiên 

cứu khoa học giữa c|c nh{ nghiên cứu HVTC với c|c nh{ nghiên cứu từ c|c 

trường Đại học, Học viện trong nước v{ c|c nh{ hoạch định chính s|ch với 

c|c nh{ nghiên cứu, chuyên gia trên thế giới.  

Tổng kết l{ hoạt động nhìn lại, đ|nh gi| sự chỉ đạo, qu| trình chuẩn bị, 

thực hiện c|c hoạt động v{ biểu dương những tập thể, c| nh}n có đóng góp 

tích cực cũng như rút ra nguyên nh}n th{nh công, những hạn chế tồn tại, 

những kinh nghiệm trong trong mọi mặt để thực hiện c|c hoạt động tiếp 

theo tốt hơn nữa. 
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Đảng ủy, Ban Gi|m đốc l{m việc với Hiệp hội  c|c trường Đại học Việt Nam (2018) 

Chiều 30/11/2018, Ban Chỉ đạo đã tổng kết các hoạt động hướng 

tới 55 năm xây dựng và phát triển Học viện C|c hoạt động đ~ ghi dấu ấn 

tốt đẹp v{ được dư luận trong v{ ngo{i Học viện đ|nh gi| cao, nhất l{ sự 

đ|nh gi| cao của c|c nh{ nghiên cứu thế giới đối với Hội thảo quốc tế. 

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ chỉ rõ c|c nguyên nh}n, trong đó nhấn mạnh vai 

trò của sự chỉ đạo thống nhất, đúng đắn của Đảng ủy, Ba Giam đốc, Ban điều 

h{nh chương trình; Sự lan tỏa thông điệp của c|c hoạt động v{ khơi dạy 

được tinh thần tr|ch nhiệm v{ nhiệt tình cao tới c|c thế hệ nguyên CBVC, 

sinh viên, học viên để kết nối cùng chung tay thực hiện. 
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Sinh viên Học viện Tài chính đại diện Thế hệ trẻ bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp nối truyền 

thống vẻ vang của ngành Tài chính tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống 

ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Hồ 

Chí Minh ngày 14/8, tại Hà Nội, do Bộ Tài chính đã tổ chức 

 

Đêm Chung kết và troa giải Sinh viên thanh lịch Học viện Tài chính năm 2018 
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TOP 32 Sinh viên thanh lịch Học viện Tài chính năm 2018 thăm và tặng quà trẻ 
em làng trẻ Hữu Nghị vào ngày 27/4/2018 

 Học viện T{i chính có bề d{y truyền thống gần 60 năm x}y dựng v{ 

ph|t triển, trong gần 60 năm đó đ~ đ{o tạo được gần 500 tiến sỹ, 5000 thạc 

sĩ, gần 100.000 cử nh}n cho nước nh{ v{ nước L{o, Campuchia. H{ng trăm 

chương trình, đề t{i nghiên cứu khoa học đ~ được triển khai, nhiều đề t{i có 

nội dung khoa học cao, l{ cơ sở quan trọng giúp Đảng, Nh{ nước v{ c|c bộ, 

ng{nh, địa phương hoạch định c|c chính s|ch kinh tế, t{i chính phục vụ sự 

nghiệp x}y dựng v{ ph|t triển đất nước. Nhiều người trong số đó nay đ~ giữ 

những trọng tr|ch hết sức quan trọng trong c|c cơ quan của Đảng, Nh{ 

nước từ Trung ương đến c|c địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc như: 

Chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng, Thứ 

trưởng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, nhiều tướng lĩnh trong qu}n đội v{ 

công an, nhiều chủ tịch HĐQT, tổng gi|m đốc c|c tập đo{n, doanh nghiệp. 

Đặc biệt, những năm gần đ}y, với hơn 98% sinh viên tốt nghiệp có việc 

l{m sau 1 năm v{ khả năng canh tranh cao trong thị trường lao động chất 

lượng cao, sinh viên Học viện Tài chính luôn được c|c tổ chức, doanh 

nghiệp v{ x~ hội ch{o đón. 
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Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo VN 2011 và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất 
lần II (18/11/2018) 

 

Học viện Tài chính đã vinh dự đón nhận Huân chương ISALA hạng Nhất của nước 
CHND Lào trao tặng ( 25/2/2019) 
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Sáng 20/11, Học viện Tài chính long trọng tổ chức Mít - tinh chào mừng Ngày 
nhà giáo Việt Nam năm 2019 với sự hội ngộ của các thế hệ cán bộ, giảng viên, 

sinh viên. Nhân dịp này, 2 tập thể được Học viện vinh dự đón nhận Huân 
chương lao động hạng Nhì, hạng Ba và 1 tập thể cùng 11 cá nhân được nhận 

bằng khen của Thủ tướng chính phủ. 
Đặc biệt, trong năm 2019, HVTC chính thức gia nhập SEAMEO. Đ}y l{ 

chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Ban gi|m đốc về việc tăng cường đẩy 
mạnh hoạt động hợp t|c quốc tế trong khu vực v{ thế giới.  
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Hình ảnh ký kết trong Hội nghị giữa Học viện Tài chính và các trường khối kinh tế 

ngày 16-18/10/2019 

Ngày 16-18/10/2019, PGS, TS. Chúc Anh Tú, Trưởng Ban Hợp t|c quốc 

tế, Học viện T{i chính đ~ tham dự Hội nghị lần thứ 6 Mạng lưới trao đổi 

thực tập sinh ASEAN tại Đ{ Nẵng, do Tổ chức Bộ trưởng Gi|o dục Đông Nam 

Á phối hợp với Trường Đại học Duy T}n tổ chức. (SEAMEO: Southeast Asia 

Ministry of Education Organization/SEATVET: Southeast Asia Technical and 
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Vocational Education and Training). Hội nghị thu hút 160 đại biểu đến từ 64 

tổ chức gi|o dục. Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin về hoạt động trao đổi Sinh 

viên, Giảng viên giữa c|c trường th{nh viên SEAMEO; đ|nh gi| việc thực 

hiện thỏa thuận của đợt trao đổi sinh viên gi|o dục kỹ thuật v{ đ{o tạo nghề 

tại hội nghị lần thứ 4; góp phần thúc đẩy hợp t|c về gi|o dục, khoa học v{ 

văn hóa giữa c|c trường trong khu vực Đông Nam Á v{ c|c đối t|c của 

SEAMEO 

SEAMEO l{ một tổ chức quốc tế v{ liên chính phủ được th{nh lập v{o 

năm 1965 để thúc đẩy hợp t|c khu vực về gi|o dục, khoa học v{ văn hóa. 

SEAMEO gồm 11 quốc gia th{nh viên: Brunei Darussalam, Campuchia, 

Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Th|i Lan, Đông Timor v{ 

Việt Nam. Cũng tại Hội nghị n{y, Học viện T{i chính đ~ chính thức gia nhập 

SEAMEO, đồng thời cũng thực hiện kết nối, tìm hiểu và ký kết với các 

Trường khối kinh tế (như kế toán, quản trị kinh doanh, Thuế, Tài chính 

Doanh nghiệp, kinh doanh...) trong tổ chức nhằm triển khai hoạt động trao 

đổi giảng viên và sinh viên bắt đầu từ năm 2020. 

 

Năm 2018, Học viện được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trao tặng Huân chương lao động hạng nhất (lần thứ 2).. Năm 

2019, Học viện vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì, hạng 

Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 120 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

 

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại 

Về NCKH, riêng trong năm 2019, Học viện có 07 b{i b|o được đăng tải 

trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 5 b{i được đăng tải trên các tạp chí 

thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus và Học viện đ~ tổ chức thành công 02 

hội thảo Quốc tế, 01 hội thảo Quốc gia với tổng số 215 bài viết khoa học tập 

chung về các vấn đề mang tính thời sự trong quản lý kinh tế dành cho giảng 

viên và nghiên cứu viên, các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế 

cũng tăng lên. Sinh viên Học viện đ~ có 199 đề tài NCKH cấp Khoa, 64 đề tài 

dự thi cấp Học viện, 07 đề tài dự thi cấp Bộ với tổng số hơn 450 sinh viên 

tham gia. Có 01 đề t{i đạt giải ba, 02 đề t{i đạt giải Khuyến khích cấp Bộ. 
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PGS.,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính - Bí thư Đảng 
ủy,Giám đốc Học việnvà các nhà tài trợ trao thưởng cho các sinh viên thủ khoa đầu 

vào của CQ56 chương trình CLC 

 
PGS.,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính - Bí thư Đảng 
ủy,Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho 4 sinh viên thủ khoa đầu vào của CQ67 

Hiện tại nguồn nhân lực phục vụ cho công t|c đ{o tạo và nghiên cứu 

KH&CN có: 02 GS; Số lượng PGS là: khoảng 57; Trong đó có 53 PGS cơ hữu 

và 04 PGS thỉnh giảng; Tính cả thỉnh giảng chúng ta có 201 Tiến sỹ và 243 
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Thạc sỹ. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng 

viên cơ hữu của nh{ trường chiếm 49.6%  (nguồn: TCCB ngày 12/5/2020). 

 

 

Phòng stiudio tiêu chuẩn 
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Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên là nội dung quan 
trọng Phát triển đảng viên trong sinh viên được Ðảng bộ Học viện Tài 

chính chú trọng. Trong đó, động viên và khuyến khích sinh viên tham gia 
các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như 
“Ánh sáng soi đường”, “Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng cộng sản Việt 

Nam”… và đã đạt thành tích cao 

Đảng bộ HVTC luôn chú trọng công t|c triển Đảng, nhất l{ trong sinh 

viên thông qua c|c chi bộ khoa, Ban CTCCT&SV, phối hợp chặt chẽ với Đo{n 

TN, Hội SV Học viện để tạo nguồn ph|t triển Đảng từ đo{n viên sinh viên ưu 

tú, có nhiều th{nh tích trong c|c hoạt động phong tr{o, được tập thể sinh 

viên tin tưởng, tín nhiệm cao. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đo{n 

viên là nội dung quan trọng được Đảng bộ chỉ đạo, phối hợp với Đo{n TN, 

Hội SV thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: c|c hoạt động tuyên 

truyền, sinh hoạt chính trị gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, hoạt động 

của c|c c}u lạc bộ sinh viên; c|c phong tr{o tình nguyện như “Tiếp sức mùa 

thi”, “Sinh viên tình nguyện hè”, “Hiến m|u nh}n đạo”...; qua các cuộc thi tìm 

hiểu về chủ nghĩa M|c-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như “Ánh s|ng soi 

đường”, “Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng cộng sản Việt Nam”…, c|c Tuần sinh 

hoạt chính trị công d}n… Những hoạt động này đ~ góp phần hình thành lớp 

sinh viên gi{u lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, ý chí vươn lên, chủ động, 

tự tin; l{ cơ hội để c|c đo{n viên nỗ lực phấn đấu để được kết nạp v{o Đảng. 

C|c nội dung, phương thức thực hiện c|c chương trình, hoạt động phong 
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tr{o luôn được đổi mới, tạo môi trường cho đo{n viên rèn luyện v{ trưởng 

thành. 

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng NĂM 2018 

* Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 

 Mới đ}y, trong đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19, còn được gọi 

là đại dịch coronavirus là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân 

là đại dịch COVID-19 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2, hiện đang g}y 

ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. 

Dịch bệnh này xuất hiện từ th|ng 12 năm 2019, với tâm dịch đầu tiên 

được ghi nhận là thành phố Vũ H|n, Trung Quốc, bắt nguồn từ một nhóm 

người mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân. Sự lây nhiễm từ người sang 

người đ~ được xác nhận cùng với tỷ lệ bùng phát dịch tăng nhanh v{o giữa 

th|ng 1 năm 2020. Tính đến ng{y 12/, hơn 4,17 triệu ca nhiễm được xác 

nhận tại 187 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 286,000 ca tử vong. 

Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện vào ngày 

23/1/2020 (29 Tết). Với sự nhạy bén trong phân tích, nhận định tình hình, 

ngay trong thời điểm toàn dân vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết, Đảng, Nh{ nước, 

Chính phủ đ~ x|c định được tính chất nguy hiểm, phức tạp của tình hình. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_truy%E1%BB%81n_nhi%E1%BB%85m
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Chiều mùng 3 Tết, Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ, chính 

thức ph|t động to{n d}n “chống dịch như chống giặc”. 

 

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên và Ban CTCT SV đã huy động các 
nguồn  lực xã hội, đặc biệt là cựu sinh viên Học viện khu vực Hà Nội, triển khai 

chương trình "Chung tay đẩy lùi nCov" tặng 220 suất quà mỗi ngày trong 30 ngày 
cho những gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh. 

Trước tình hình n{y, Đảng ủy đ~ nhanh chóng chỉ đạo thành lập “Đội 

phản ứng nhanh” phòng chống dịch bệnh và sáng ngày 03/2, đ~ tổ chức Hội 

nghị triển khai phòng chống dịch COVID-19. 

Dựa trên hạ tầng kỹ thuật số của Học viện v{ thực tiễn việc sử dụng c|c 

thiết bị số của giảng viên, sinh viên Học viện T{i chính (m|y tính, tablet, 

điện thoại...)  l~nh đạo Học viện đ~ chỉ đạo việc dạy học trực tuyến cho sinh 

viên ngay từ ng{y 7/2/2020 với việc th{nh lập Ban chỉ đạo hỗ trợ triển khai 

công t|c đ{o tạo trực tuyến trong thời gian phòng dịch bệnh từ COVID-19 

tại Học viện T{i chính (số 92/QĐ-HVTC). 
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Hội nghị triển khai phòng chống dịch bệnh từ COVID-19 vào sáng  03/2/ 2020 

Tại Hội nghị, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài 

chính, Bí thư Đảng ủy, Gi|m đốc Học viện đ~ chỉ đạo Ban Phòng chống dịch, 

Đội phản ứng nhanh và toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên và học viên Học 

viện không chủ quan, phòng chống đại dịch COVID-19 với tinh thần khẩn 

trương, nhanh chóng, kịp thời nhưng bình tĩnh, không hoang mang. 

Cùng với đó, Học viện đ~ điều chỉnh lịch học của sinh viên học kỳ II 

năm học 2019-2020 v{ chiều 7/2/2019, tổ chức hướng dẫn sử dụng phần 

mềm giảng dạy v{ học tập trực tuyến cho to{n thể c|n bộ, giảng viên. Tất cả 

c|c c|n bộ, giảng viên đ~ quyết t}m cùng v{o cuộc, đảm bảo đúng chương 

trình, kế hoạch giảng dạy.  
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Tập huấn hướng sử dụng phần mềm giảng dạy và học tập trực tuyến cho toàn thể 
cán bộ, giảng viên  (7/2/2019) 

 

Học tập trực tuyến của sinh viên HVTC 
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Lực lượng sinh viên tình nguyên Học viện Tài chính 

Ph|t biểu tại buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm giảng dạy v{ học 

tập trực tuyến chiều 7/2/2019, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, 

Gi|m đốc Học viện đ~ chỉ rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc c|ch mạng 4.0 

đối với nh}n loại nói chung, gi|o dục nói riêng v{ nhấn mạnh: Việc phòng 

chống sự l}y lan của đại dịch COVID-19 l{ hết sức cấp b|ch. Tuy nhiên, l{m 

sao vẫn đảm bảo phòng dịch với việc cho sinh viên không phải đến trường, 

đến giảng đường nhưng vẫn đảm bảo được chương trình, đảm bảo được 

việc học tập chất lượng l{ b{i to|n đặt ra không chỉ cho Học viện m{ trong 

cả nước, nhất l{ tình hình diễn biến dịch bệnh rất phức tạp v{ không thể 

lường trước. Lựa chọn giải ph|p dạy học trực tuyến l{ giải ph|p tối ưu nhất 

hiện nay. 

Nhờ sự nhạy bén trong chỉ đạo của Đảng ủy, từ ngày 10/2/2020 cho 

đến nay, Học viện chính thức triển khai tổ chức học tập trực tuyến cho hàng 

ngàn sinh viên, đảm bảo chương trình học tập theo kế hoạch.  
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Phong trào TDTT được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể 
chất cho sinh viên 

Cùng với việc chuyển việc học tập tập trung sang học tập trực tuyến, 

Đảng ủy chỉ đạo v{ triển khai c|c hoạt động cũng thông qua hình thức trực 

tuyến. To{n bộ c|c cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo khoa học được chuyển sang 

trực tuyến.  

Ngoài hỗ trợ tích cực, đảm bảo ổn định cuộc sống, phòng tránh dịch 

bệnh từ COVID-19, cho các sinh viên ở lại KTX và học tập trực tuyến cho 

sinh viên theo kế hoạch từ sau ng{y 22/2, Đảng ủy Học viện còn chỉ đạo Ban 

Công tác chính trị v{ sinh viên, Đo{n thanh niên, hội sinh viên còn phối hợp 

với cựu sinh viên khu vực Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cùng 

chung tay đẩy lùi dịch bệnh từ COVID-19.  

Việc học tập và làm việc trực tuyến là giải pháp tạm thời trong việc đối 

phó với dịch bệnh từ COVID-19 nhưng đ~ được l~nh đạo Học viện Tài chính 

đặt ra trong thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng đ{o tạo, cũng như 

NCKH và hợp tác quốc tế với việc áp dụng công nghệ 4.0. 
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Hội trường A1 

 

Hội trường 700, nơi tổ chức nhiều Hội thảo NCKH quốc gia và quốc tế 
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Từ năm 2016, nhiều buổi tọa đ{m, Hội thảo khoa học về việc áp dụng 

công nghệ thông tin trong đ{o tạo, NCKH đ~ được l~nh đạo Học viện hợp tác 

với các tổ chức về giáo dục, đ{o tạo trong v{ ngo{i nước triển khai, thực 

hiện. Thông qua đó, tìm giải pháp hiệu quả cũng như x|c định lộ trình thực 

hiện cũng như tìm kiếm nguồn lực hợp tác thực hiện, đ|p ứng yêu cầu 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại của cuộc cách mạng 4.0. 

*** 

Suốt quá lịch sử của Học viện, các thế hệ cán bộ, đảng viên, sinh viên 

nối tiếp nhau, chung tay xây dựng và phát triển và cùng TẠO DỰNG nên 

truyền thống của Học viện.  

Đảng bộ Học viện luôn quan tâm tâm hỏi, động viên và học tập từ các 

thế hệ cán bộ, giảng viên đi trước, giữ mối liê hệ mật thiết, tạo sự gắn kết 

quá khứ - hiện tại để hướng đến tương lai. Đảng bộ đ~ chỉ đạo các Ban, khoa 

Đo{n, Hội,... kết nối các thế hệ cựu sinh viên lan tỏa tình yêu nghề, yêu Học 

viện, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo v{ huy động nguồn lực tài 

chính, vật chất hỗ trợ cho sinh viên.  
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Gặp mặt đầu Xuân 2020 
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Thăm PGS., TS. Nhà giáo ưu tú Lê Văn Ái nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học 
Tài chính – kế toán 

 
 Cựu sinh viên K32 thăm gia đình và thắp hương cố GS.,TS. Nhà giáo ưu tú Hồ Xuân 

Phương - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – kế toán 
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Thăm GS.TS. Nh{ gi|o nh}n d}n Vũ Văn Hóa, nguyên Gi|m đốc Học viện Tài chính 

 

Thăm TS Phạm Ngọc Quyết, nguyên Phó hiệu trưởng  
trường Đại học Tài chính – kế toán 

Đảng ủy Học viện hôm nay đ~ tiếp nối truyền thống các bậc tiền bối, 

phát huy những thành quả đạt được và không quên ghi nhớ, trân trọng, tri 
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ân các thế hệ đi trước với nhận thức sâu sắc, sự đóng góp to lớn của các thế 

hệ cán bộ viên chức Học viện với truyền thống được bồi đắp qua gần 60 

năm, l{m nền tảng cho sự phát triển hôm nay.  

 

 

Học viện Tài chính trao quà và trồng cây lưu niệm tặng Đảng ủy UBND xã Lãng 
Công (15/9/2018)nhân dịp về thăm khu lưu niệm Học viện Tài chính tại xã Lãng 

Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi thầy và trò trường Đại Học Tài chính - Kế 
toán – Ngân hàng Trung ương nay là Học viện Tài chính sơ tán chiến tranh những 
năm 1965 – 1971.  Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa trong chương trình hành động 
hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập HVTC, thắm đượm truyền thống “Uống 

nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. 
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Vì vậy, ngoài ghi nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công đ~ hy 

sinh xương m|u, tuổi thanh Xuân cho nền độc lập, tự do cho đất nước, Đảng 

bộ Học viện luôn có các hoạt động “về nguồn”, tri ân những thế hệ tiền bối 

của Học viện Tài chính. Hàng năm, nhân dịp năm mới, nhân kịp những ngày 

lễ lớn, các sự kiện quan trọng như 50 năm, 55 năm ng{y th{nh lập Học viện, 

Đảng bộ đ~ thăm hỏi gia đình, trân trọng mời các bậc tiền bối đến gặp mặt, 

học hỏi... 

Trong chặng đường gần 60 năm qua, Học viện đ~ có 45 năm (1975-

2020) thực hiện nhiệm vụ đ{o tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế, 

t{i chính cho nước CHDCND Lào. Với sự ủng hộ và hợp tác của 2 Bộ Tài 

chính 2 nước, Học viện đ~ được Chính phủ nước CHDCND Lào tặng thưởng 

nhiều Hu}n chương cho c|c tập thể cá nhân: Hu}n chương ISALA 

hạng  Nhất; Hai; Ba; 14 Hu}n chương Lao động hạng Ba; 7 Hu}n chương Lao 

động hạng Hai; 01 Hu}n chương lao động hạng Nhất cho 4 tập thể và 10 cán 

nhân của Học viện; 15 Hu}n chương Hữu nghị. 

 

Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho LHS Lào CQ53 
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Trong suốt chặng đường gần 60 năm qua, dưới sự l~nh đạo v{ chỉ đạo 

s|t sao của Đảng bộ, nhất l{ nhiệm kỳ 2015-2020, nh{ trường đ~ liên tục đổi 

mới về mọi mặt từ đ{o tạo, NCKH, hợp t|c quốc tế... để ph|t triển. Từ những 

ngày đầu th{nh lập, trường chỉ có 04 khoa chuyên ng{nh với số lượng gi|o 

viên v{ sinh viên chưa tới 500 ngườ, đến nay, HVTC được nhắc đến l{ một 

thương hiệu đ{o tạo chất lượng cao, uy tín, một đại học đa cấp, đa ng{nh v{ 

chuyên s}u về  c|c lĩnh vực kinh tế, t{i chính trong hệ thống gi|o dục đại học 

Việt Nam v{ quốc tế, có quan hệ hợp t|c với trên 30 trường đại học trên 

phạm vi thế giới, trên 20 tập đo{n, doanh nghiệp lớn trên phạm vi cả nước; 

Hơn 98% sinh viên có việc l{m sau 1 năm tốt nghiệp. 

Từ m|i trường Học viện T{i chính, nhiều thế hệ sinh viên đ~ trưởng 

th{nh, th{nh đạt, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết của mình trong đ{o tạo 

nguồn nh}n lực chất lượng cao cho x~ hội, đóng góp thiết thực cho nền t{i 

chính nước nh{ v{ hòa nhập với thế giới.  
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 LỜI KẾT 

Phần bài viết tham dự cuộc thi của tôi chắc chắn còn có nhiều thiếu sót. 

Việc đạt giải hay không, điều đó không phải là mục tiêu để tôi tham gia cuộc 

thi này. Nhờ cuộc thi này, tôi đã được đắm mình trong những ký ức đẹp đẽ về 

những năm tháng gian khổ, được sống lại những giây phút hào hùng của 

những năm tháng cả nước cùng hướng về mục tiêu đánh Mỹ và tay sai, giành 

độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cảm xúc hết sức mạnh mẽ, thán 

phục, tự hào trào dâng khi được sống với những năm tháng khôi phục, xây 

dựng đất nước và những năm tháng gặt hái những thành công to lớn trong 

giai đoạn đất nước đổi mới, mở cửa và hội nhập của các thế hệ cán bộ, giảng 

viên, sinh viên Học viện Tài chính.  

Những con số, những hình ảnh, những con người với những câu chuyện 

đã kể cho tôi nghe về gần 60 năm qua với sự lãnh đạo của sáng suốt, kịp thời 

của Đảng ủy qua các thời kỳ. Những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà 

nước đã được triển khai cụ thể, triệt để bởi những người đảng viên Đảng 

cộng sản Việt Nam ưu tú.  

Đây là mạch nguồn, nội lực của một đơn vị và là nền tảng, sức mạnh để 

thế hệ hôm nay tiếp nối, phát huy. 
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PHỤ LỤC I 

Tài liệu tham khảo: 

1. Các Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện qua các thời kỳ  

2. Kỷ yếu Học viện Tài chính 50 năm xây dựng và phát triển (1963-2013)- 

Nxb. Lao động – 11/2013 

3.  Kỷ yếu hội thảo Học viện Tài chính 55 năm xây dựng và phát triển (1963-

2018)- Nxb Tài chính. 10/2018 

5. Chân dung các nhà giáo ưu tú Việt Nam – Nxb. Thanh niên 1998 

6. https://hvtc.edu.vn/ 

5. “70 Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”.  

6. Các bài viết đạt Giải trong Cuộc thi viets hướng tới kỷ niệm 50 năm thành 

lập Học viện Tài chính  
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PHỤ LỤC II 

Một số hình ảnh những nhà giáo giai đoạn đầu tiên của Trường 

trong “CHÂN DUNG CÁC NHÀ GIÁO ƯU TÚ VIỆT NAM” 

–Nxb Thanh niên 1988 

 

Nhà giáo Vũ Huy Cẩm là một trong những cán bộ giảng viên đầu tiên của 

trường, người đặt nền móng môn học, biên soạn giáo trình giảng dạy môn nguyên 

lý kế toán, kế toán công nghiệp.... Phó hiệu trưởng từ năm 1982-1990 
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Lê Văn Ái, học khóa đầu tiên (1963-1968), từ 1969-1973 làm tại Bộ Tài chính, 

1974-1978 NCS tại Tiệp. Từ 1980 bắt đầu là giảng viên của trường;  

Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy (1991-1998) 
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Hiệu phó- Phó Giám đốc (1999-2004) 
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Hiệu trưởng nhà trường (1991-1998) 
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PHỤ LỤC III 

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CỰU SINH VIÊN  

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

 

 

Giải AOF Golf Tournament 2017: Nơi gắn kết cựu sinh viên Học viện Tài chính: 
Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Học viện Tài chính trong khuôn khổ các 
hoạt động của mạng lưới cựu học viên, sinh viên Học viện Tài chính trên toàn quốc, 
giải đấu AOF Golf Tournament 2017 đã chính thức diễn ra vào sáng 4/11/2017, tại 
tại sân golf Long Biên (Hà Nội). Bên cạnh sự giao lưu giữa các thể hệ cựu học viên, 

sinh viên, thể hiện tinh thần thể thao 
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Sáng 29/11/2018, câu lạc bộ GOLF Học viện Tài chính đã trao học bổng cho sinh 
viên Học viện, nâng tổng giá trị quỹ học bổng này lên hơn 400 triệu đồng. 
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PGS.TS Nguyễn Tiến Thuận - Trưởng Khoa TCQT tặng hoa chúc mừng cựu sinh viên 
của Khoa hiện đang là các doanh nhân tiêu biểu nhân ngày 13/10 - ngày Doanh 
nhân Việt Nam nhân tại Chương trình: “Gặp gỡ các thế hệ cựu sinh viên Tài chính 

quốc tế” chào mừng 20 năm thành lập chuyên ngành Tài chính quốc tế  ngày 
13/10/2018 
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Những cựu sinh viên tiêu biểu hiện là giảng viên HVTC tại Gala Trường ca 
HVTC 55 năm 

 
Đại diện cựu sinh viên Khóa 37 trao quỹ học bổng dành tặng 

sinh viên cho PGS.,TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học 
viện Tài chính tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày nhập trường khóa 37, 2019 
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Ban liên lạc cựu sinh viên K37 tặng quà lưu niệm cho PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bi 
thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 152 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

Năm 2019, Học viện Tài chính giành nhiều giải thưởng “Sinh viên nghiên 

cứu khoa học”  

Ngày 01/12/2019, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, “Lễ tổng kết và trao 
giải thưởng sinh viên NCKH năm 2019”. Trong 419 đề tài NCKH, Trần Thị 
Ngọc Ánh, lớp CQ54/32.04 đ~ xuất sắc giành giải Nhì; Chu Thị Hải và Ngô 
Giang Anh - lớp C55.11.01CL đồng giải Ba và có một giải khuyến khích. 

 “Lễ tổng kết và trao giải thưởng sinh viên NCKH năm 2019” do Bộ GD&ĐT 
phối hợp với Bộ KH&CN, Trung ương Đo{n TNCS HCM v{ Liên hiệp các Hội 
KH&KT Việt Nam tổ chức. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
Nguyễn Văn Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo giải thưởng; GS.,TS. Tạ Ngọc Đôn - 
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ v{ Môi trường, Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó 
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; Ông Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa 
học Công nghệ v{ Môi trường. Về phía c|c cơ quan Trung ương, có sự tham 
dự của Ông Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục v{ Đ{o tạo, Ban 
Tuyên gi|o Trung ương; Ông Bùi Quang Huy - Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đo{n, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Ông Nguyễn Thiên 
Tú, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đo{n. Về phía Liên 
hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Gi|m đốc Quỹ 
hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC v{ đại diện c|c đơn vị tài trợ 
chương trình. 

 

Sinh viên Trần Thị Ngọc Ánh, lớp CQ54/32.04, Chu Thị Hải và Ngô Giang Anh lớp C55.11.01 CL chụp 
ảnh lưu niệm cùng PGS.,TS. Trương Thị Thủy -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tài 
chính; TS. Nguyễn Thị Thúy Nga – Phó Trưởng ban Quản lý khoa học; TS. Nguyễn Hồng Chỉnh – 
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chuyên viên Ban Quản lý khoa học; ThS. Nguyễn Thị Nhung – Khoa Quản trị kinh doanh chụp ảnh lưu 
niệm tại buổi Lễ 

Tham dự chương trình về phía Học viện Tài chính có sự hiện diện của 
PGS.,TS. Trương Thị Thủy -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Gi|m đốc; TS. Nguyễn 
Thị Thúy Nga – Phó Trưởng ban Quản lý khoa học; TS. Nguyễn Hồng Chỉnh – 
chuyên viên Ban Quản lý khoa học; ThS. Nguyễn Thị Nhung – Khoa Quản trị 
kinh doanh. 

Tại buổi Lễ, BTC đ~ công bố 10 giải Nhất, 62 giải Nhì, 89 đề t{i được trao 
giải Ba v{ 118 đề t{i đạt giải Khuyến khích. Giải thưởng “Sinh viên nghiên 
cứu khoa học” 2019 đ~ thu hút được tổng số 419 đề tài nghiên cứu khoa học 
của sinh viên tham gia xét giải. Đ}y l{ những đề tài xuất sắc nhất được lựa 
chọn từ h{ng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 85 trường 
đại học, học viện trong cả nước. Đề tài tham gia xét giải phải được Hội đồng 
khoa học cấp cơ sở đ|nh gi| xếp loại xuất sắc, có tính mới, tính sáng tạo, có 
giá trị khoa học và thực tiễn. Trong đó, tập trung v{o 6 lĩnh vực khoa học và 
công nghệ: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y 
dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội và Khoa học nh}n văn.  

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng giám khảo đ~ lựa 
chọn 72 đề tài vào vòng chung khảo để lựa chọn 10 giải Nhất và 62 giải Nhì, 
89 đề t{i được trao giải Ba v{ 118 đề t{i đạt giải Khuyến khích. Học viện Tài 
chính vinh dự nhận 01 giải Nhì của sinh viên Trần Thị Ngọc Ánh, lớp 
CQ54/32.04; 1 giải Ba của sinh viên Chu Thị Hải và sinh viên Ngô Giang Anh 
- lớp C55.11.01CL. Ngoài ra, Học viện Tài chính còn giành 1 giải Khuyến 
khích của nhóm sinh viên. Đề t{i đoạt giải Ba của sinh viên Chu Thị Hải và 
sinh viên Ngô Giang Anh - lớp C55.11.01CL: “Ứng dụng mô hình Fama – 
French trong dự báo tỷ suất sinh lời cổ phiếu các doanh nghiệp ngành thủy 
sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.” do Ths. Nguyễn Hữu 
Tân, khoa Tài chính doanh nghiệp hướng dẫn. 

Sinh viên Trần Thị Ngọc Ánh, lớp CQ54/32.04  với đề t{i NCKH: “C|c yếu tố 
ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế tại các 
trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội ” do ThS. Nguyễn Thị Nhung – 
Giảng viên Học viện T{i chính hướng dẫn đ~ được BGK đ|nh gi| cao vì tính 
sáng tạo, có giá trị khoa học v{ đ|p ứng nhu cầu thực tiễn. Trong  nghiên 
cứu này, Ngọc Ánh đ~ x|c định v{ đo lường, đ|nh gi| được các yếu tố ảnh 
hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội, phân tích, 
đ|nh gi| những lợi thế, khó khăn của sinh viên kinh tế khi muốn khởi 
nghiệp v{ đề xuất các giải pháp thiết thực để khơi dậy, thúc đẩy ý định khởi 
nghiệp , nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp của sinh viên, nhất là 
khối ngành kinh tế. 
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Ngọc Ánh chia sẻ: Em bắt đầu thực hiện đề tài từ tháng 9 năm 2018 và gửi chấm đề tài lần đầu tại 

cấp Khoa v{o th|ng 4 năm 2019. Sau mỗi vòng thi, được thầy cô, các chuyên 
gia h{ng đầu của lĩnh vực nghiên cứu trong Hội đồng khoa học cấp Khoa, 
cấp Học viện và Hội đồng khoa học của các cuộc thi em tham dự nhận xét, 
đ|nh gi| v{ góp ý. Từ những góp ý quý báu này, em tiếp tục chỉnh sửa để 
hoàn thiện nhất công trình nghiên cứu của mình trước khi gửi dự thi giải 
thưởng cấp Bộ. Suốt quá trình lựa chọn, x|c định đề tài và thực hiện đề tài, 
em đ~ được sự giúp đỡ, hướng dẫn tích cực của cô giáo ThS. Nguyễn Thị 
Nhung cũng như việc tạo điều kiện v{ động viên của các thầy cô giáo ở Học 
viện Tài chính. 

ThS. Nguyễn Thị Nhung – Giảng viên Học viện T{i chính, hướng dẫn đề tài 
NCKH của ngọc Ánh cho biết: Lựa chọn đề tài NCKH mang tính thực tiễn này 
đòi hỏi nguồn kinh phí và mất khá nhiều thời gian, công sức. Chỉ việc xây 
dựng Bảng hỏi trong phiếu điều tra cũng cần nhiều công sức, trí tuệ để đảm 
bảo thu nhập được thông tin cần thiết và chính xác. Mặt khác, việc thực hiện 
tương t|c với số số lượng lớn sinh viên, thuộc c|c trường đại học, học viện, 
cao đẳng trên địa bàn TP. Hà Nội l{ khó khăn qu| lớn mà Ngọc Ánh phải đối 
diện. Trong Bảng hỏi với những thuật ngữ chuyên ngành, cần phải giải thích 
cho từng đối tượng điều tra để đảm bảo tính chính xác của số liệu để minh 
họa, minh chứng cho các giả thiết m{ đề tài nghiên cứu đặt ra, đòi hỏi sự 
kiên nhẫn lớn. Trong qua trình thực hiện thu thập số liệu, phải thu thập, 
khảo s|t đến 3 lần, từ số liệu thô phải xử lý chạy mô hình để đ|nh gi| mang 
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tính định lượng các vấn đề nghiên cứu đặt ra. Đ}y l{ vấn đề mới mẻ và khó 
đối với hầu hết sinh viên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng Ngọc Ánh đ~ nỗ lực để 
vượt qua. Mặt khác, sinh viên có tố chất tốt v{ đam mê NCKH. Vốn là Phó 
Chủ nhiệm CLB sinh viên NCKH của Học viện Tài chính, Ngọc Ánh có 
phương ph|p l{m việc khoa học, tư duy, lập luận tốt, đ}y l{ những yếu là 
làm nên sự thành công trong NCKH. 
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PHỤ LỤC IV 

Một số gương mặt sinh viên HVTC, cựu sinh viên tiêu biểu 

 Lưu Hữu Đức 

 

Đ/c Lưu Hữu Đức, , Bí thư đoàn- Phó trưởng ban CTCT SV,  
cựu sinh viên HVTC 

Với những nỗ lực của mình, năm 2019, đ/c Lưu Hữu Đức được Thành 

đoàn Hà Nội tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây 

là phần thưởng tinh thần và sẽ là động lực để anh không ngừng phấn đấu, sáng 

tạo, xây dựng hình mẫu người thanh niên thời kì mới. 

Anh Lưu Hữu Đức còn được nhận nhiều danh hiệu cao quý và khen thưởng của 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội và 

Học viện Tài chính như: Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên; Danh hiệu Đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu; Chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở… 

Đ/c được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Giải “Tài năng nghiên cứu khoa học trẻ 

Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” 
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Sinh viên Bùi Thu Thảo, lớp CQ53/11.12 – Một trong 86 những thủ khoa tốt nghiệp 
xuất sắc các trường Đại học, Học viện được vinh danh tối 28/10/2019 tại Văn Miếu 

Quốc Tử Giám.  
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Với Đề tài nghiên cứu “Tạo màng bọc thực phẩm có khả năng phân hủy sinh học” , 
sinh viên Đinh Thùy Linh, lớp CQ57/21.02 ( giày thể thao màu trắng ) giành cúp đặc 
biệt cho đề tài xuất sắc nhất về tính ứng dụng và Huy chương sáng chế Châu u tại 

Cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA năm 2019. Cuộc thi “Phát minh sáng chế 
quốc tế INOVA” năm 2019 do Hiệp hội Phát minh sáng chế Croatia phối hợp cùng Hiệp 
hội Phát minh sáng chế thế giới WIIPA vừa tổ chức tại Zagreb, Croatia, đoàn học sinh 

Việt Nam đã đạt 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 2 giải đặc biệt của Ban tổ 
chức và các giải phụ. 
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Nguyễn Thị Thu Phương, sinh viên HVTC đoạt ngôi vị cao nhất trong đêm chung 

kết Người đẹp Kinh Bắc, tối 20/2/2019 ở Bắc Ninh.Tối 3/8/2019, đêm chung kết 
toàn quốc Miss World Vietnam 2019 diễn ra tại thành phố Đ{ Nẵng. Đêm tranh t{i 

của 39 thí sinh với tiêu chí người chiến thắng sẽ là cô gái không những đẹp hình 
thức mà còn phải đẹp cả về tâm hồn để đại diện Việt Nam bước tới đấu trường sắc 

đẹp thế giới. Miss World Vietnam 2019 nhận được rất nhiều sự quan tâm của 
người hâm mộ. Chung cuộc, Nguyễn Thị Thu Phương lọt TOP 5 và giải phụ: Thí 

sinh Nguyễn Thị Thu Phương đoạt giải "Người đẹp biển". 

 

 

 

https://news.zing.vn/tieu-diem/miss-world.html
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Nguyễn Phương Anh - cô sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế đã xuất sắc giành 
ngôi vị cao nhất cuộc thi lần thứ 22 này vào đêm chung kết 12/5/2018, tại TP Hạ 

Long, Quảng Ninh 
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Hình ảnh một số hoạt động tiêu biểu Chào mừng 55 ngày các 
hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển 

Học viện Tài chính 

 
Các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Học viện Tài chính (tiền thân là trường cán 
bộ Tài chính kế toán ngân hàng TW) hội tụ tại Phòng truyền thống HVTC nhân 

dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập trường (15/11/2018) 

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - nguyên Hiệu phó Trường Đại học Tài chính – 
Kế toán phát biểu trọng Tọa đàm cựu sinh viên về định hướng phát triển HVTC 

(15/11/2018) 



Chào mừng Đại hội đại biểu Học viện Tài chính lần thứ VI 

 

 162 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính  

 

 
PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc HVTC phát biểu trong Tọa 

đàm cựu sinh viên về định hướng phát triển HVTC (11/11/2018) 

 
Hội ngộ của hai nguyên Hiệu phó Trường Đại học Tài chính – Kế toán Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ  và PGS.,TS.NGƯT Lê Văn Ái tại Gala “Trường ca HVTC 55 

năm” (11/11/2018) 
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Những cựu cán bộ, giảng viên, sinh viên ưu tú của HVTC tại Gala “Trường ca HVTC 

55 năm” (11/11/2018) 
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Chiều nay, 23/10 /2018 cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện cùng hưởng ứng Lễ 

tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 
 (nhiệm kỳ 2016-2021). Đây là một trong những hoạt động giáo dục chính trị, tư 
tưởng đạo đức của Học viện dành cho sinh viên, gắn nhiệm vụ học tập với rèn luyện 
và trách nhiệm xã hội. Thông qua đó, hướng sinh viên quan tâm đến những sự kiện 
và hoạt động chính trị xã hội của đất nước, giáo dục lý tưởng sống cao đẹp vì mục 

tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 
 7/4/2019,  Học viện tổ chức thành công Lễ hưởng ứng hội thi Olympic 

Toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin v{ Tư tưởng Hồ Chí Minh mang 

tên “Ánh s|ng soi đường” - lần thứ III năm 2019 do Ban Tuyên gi|o Trung 
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ương Đảng, Trung ương Đo{n TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động – 

Thương binh v{ X~ hội phối hợp cùng Tập đo{n Gi|o dục Egroup tổ chức. 

 

 

 

http://egroup.vn/
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Giải thể thao truyền thống CBVC Học viện Tài chính năm 2019 

Sáng 24/11, Học viện Tài chính tổ chức Khai mạc và trao giải cho 9 đội liên quân từ 32 công đoàn bộ 

phận tham gia thi đấu. 
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Các nữ công đoàn viên 

 

 

Hội thi cắm hoa nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm nagyf thành lập Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt nam 20/10 
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Những gương mặt cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu CQ 53,  

Học viện Tài chính 

 

Lê Thị Hồng Nhung –  

Cả 4 năm đều là sinh viên xuất sắc. 

- 7/2016 là Đảng viên chính thức của Ban CTCT SV. 

- Năm 2017 đến 2019:  Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính, đồng thời là 

Uỷ viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Uỷ viên Ban thư ký 

Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. 

- Được Trung ương Đoàn cử làm đại diện sinh viên Việt Nam phát biểu trong 

cuộc gặp giữa 2 tổng bí thư Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

và Tổng Bí thư Bunnhangvolachit nhân dịp kỷ niệm 55 năm tình hữu nghị 

Việt – Lào. 

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội Khen 

thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 

học 2017-2018. 

- Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2017, năm 2018 và sinh viên 5 tốt cấp 

Trung ương. 
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- Năm 2018: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Giải thưởng Sao 

tháng giêng năm 2018. 

-  Khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào 

sinh viên 2018 

-  Giải nhất hạng mục cá nhân tại cuộc thi hùng biện online – Mục tiêu phát 

triển bền vững về đa dạng sinh học và cơ chế tài chính cho đa dạng sinh học 

(Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Cục bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học – Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và môi trường và 

Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức). 

- Cùng với Ban Thư Ký Hội Sinh viên trực tiếp tham gia chỉ đạo tổ chức các 

chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: Ngày hội Chào Tân 

sinh viên Railway 55,56, “Tết sinh viên 2018,2019” trao thưởng danh hiệu 

sinh viên 5 tốt và chào mừng ngày truyền thống Học sinh – sinh viên 9-1, Ngày 

hội thể thao Biggames 2018,2019, AOF’s Got Talent năm 2017, Sinh viên 

thanh lịch Học viện Tài Chính 2018, Đại hội Hội Sinh viên Học viện Tài chính 

khóa VII… đồng thời định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động thường xuyên 

của các Câu lạc bộ, Liên chi Hội và Ban chuyên môn trực thuộc. Hội Sinh viên 

Học viện Tài chính đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng 

trong nhiều năm liền là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 

phong trào sinh viên. 

Đỗ Khánh Vân - Lớp CQ53/18.02 

 
- Phó Chủ tịch Hội sinh viên - UV BCH Đo{n TN Học viện T{i chính. 
- Bằng khen cho c| nh}n có th{nh tích xuất sắc trong công t|c Hội v{ phong 
tr{o sinh viên nhiệm kỳ 2015-2018 của  Hội sinh viên TP H{ Nội v{ năm học 
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2017-2018 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 
- Đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên TP. H{ Nội lần thứ VII v{ Đại hội 
to{n quốc HSV Việt Nam lần thứ X. Top 10 Sinh viên Thanh lịch Học viện T{i 
chính.  
“Thời gian được học tập, rèn luyện tại HVTC với tôi luôn l{ những điều ý 
nghĩa v{ đ|ng quý. Bốn năm học tại Học viện, tôi được tiếp thu nhiều kiến 
thức t{i chính-kế to|n bổ ích, nhưng có lẽ với tôi, may mắn nhất chính l{ 
được đóng góp cho công t|c Đo{n - Hội v{ phong tr{o sinh viên. Từ hoạt 
động Đo{n - Hội, tôi mạnh dạn, tự tin hơn v{ d|m nghĩ, d|m l{m. Đó l{ 
những kinh nghiệm, kĩ năng sống m{ không phải ai cũng có được. Nhờ, 
Đo{n - Hội, tôi nhiều bạn đồng h{nh trong c|c hoạt động hướng tới sinh 
viên v{ có nhiều kỉ niệm đẹp cho thanh xu}n của tôi, những kỉ niệm sẽ đi 
cùng tôi suốt cả cuộc đời. 
Lời cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tr}n th{nh nhất tới c|c thầy cô, chúc các 
thầy cô luôn mạnh khoẻ v{ tiếp tục đưa nhiều chuyến đò th{nh công hơn 
nữa, viết tiếp trang sử hơn 56 năm của Học viện T{i chính th}n yêu. M~i tự 
h{o l{ sinh viên Học viện T{i chính”  

 Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Lớp CQ53/05.03 

 

 - Cựu trưởng ban sự kiện Hội sinh viên Học viện T{i chính v{ cựu Ủy viên 
Ban thư kí Hội sinh viên Học viện T{i chính khóa VII. 
- Bằng khen của Hội sinh viên th{nh phố H{ Nội năm 2016-2017 v{ nhiệm 
kì năm 2015-2018. Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam năm 
học 2017-2018. Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp học viện.  

 Vũ Thị Tùng Lâm - CQ53/01.01 
- UV BCH LCĐ khoa T{i chính Công, Phó Chủ nhiệm CLB T{i chính Công 
nhiệm kỳ 2018-2018. 
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- Thủ khoa tốt nghiệp 2019, Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương 2019, Vinh dự 
được kết nạp v{o ĐCS Việt Nam khi l{ sinh viên năm 3. 
- Top 5 c| nh}n xuất sắc nhất dự |n KOTF 2017 của Liên đo{n Doanh nh}n 
v{ L~nh đạo trẻ thế giới tại Việt Nam tổ chức (JCI VN).  

Nguyễn Quỳnh Anh - Lớp CQ53/11.15 

 
- Olympic To|n Sinh viên to{n quốc: giải nhất bảng B năm 2017, giải ba 
bảng A năm 2016. 
- 2 b{i đăng hội thảo quốc tế l{ “The effect of financial leverage and financial 
risk on firm value: The case of construction industry in Vietnam” v{ 
“Analysis of the factors affecting the demand for student loans in economic 
university in Hanoi”. 
- Olympic kinh tế lượng v{ ứng dụng: Nhì năm 2016, Khuyến khích năm 
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2017, giải Ba năm 2018. 
- NCKH cấp học viện: Nhất năm 2018, ba năm 2017. Sinh viên xuất sắc to{n 
khóa, giấy khen của GĐ Học viện về NCKH.  

Tô Thị Thu Trang - Lớp CQ53/08.01 
- Thủ khoa đầu ra khoa T{i chính quốc tế, đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp 
học viện năm học 2015-2016, năm học 2016-2017. 
- Khen thưởng vì đ~ có th{nh tích xuất sắc trong hoạt động Đo{n năm học 
2016-2017, năm học 2017-2018. 
- Khen thưởng vì đ~ có th{nh tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm học 
2017-2018. 
- Đạt giải Ba NCKH cấp Khoa, l{ Đảng viên Đảng CSVN. 
- Uỷ viên BCH HSV HVTC, Uỷ viên BCH LCĐ khoa TCQT,  LCH trưởng LCHSV 
Khoa T{i chính quốc tế. 
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Lê Thị Hoài Thanh - CQ53/11.17 

 
- Sinh viên tiêu biểu khóa CQ53 được khen thưởng to{n khóa về th{nh tích 
hoạt động Đo{n - Hội. 
- Giải Nhất cuộc thi Gi|m đốc T{i chính tương lai CFO 2016; 
- Học bổng "Home of Talent" 2018 của ng}n h{ng VPBank; 
- Khen thưởng "Đảng viên ho{n th{nh xuất sắc nhiệm vụ chính trị v{ x}y 
dựng Đảng" năm 2017 v{ 2018. 
- Nguyên là  CTV liên chi đo{n khoa T{i chính Doanh nghiệp, l{ Chi ủy viên 
Chi bộ Ban CTCT&SV. 

Đào Duy Đức Cường - Lớp CQ53/11.02 

 

- Phó bí thư liên chi đo{n CQ53/11.02, Chủ nhiệm CLB sinh viên NCKH  
Đảng viên, đạt được c|c th{nh tích nổi bật:  Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm 
học 2018 - 2019; Có th{nh tích xuất sắc trong hoạt động đo{n hội năm học 
2018-2019; Sinh viên giỏi năm học 2018-2019, Th{nh tích xuất sắc trong 
hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 

Lê Cẩm Tú - Lớp CQ53/11.17 
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-  Sinh viên giỏi, xuất sắc qua c|c kỳ học. 
- Top 6 cuộc Thi Giải quyết tình huống kinh doanh năm 2019 do Ng}n h{ng 
HSBC tổ chức. 
- Học bổng n}ng bước t{i năng trẻ năm 2018 do tổng công ty đầu tư và kinh 
doanh vốn nh{ nước (SCTIC) trao tặng. 
- Sinh viên 5 Tốt cấp Th{nh phố năm học 2017 - 2018. 
- Đại biểu đại diện Việt Nam tham dự c|c diễn đ{n trong nước v{ quốc tế. 
Chị l{ Đại biểu đại diện Việt Nam tham dự diễn đ{n Tiếng nói tương lai 
APEC tại Việt Nam (2017) và Papua New Guinea (2018). 
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Gương mặt sinh viên tiêu biểu Hội sinh viên Học viện Tài chính, nhiệm 
kỳ 2013- 2015  

*Nguyễn Thanh Hà- Thủ lĩnh sinh viên năng động 

 

Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện T{i chính- nữ sinh người H{ Nội Nguyễn 
Thanh H{ không chỉ học giỏi (với số điểm trung bình đạt 8,15/10), l{ Đảng 
viên trẻ tiêu biểu Thủ đô m{ còn luôn năng động trong mọi công t|c hội. 
Năm 2015, Thanh H{ được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung 
ương, được tuyên dương l{ “Đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu l{ sinh viên” v{ 
vinh dự được đại diện thế hệ trẻ Việt Nam ph|t biểu tại lễ kỷ niệm 85 năm 
Ng{y th{nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam v{ tại buổi gặp mặt của Chủ tịch 
nước với sinh viên tiêu biểu.  

Với quan điểm “C|n bộ n{o thì phong tr{o đấy”, Thanh H{ đ~ luôn tự cố 
gắng trở th{nh một tấm gương tốt v{ tích cực tuyên truyền về học viện, tổ 
chức Đo{n Thanh niên - Hội sinh viên, đặc biệt l{ phong tr{o “Sinh viên 5 
tốt”, c|c chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Thanh H{ cũng trực tiếp 
tiếp tham gia tổ chức c|c chương trình hỗ trợ sinh viên rèn luyện đạo đức, 
học tập, nghiên cứu khoa học v{ nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
thể thao. 
Thanh H{ còn l{ Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đo{n Thanh niên Học viện T{i chính;  Ủy viên 
Ban Thường vụ Liên chi đo{n Khoa Ng}n h{ng – Bảo hiểm; Bí thư Chi đo{n 
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lớp CQ49/15.06. Dù ở vai trò n{o, Thanh H{ cũng luôn xông x|o, d|m nghĩ 
d|m l{m, được bạn bè, thầy cô tin yêu.  
*Nguyễn Tuấn Anh- Say mê với những dự án sinh viên 

 

Không ngừng lên ý tưởng để đưa ra nhiều dự |n, khuyến khích sinh viên 
vừa học tập vừa s|ng tạo - đó  l{ mong muốn của Nguyễn Tuấn Anh- Phó 
Chủ tịch Hội sinh viên Học viện T{i chính Khóa V, Trưởng ban Dự |n thanh 
niên. Tuấn Anh đ~ x}y dựng ý tuởng v{ triển khai c|c dự |n có quy mô cho 
sinh viên to{n trường, theo nhiều chủ đề. Có thể kể đến dự |n “Bảng xếp 
hạng sinh viên 5 tốt”- mô hình ph|t triển phong tr{o Sinh viên 5 tốt, do TW 
Hội sinh viên Việt Nam ph|t động.  

Năm 2015, Tuấn Anh vinh dự được nhận giải thưởng Sao Th|ng Giêng của 
Trung ương Hội sinh viên v{ diện kiến Chủ tịch nước. Vẫn vẹn nguyên niềm 
xúc động, Tuấn Anh nói: “Tuổi trẻ l{ phải kh|t khao được cống hiến. Vì vậy, 
tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để có thể đóng góp nhiều hơn nữa 
cho phong tr{o sinh viên của Học viện T{i chính.” 
*Nguyễn Chúc Quỳnh- Người miệt mài với phong trào sinh viên 
Giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện T{i chính Khóa V, Trưởng 
ban Văn hóa, Trưởng ban Kiểm tra của hội. Ở những hoạt động xung kích 
tình nguyện cũng như c|c sự kiện văn nghệ, thể thao của hội sinh viên chẳng 
bao giờ Chúc Quỳnh vắng mặt.  
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Đặc biệt l{ người phụ tr|ch phong tr{o văn hóa; Có ba b{i đăng trong Kỷ yếu 
sinh viên nghiên cứu khoa học hoa Ngoại Ngữ; hai b{i đăng trong Nội san 
sinh viên Nghiên cứu khoa học của Đo{n Thanh niên HVTC v{ một b{i đăng 
trong Nội san “Nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2014” của CLB Sinh viên 
nghiên cứu khoa học tổ chức. 
*Nguyễn Thị Thu Thảo- Người bạn tâm tình của nữ sinh viên 
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L{ gương mặt trẻ trong Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện T{i chính, 
Nguyễn Thị Thu Thảo nổi bật không chỉ vì th{nh tích học tập m{ còn là Chủ 
nhiệm CLB Bạn g|i.  
C| nh}n cô đ~ đạt danh hiệu sinh viên giỏi học kỳ II năm học 2013- 2014 và 
được trao học bổng; đạt danh hiệu sinh viên học giỏi học kỳ I năm học 
2014- 2015. Thảo cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, với b{i tham 
luận tại hội thảo “Sinh viên với yêu cầu tăng cường tiếp cận thực tế nghề 
nghiệp”. Cô cũng có công trình nghiên cứu cấp khoa, với chủ đề “Ho{n thiện 
việc phổ biến ứng dụng SAP business one cho c|c DN Việt Nam thời kì hội 
nhập”.   
Trong vai trò Chủ nhiệm CLB Bạn g|i, Thảo đ~ luôn nỗ lực để tạo sự gắn kết 
rèn luyện c|c kỹ năng mềm, đảm nhiệm c|c hoạt động ở mảng đạo đức của 
hội sinh viên học viện...  
*Phạm Minh Tuấn- Truởng thành hơn nhờ tổ chức sự kiện 
Tham gia hoạt động hội sinh viên ngay từ khi mới bước v{o trường, Phạm 
Minh Tuấn say mê với tổ chức sự kiện – công việc giúp bạn thể hiện sự năng 
động, s|ng tạo v{ rèn luyện khả năng lập kế hoạch, l{m việc nhóm. Trong 2 
năm tham gia hoạt động, với cương vị Phó ban Sự kiện, Tuấn đ~ tham gia tổ 
chức th{nh công c|c sự kiện: 

 

Ng{y hội Ch{o t}n sinh viên; Ng{y hội thể thao Biggames; Hội ngộ th|ng 
Giêng; Cuộc thi tìm kiếm t{i năng MC Micro v{ng; cuộc thi Cặp  đôi ho{n hảo 
hội Sinh viên… v{ tích cực tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 
2014.  
Tuấn chia sẻ: “Mình yêu thích c|c hoạt động hội, vì môi truờng năng động, 
th}n thiện v{ ng{y c{ng chuyên nghiệp. Mỗi lần ho{n th{nh một chương 
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trình, mình đều thu được những b{i học quý b|u v{ có thêm nhiều người 
bạn tốt”. 
Với nhiệt huyết v{ khả năng tập hợp sinh viên, yêu thích công t|c tổ chức, 
Minh Tuấn l{ một trong những nh}n tố t{i năng của Hội Sinh viên Học viện 
Tài chính. 
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PHỤ LỤC IV 

GƯƠNG MẶT ĐẢNG VIÊN TRẺ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2009 

Ch{o mừng 80 năm ng{y th{nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 

– 3/2/2010), v{ hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long H{ Nội,  

v{o 20g00 ng{y 31/01/2010, tại Trung t}m Hội nghị quốc gia, Th{nh Đo{n 

H{ Nội đ~ tổ chức gặp mặt 1.000 Đảng viên trẻ tiêu biểu v{ tuyên dương 80 

Đảng viên trẻ xuất sắc năm 2009. Trong không khí h}n hoan đó, Học viện 

T{i chính rất vinh dự khi góp mặt 11 đảng viên trẻ tiêu biểu v{ 1 đảng viên 

trẻ tiêu biểu xuất sắc. Xin cùng giới thiệu tới bạn đọc 12 gương mặt đảng 

viên trẻ của Học viện T{i chính được tuyên dương năm nay. 

  

 
 1. Đồng chí Mai Ngọc Anh - Giảng viên khoa Kế to|n, nguyên bí thư 

Đo{n TN Học viện T{i chính khóa II v{ khóa III, Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất 

sắc được Th{nh đo{n H{ Nội tuyên dương. 

 Sinh ng{y 11/06/1977, được kết nạp Đảng ng{y 14/09/1999, hiện 

nay đang đảm nhiệm chức vụ đảng ủy viên Đảng bộ Học viện.  

Hiện đồng chí Mai Ngọc Anh l{ Phó trưởng bộ môn Nguyên lí kế to|n, 

khoa Kế to|n. Đảm nhận nhiệm vụ Bí thư liên chi đo{n khoa Kế to|n từ năm 

2002-2004 v{ Bí thư Đòan TN Học viện khóa II v{ III, đồng chí đ~ có nhiều 

s|ng kiến n}ng cao chất lượng công t|c đo{n, l~nh đạo Đo{n TN Học viện 

đạt được nhiều th{nh tựu. Dấu ấn về c|c họat động tiêu biểu do đồng chí 

cùng với tập thể BCH Đòan TN tổ chức như: gameshow “Con số v{ nốt nhạc” 

được duy trì trong 3 năm học gần đ}y đ~ thu hút đông đảo c|c lớp sinh viên 
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tham gia v{ h{ng nghìn sinh viên tới cổ vũ cho chương trình c|c chương 

trình đối thoại giữa sinh viên với Đảng ủy – Ban Gi|m đốc Học viện l{ giải 

nhất cuộc thi “tìm hiểu APEC” năm 2006 l{ 3 năm cùng sinh viên tham gia 

c|c chương trình “Rung chuông v{ng” của VTV3 tổ chức c|c kỳ tổ chức hội 

trại – hội chợ sinh viên tổ chức “sôi động kí túc x|” cho sinh viên sống trong 

khu nội trú của Học viện … v{ rất nhiều những chương trình kh|c. Với 

những cống hiến trong công t|c chuyên môn v{ c|c họat động đòan thể, 

đồng chí Mai Ngọc Anh liên tục được công nhận l{ đảng viên đủ tư c|ch, 

ho{n th{nh tốt,  hòan th{nh xuất sắc nhiệm vụ, v{ bằng khen của TW Đo{n 

TNCS HCM, Bộ T{i chính v{ năm học 2008-2009 được đề nghị Thủ tướng 

chính phủ tặng bằng khen. 

Đồng chí Mai Ngọc Anh vinh dự được Th{nh đo{n H{ Nội tuyên dương 

l{ đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc trong số 80 đảng viên trẻ xuất sắc của 

to{n Th{nh phố. 

  

   
  

2. Đồng chí Vũ Văn Ninh – Bí thư Đo{n TN HVTC khóa IV, giảng viên 

khoa TCDN. 

Sinh ngày 19/07/1976, được kết nạp Đảng ng{y 24/10/2002  
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L{ một trong những tiến sĩ trẻ của Học viện, đồng chí Vũ Văn Ninh luôn 

đem nhiệt huyết v{o công t|c giảng dạy, NCKH, tham gia biên soạn nhiều 

s|ch gi|o trình như: B{i giảng gốc TCDN bằng tiếng Anh, gi|o trình TCDN 

cho chuyên ng{nh kh|c… Ba năm liên tục 2006, 2007, 2008, đồng chí tham 

gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học v{ c|c sinh viên n{y đều đạt 

giải NCKH cấp Bộ v{ giải thưởng VIFOTEC. 

Nắm giữ cương vị Phó bí thư Đo{n TN Học viện khóa 2 v{ 3, hiện nay l{ 

Bí thư ĐTN Học viện khóa 4, đồng chí Vũ Văn Ninh cùng với đội ngũ c|n bộ 

Đòan trẻ v{ năng động đang ấp ủ nhiều kế hoạch trong năm 2010, tổ chức 

nhiều họat động sôi nổi, thiết thực ch{o mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long 

– H{ Nội. Với những th{nh tích trên, đồng chí được công nhận l{ đảng viên 

đủ tư c|ch, ho{n th{nh tốt nhiệm vụ trong 3 năm 2007- 2009 cùng nhiều 

bằng khen của TW Đo{n, Bộ T{i chính, v{ c|c danh hiệu chiến sĩ thi đua của 

Học viện v{ ng{nh t{i chính. 

 3. Đồng chí Phạm Văn Bình – Giảng viên khoa TCDN, nguyên Phó 

bí thư Đòan TN HVTC khóa II, khóa III. 

Sinh ng{y 03/06/1976, v{o Đảng ng{y 10/10/2003, hiện tại đồng chí 

Phạm Văn Bình l{ Phó bí thư chi bộ Khoa TCDN, Phó trưởng khoa, Phó 

trưởng bộ môn Định gi| t{i sản.  

Không chỉ tích cực tham gia giảng dạy cho sinh viên c|c khóa, c|c hệ 

của HVTC, đồng chí rất tích cực tham gia giảng dạy c|c khóa học n}ng cao 

năng lực phiên dịch cho c|n bộ L{o, tham gia biên soạn từ điển Việt - L{o về 

phần định gi| t{i sản v{ kinh doanh bất động sản, tham gia c|c đề t{i NCKH 

cấp Khoa, Học viện, Bộ… cũng như viết b{i cho c|c tạp chí chuyên ng{nh. 

Trên cương vị Bí thư LCĐ Khoa T{i chính doanh nghiệp trong nhiều 

năm, Phó bí thư ĐTN Học viện khóa 2 v{ 3, đồng chí đ~ có những đóng góp 

tích cực trong phong tr{o thanh niên: s|ng lập v{ duy trì thường niên cuộc 

thi “Gi|m đốc T{i chính tương lai” thu hút đông đảo sinh viên khoa TCDN 

tham gia, cuộc thi “X- Fashion”, “Giọng h|t hay khoa TCDN”, c|c festival 

đồng tổ chức với c|c LCĐ khoa T{i chính công, T{i chính quốc tế… góp phần 

làm phong phú đời sống tinh thần của sinh viên khoa TCDN nói riêng v{ 

sinh viên Học viện nói chung. Với sự nắm bắt kịp thời tình hình, những 

mong mỏi của sinh viên, đồng chí đ~ có những s|ng kiến góp phần giúp sinh 

viên khoa TCDN trở nên năng động hơn, tham gia cùng c|c hoạt động của 

ĐTN Học viện cũng như đưa sinh viên của Học viện đến gần với phong tr{o 

thanh niên trong cả nước hơn. 
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Với sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi trong công t|c giảng dạy, NCKH 

cũng như t}m huyết d{nh cho phong tr{o sinh viên, đồng chí liên tục được 

xếp loại Đảng viên đủ tư c|ch ho{n th{nh tốt, xuất sắc nhiệm vụ cùng nhiều 

bằng khen của TW Đo{n, Bộ T{i chính, Đảng ủy Học viện T{i chính. 

 4. Đồng chí Nguyễn Lê Cường - Phó bí thư ĐTN Học viện khóa IV, 

giảng viên khoa NH - BH 

Sinh ngày 07/09/1978, vào Đảng ng{y 17/01/2005. Nguyên l{ sinh 

viên khóa 34 Học viện T{i chính, hiện nay đồng chí đang giảng dạy ở bộ môn 

TTCK& KDCK, khoa NH - BH 

L{ Bí thư LCĐ khoa NH - BH, Phó bí thư Đo{n TN khóa 4, đồng chí 

Nguyễn Lê Cường luôn l{ người chủ động đổi mới, s|ng tạo trong c|c hoạt 

động Đo{n. Sinh viên khoa NH - BH chắc chắn ai cũng biết v{ yêu thích 

chương trình “Bảo Ng}n kh|m ph|” – Festival được tổ chức h{ng năm thu 

hút đông đảo sinh viên của khoa tham gia. 

Năm 2006, 2007, 2008 đồng chí đều được xếp loại đảng viên đủ tư 

c|ch, ho{n th{nh tốt nhiệm vụ v{ nhận được nhiều bằng khen của TW Đo{n, 

Bộ T{i chính, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Học viện. 

  

 
  
  

5. Đồng chí Vũ Văn Khiên – Phó bí thư ĐTN khóa IV, C|n bộ đo{n 

chuyên tr|ch ĐTN 

Sinh ng{y 17/10/1978, bước v{o h{ng ngũ của Đảng ng{y 11/08/2003 

tại Đảng bộ Qu}n đội.  

Từ năm 2005 đến nay, đồng chí chuyển về công t|c tại Học viện T{i 

chính. L{ người tham mưu cho Ban thường vụ ĐTN Học viện T{i chính, x}y 
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dựng kế hoạch công t|c Đo{n v{ phong tr{o sinh viên của Học viện, luôn 

hoàn th{nh tốt nhiện vụ của ĐTN, khối VP Đảng v{ Đo{n thể của Học viện 

giao cho. Tích cực tham gia hoạt động x~ hội, tuyên truyền cuộc vận động 

“Học tập v{ l{m theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia chỉ đạo 

cũng như theo s|t phong tr{o tình nguyện hè h{ng năm. Hiện tại đồng chí l{ 

phó bí thư ĐTN Học viện khóa 4. 

Với những đóng góp của mình, đồng chí được xếp loại l{ Đảng viên đủ 

tư c|ch, ho{n th{nh tốt nhiệm vụ trong 3 năm từ 2007 – 2009 v{ nhiều bằng 

khen của Th{nh đo{n H{ Nội, TW Đo{n, Bộ Tài chính. 

 6. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVTV, Giảng viên khoa Kế to|n 

Sinh ng{y 13/3/1980, v{o Đảng ng{y 3/2/2002 

Hiện tại đồng chí đang l{ giảng viên Bộ môn Kế to|n doanh nghiệp, 

khoa Kế to|n, l{ bí thư LCĐ khoa Kế to|n. L{ một LCĐ có số lượng sinh viên 

đông đảo bậc nhất học viện, đồng chí đ~ tổ chức cho sinh viên của khoa 

tham gia c|c phong tr{o đo{n thể, tiếp bước c|c cuộc thi thường niên của 

khoa như “Bạn l{ kế to|n trưởng tương lai”, “Mô hình kế to|n ảo”…  Đồng 

chí còn có những đóng góp tích cực cho phong tr{o thể thao của khoa như 

c|c giải thể thao, c|c cuộc thi cắm hoa… v{ gi{nh giải nhất giải tennis khối 

công chức v{ lực lượng vũ trang huyện Từ Liêm 2009, giải nhất tennis 

th{nh đo{n H{ Nội năm 2009, giải nhì tennis c|c trường đại học TP H{ Nội 

năm 2009. 

Trong nhiều năm liền, đồng chí luôn nhận được bằng khen của của 

Th{nh đòan HN, TW Đo{n v{ danh hiệu chiến sỹ thi đua Học viện. 

 7. Đồng chí Đỗ Quốc Quyền – UVTV, Giảng viên khoa T{i chính công 

Sinh ng{y 25/12/1977, v{o Đảng ng{y 25/06/2007 

Hiện tại đồng chí đang giảng dạy tại bộ môn luật, khoa T{i chính công. 

Trong những năm qua, đồng chí luôn tích cực trong công t|c giảng dạy, 

NCKH, có nhiều b{i đăng trên Tạp chí nghiên cứu T{i chính - Kế to|n, tạp chí 

kiểm to|n, tạp chí nghề luật, tham gia viết c|c gi|o trình Ph|p luật đại 

cương, Ph|p luật kinh tế, Ph|p luật t{i chính. Đồng chí hiện đang tham gia 

đề t{i khoa học cấp nh{ nước về Khai th|c chung t{i nguyên Biển Đông do 

PGS. TS Nguyễn B| Đến (khoa luật ĐHQGHN) chủ nhiệm. 

L{ bí thư LCĐ khoa T{i chính công, đồng chí luôn gương mẫu nhiệt 

tình, tổ chức g}y dựng phong tr{o, đặc biệt l{ Festival khoa T{i chính công 

hằng năm nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ sinh viên trong khoa cũng như 
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sự yêu thích của to{n thể sinh viên trong Học viện. Nhiều năm liền đồng chí 

nhận được bằng khen của TW Đo{n, th{nh đo{n H{ Nội v{ Bộ t{i chính. 

 8. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên ban CTCT và SV 

Sinh ng{y 02/09/1982, kết nạp Đảng v{o ng{y 02/04/2006 v{ hiện l{ 

chi ủy viên chi bộ Ban CTCT v{ SV Học viện. 

Nguyên là sinh viên khóa 39 của Học viện T{i chính, trong suốt 4 năm 

học tại Học viện đồng chí đ~ tích cực tham gia công t|c ĐTN - HSV v{ l{ chủ 

tịch Hội sinh viên Học viện T{i chính khóa 1 trong 2 năm học cuối tại 

trường. 

Th|ng 9/2005 đồng chí chính thức nhận công t|c tại Học viện trong vai 

trò l{ c|n bộ chuyên tr|ch của Đòan TN, tham gia nhiều công t|c do Đòan 

TN Học viện ph}n công. Th|ng 8/2008, đồng chí được điều động về công t|c 

tại Ban CTCT& SV, phụ tr|ch c|c công t|c chính trị tư tưởng, công t|c tuyên 

truyền của sinh viên. Th|ng 9/2008 đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy 

chi bộ ban CTCT v{ SV, phụ tr|ch công t|c đảng vụ của chi bộ v{ công t|c 

ph|t triển Đảng của sinh viên, trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng quần chúng 

ưu tú được kết nạp Đảng v{ giúp đỡ Đảng viên dự bị được công nhận đảng 

viên chính thức. 

Với những trọng tr|ch được giao luôn ho{n th{nh tốt, đồng chí nhiều 

năm liền được nhận bằng khen của TW Đo{n, Th{nh đòan H{ Nội, được 

công nhận l{ đảng viên đủ tư c|ch ho{n th{nh tốt nhiệm vụ. 
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9. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - CQ 42/11.02 

Sinh ng{y 20/08/1986, v{o Đảng ng{y 5/9/2004, hiện l{ đảng viên chi 

bộ Ban CTCT& SV, Học viện T{i chính 

Suốt 4 năm học tập tại Học viện, đồng chí liên tục đạt danh hiệu sinh 

viên giỏi, xuất sắc c|c năm, tốt nghiệp loại giỏi to{n khóa, tích cực tham gia 

NCKH: tham gia viết b{i trên nội san SVNCKH, giải 3 cấp Học viện năm 2007, 

giải 3 cấp Bộ công trình NCKH năm 2008, giải 3 s|ng tạo kĩ thuật Vifotec 

2008 

L{ bí thư chi đo{n CQ42/11.02, ủy viên Ban thư kí Hội sinh viên năm 

2005, 2006, v{ Chủ tịch Hội sinh viên khóa II, đồng chí luôn l{ một đảng 

viên trẻ năng nổ, nhiệt tình, có những s|ng kiến trong phong tr{o sinh viên, 

góp phần đưa tiếng nói của sinh viên Học viện T{i chính lên một bậc thang 

mới. 

Cùng với những đóng góp trong phong tr{o sinh viên l{ sự s|ng tạo 

trong công t|c ph|t triển đảng, đồng chí được vinh danh l{ Sao th|ng giêng 

năm 2008, cùng nhiều bằng khen của TW Đo{n, TW Hội SVVN. 

10. Đồng chí Bùi Thị Nhật Linh – CQ 43/22.01 

Sinh ng{y 21/10/1987, kết nạp đảng ng{y 10/06/2007, hiện l{ đảng 

viên chi bộ Ban CTCT v{ SV học viện.  

Đồng chí Bùi Thị Nhật Linh luôn tích cực trong học tập v{ NCKH, nhiều 

kì được khen thưởng sinh viên giỏi. Trên cương vị bí thư chi đo{n 

CQ43/22.01, phó bí thư LCĐ khoa Kế to|n, đồng chí đ~ góp phần v{o những 

th{nh công của nhiều hoạt động của LCĐ khoa v{ ĐTN Học viện 

Nhiều năm liền đồng chí được nhận bằng khen của Đòan TN Học viện 

năm 2009 đồng chí được nhận bằng khen của TW Đo{n. 

   11. Đồng chí Ngô Thị Kim Hòa - CQ43/11.02 

Sinh ng{y 09/10/1987, kết nạp Đảng ng{y 22/06/2008, hiện tại l{ 

đảng viên chi bộ khoa TCDN Học viện 

Trong qu| trình học tập, đồng chí luôn vươn lên l{ l| cờ đầu trong 

phong tr{o học tập với nhiều năm liền l{ sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp đạt 

danh hiệu sinh viên xuất sắc to{n khóa v{ l{ thủ khoa tốt nghiệp năm 2009 

của Học viện vinh dự có mặt trong 130 thủ khoa tốt nghiệp Đại học trên 

th{nh phố H{ Nội. Bên cạnh đó, đồng chí không ngừng NCKH với nhiều b{i 

đăng trên nội san NCKH, giải nhì công trình NCKH cấp Học viện… 
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Đảm nhận chức vụ bí thư chi đo{n CQ43/11.02, tích cực trong c|c 

phong tr{o tình nguyện cũng như phong tr{o chung của ĐTN- HSV, đồng chí 

đ~ nhiều năm liền được nhận giấy khen của Th{nh đo{n H{ Nội, Đòan TN 

Học viện 

 12. Lê Thị Trang - CQ 45/22.01 

Sinh ng{y 27/05/1989, v{o Đảng ngày 4/8/2007 

Trong qu| trình học phổ thông, đồng chí luôn tham gia đầy đủ hoạt 

động của chi đo{n v{ Đo{n trường tổ chức, l{ bí thư chi đo{n suốt 3 năm 

học, đạt được nhiều học bổng như học bổng Huda Huế, giải thưởng Nữ sinh 

Việt Nam… 

Hiện tại, đồng chí đang học tập tại chi đo{n CQ45/22.01, suốt 2 năm 

qua, đồng chí rất tích cực học tập v{ NCKH, đồng thời đóng góp v{o phong 

tr{o thanh niên của Học viện, được giấy khen sinh viên giỏi của Gi|m đốc 

Học viện trao tặng. 

  

   
  

12 đảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương trong 1.000 đảng viên 

tiêu biểu của Th{nh phố H{ Nội l{ niềm tự h{o của sinh viên Học viện T{i 

chính v{ Tuổi trẻ thủ đô. Những đóng góp tích cực của c|c đồng chí thể hiện 
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ý thức, l{ tr|ch nhiệm tiếp bước truyền thống của c|c thế hệ sinh viên T{i 

chính, vì mục tiêu x}y dựng, ph|t triển Học viện v{ Thủ đô H{ Nội. 

Năm 2016 

Học viện T{i chính rất vinh dự khi có 07 đại biểu được vinh danh trong 

danh sách 500 Đảng viên trẻ xuất sắc thủ đô năm 2016, gồm có: 

1. Đ/c Tạ Đình Hòa,  Phó bí thư Đo{n Thanh Niên, Học viện T{i chính 

2. Đ/c Phạm Văn H{o, Phó bí thư Đo{n thanh niên, Học viện T{i chính 

3. Đ/c Nguyễn Đình Ho{n, Ủy viên Ban Thường vụ Đo{n Học viện T{i 

chính 

4. Đ/c Trần Thị Thu Trang, Chi ủy viên chi bộ Ban CTCT&SV, Học viện 

Tài chính 

5. Đ/c Nguyễn Chí Th{nh, Đảng viên Chi bộ Ban CTCT&SV, Học viện T{i 

chính 

6. Đ/c Vũ Kh|nh Chi, Chi đo{n CQ51/11.19, Học viện T{i chính 

7. Đ/c Nguyễn Thế Kh|nh, Chi đo{n CQ51/11.19, Học viện T{i chính 

 
Đ/c Tạ Đình Hòa – (ở giữa) cùng 4 Đảng viên trẻ xuất sắc 
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PHỤ LỤC IV 

Những cựu sinh viên tiêu biểu của Học viện Tài chính 

55 Cựu sinh viên tiêu biểu của khoa Tài chính doanh nghiệp 

TT Họ và tên Cựu SV lớp Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

1.   
Vũ Văn Ninh 10.04 

Nguyên UVTƯ Đảng kho| XI, Phó Thủ tướng 
chính phủ 

2.   
TS. Phùng Quốc Hiển 14.04A UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 

3.   
Nguyễn Đức Hải 16.04B 

UVTƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủỷ ban T{i chính – 
Ng}n s|ch Quốc hội 

4.   
Đinh Trịnh Hải 13.04 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban T{i chính –Ngân sách 
quốc hội 

5.   
Đoàn Hồng Phong 19.04E UVTU Đảng, Bí thư  tỉnh uỷ Nam Định 

6.   
Hồ Đức Phớc 21.04D UVTU Đảng, Tổng Kiểm to|n nh{ nước 

7.   
Nguyễn Văn Tuấn 18.04B 

Nguyên Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh Nam 
Định 

8.   
TS. Nguyễn Văn Sơn K4.11A Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh H{ Giang 

9.   
Nguyễn Hữu Toàn 24.14 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban T{i chính –Ngân sách 
quốc hội 

10.   
Nguyễn Ngọc Bằng 18.04A1 

Trung tướng, Nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng 
cục 8, Bộ Công an 

11.   
Đỗ Việt Đức 24.14 Tổng Cục Trưởng Tổng cục Dự trữ quốc gia 

12.   
Hoàng Việt Cường 18.04A2 Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan 

13.   
Mai Xuân Thành 23.11 Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan 

14.   
Nguyễn Dương Thái K2.11.ĐH2 Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan 

15.   
Trịnh Văn Thế 20.04B Gi|m đốc Sở T{i chính tỉnh H{ Nam 

16.   
Nguyễn Thanh Tùng 22.04A1 Gi|m đốc Sở T{i chính tỉnh Vĩnh Phúc 

17.   
Hoàng Tố Quyên 24.11 Gi|m đốc Sở T{i chính tỉnh Cao Bằng 

18.   
TS. Lê Hồng Thăng 15.04D 

Th{nh uỷ viên, Gi|m đốc Sở Công – Thương 
th{nh phố H{ Nội 
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19.   
Nguyễn Danh Hà 16.04A 

Nguyên Gi|m đốc Kho bạc Nh{ nước tỉnh Lào 
Cai 

20.   
Nguyễn Quang Huy 16.04A Gi|m đốc Kho bạc Nh{ nước tỉnh Lai Ch}u 

21.   
Nguyễn Văn Hải 14.04B Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 

22.   
Nguyễn Văn Thể 22.041 Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn 

23.   
Nguyễn Văn Thuận 19.04A1 Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

24.   
Lê Ngọc Khoa 16.04A 

Cục trưởng Cục Kế hoạch - T{i chính, Bộ T{i 
chính 

25.   
Hoàng Kim Thuỷ 17.04B 

Nguyên Cục trưởng Cục Tư ph|p th{nh phố H{ 
Nội 

26.   
TS.Trương Hùng Long 20.04A 

Cục Trưởng Cục Quản lý Nợ v{ T{i chính đối 
ngoại, Bộ T{i chính 

27.   
Phạm Đình Thi 16.04B Vụ trưởng Vụ Chính s|ch Thuế, Bộ T{i chính 

28.   
Nguyễn Huy Vị 16.04A 

Vụ Trưởng Vụ T{i vụ - Quản trị, Kho Bạc Nh{ 
nước Trung ương 

29.   
Viên Văn Dũng 26.11 

Vụ Trưởng Vụ Tổ chức c|n bộ Kho bạc Nh{ 
nước Trung ương 

30.   
Trần Huy Hiệu 20.04D 

Vụ Trưởng Vụ T{i vụ - Quản trị, Tổng cục Dự 
trữ Quốc gia 

31.   
Bùi Văn Hoan 14.04B 

Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh 
uỷ Bắc Ninh 

32.   
Trần Văn Tuấn 23.12 Tổng Gíam đốc Tổng công ty Sông Đ{ 

33.   
PGS,TS. Phạm Văn Liên 15.04B Phó Gi|m đốc Học viện T{i chính 

34.   
PGS,TS. Bùi Văn Vần 16.04B 

Trưởng khoa T{i chính doanh nghiệp, Học 
viện T{i chính 

35.   PGS,TS. Nguyễn Trọng 
Thản 

23.14 Trưởng khoa Sau đại học, Học viện T{i chính 

36.   PGS,TS. Bùi Đường 
Nghiêu 

20.04D 
Viện trưởng Viện Đ{o tạo quốc tế, Học viện T{i 
chính 

37.   
PGS,TS. Phạm Tiến Đạt 35.11C3 

Phó Viện Trưởng Viện Chiến lược v{ chính 
s|ch t{i chính, Bộ T{i chính 

38.   PGS,TS. Phạm T Kim 
Vân 

18.04A2 
Nguyên Phó Trưởng khoa Hệ thống Thông tin 
kinh tế, Học viện T{i chính 

39.   
PGS,TS. Vũ Văn Ninh 33.11B 

Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn TCDN, Học 
viện T{i chính 
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40.   PGS,TS Nguyễn T Hoài 
Lê 

28.11 
Trưởng Ban QLKH, Viện H{n l}m Khoa học x~ 
hội Việt Nam 

41.   PGS,TS.Nguyễn Xuân 
Thạch 

18.04A2 
Trưởng Ban Công t|c Chính trị, sinh viên, Học 
viện T{i chính 

42.   PGS,TS.Đoàn Hương 
Quỳnh 

30.11 
Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng Bộ môn TCDN, 
Học viện T{i chính 

43.   
Đặng Phan Tường 20.04A 

Chủ tịch Hội đồng th{nh viên Tổng công ty 
Truyền tải Điện Việt Nam. 

44.   
Phan Kim Bằng 21.04D 

Chủ tịch Hội đồng th{nh viên Tổng công ty Bảo 
hiểm Bảo Việt, Tập đo{n Bảo Việt. 

45.   
Hà T Thu Thanh 17.04B Chủ tịch công ty kiểm to|n Deloite Việt Nam 

46.   
Lê Hoàng Hải 19.04A1 

Tổng Gi|m đốc công ty TNHH mua b|n Nợ Việt 
Nam (DATC) 

47.   
Nguyễn Văn Tuân 26.11 

Chủ tịch kiêm TGĐ Cty TNHH MTV thương mại 
đầu tư ph|t triển đô thị Hải Phòng 

48.   
Mai Hồng Hải 27.11 

Tổng Gi|m đốc Cty TNHH MTV Xi măng VICEM 
Hải Phòng 

49.   
Lê Tuấn Hải K2.11.ĐH2 

Chủ tịch Hội đồng th{nh viên kiêm Tổng Gi|m 
đốc Tổng công ty Luật GOLDSUN 

50.   
TS. Nguyễn Xuân Nam 20.04D 

Trưởng Ban T{i chính, Tập đo{n điện lực Việt 
Nam. 

51.   PGS.,TS Nguyễn Lê 
Cường 

34.11D 
Phó trưởng Ban Tổ chức c|n bộ - Học viện T{i 
chính 

52.   
Vũ Kiên Trung 33.11B 

Tổng Gi|m đốc Công ty TNHH MTV Công viên - 
C}y xanh th{nh phố H{ Nội 

53.   
Nguyễn Quốc Huy K4.11A 

Phó Tổng Gi|m đốc Tổng công ty Đầu tư v{ 
Kinh doanh vốn Nh{ nước (SCIC) 

54.   
Nguyễn Thị Phương Lê 26.11 

Phó Gi|m đốc ng}n h{ng Việt Nam thịnh 
vượng (VPBANK) 

55.   
Trần Trọng Hiếu 32.11A 

Chủ tịch Tập đo{n Đầu tư t{i chính, gi|o dục, 
nhập khẩu, bất động sản, kết nối đầu tư quốc 
tế (IDJ) 

 Ghi chú: 
-04 là ký hiệu của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp từ khoá 13 trở về trước. 
-04A, 04B, 04C, 04D, 04E lần lượt là ký hiệu của các chuyên ngành Tài chính Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương 
nghiệp, XDCB và Giao thông vận tải từ khoá 14 đến khoá 22. 
-11, 12, 13, 14  lần lượt là ký hiệu của các chuyên ngành Tài chính Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương nghiệp và 
XDCB từ khoá 23. Riêng khoá 28, mã số 14 được đặt cho lớp thuộc chuyên ngành Kho Bạc 
- Từ khoá 29 đến nay, tất cả các lớp thuộc chuyên ngành TCDN đều có ký hiệu chung: 11 
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100 cựu sinh viên tiêu biểu của khoa Tài chính Doanh nghiệp 18 

TT Họ và tên 
Cựu SV 

lớp 
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

1.   
Vũ Văn Ninh 10.04 

Nguyên UVTƯ Đảng khoá XI, Phó Thủ tướng chính phủ 

nước CHXHCN Việt Nam 

2.   TS. Phùng Quốc 

Hiển 
14.04A 

UVTƯ Đảng, Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính –Ngân sách 

của Quốc hội 

3.   
Nguyễn Đức Hải 16.04B 

UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Trung 

ương 

4.   
Đinh Trịnh Hải 13.04 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính –Ngân sách quốc hội 

5.   
Đoàn Hồng Phong 19.04E UVTU Đảng, Bí thư  tỉnh uỷ Nam Định 

6.   
Hồ Đức Phớc 21.04D 

UVTU Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 

An 

7.   
TS. Nguyễn Văn Sơn K4.11A 

Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà 

Giang 

8.   
Nguyễn Hữu Toàn 24.14 

Hàm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội, 

Trợ lý của Chủ tịch Quốc Hội 

9.   
Nguyễn Ngọc Bằng 18.04A1 Trung tướng, Tổng Cục Trưởng Tổng cục 8, Bộ Công an 

10.   
Hoàng Việt Cường 18.04A2 Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 

11.   
Nguyễn Dương Thái K2.11.ĐH2 Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 

12.   
Trần Quang Chiểu 14.04A 

Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính –Ngân sách quốc 

hội 

13.   
Trịnh Văn Thế 20.04B Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam 

14.   
Hoàng Tố Quyên 24.11 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng 

15.   
TS. Lê Hồng Thăng 15.04D Gíam đốc Sở Công – Thương thành phố Hà Nội 

16.   
Nguyễn Danh Hà 16.04A Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai 

17.   
Nguyễn Quang Huy 16.04A Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu 

18.   
Nguyễn Văn Hải 14.04B Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 

19.   
Nguyễn Văn Thuận 19.04A1 Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

20.   
Lê Ngọc Khoa 16.04A Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính 

21.   
Hoàng Kim Thuỷ 17.04B Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Hà Nội 

22.   TS.Trương Hùng 

Long 
20.04A 

Cục Trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ 

Tài chính 

23.   
Phạm Đình Thi 16.04B Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính 

https://hvtc.edu.vn/tabid/76/Default.aspx
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24.   
Nguyễn Huy Vị 16.04A 

Vụ Trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Kho Bạc Nhà nước 

Trung ương 

25.   
Viên Văn Dũng 26.11 

Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Kho bạc Nhà nước Trung 

ương 

26.   
Trần Huy Hiệu 20.04D 

Vụ Trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Dự trữ Quốc 

gia 

27.   
Bùi Văn Hoan 14.04B Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ Bắc Ninh 

28.   
Vũ Khắc Liêm 15.04D Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính 

29.   
Đào  Xuân Tuế 18.04B Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính 

30.   
Đỗ Việt Đức 24.14 Phó Vụ Trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính 

31.   
Trần Thị Thêm 23.14 

Phó Vụ Trưởng Vụ Tài chính, Bộ Tài nguyên – Môi 

trường 

32.   
Nguyễn Thị Liên 20.04A 

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Thuỷ 

lợi, Bộ NN và PT nông thôn 

33.   TS. Nguyễn Ngọc 

Hải 
20.04B 

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

34.   
Trần Văn Hiền 16.04A 

Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài 

chính 

35.   
Nguyễn Huy Hiền 21.04D 

Phó Cục Trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao 

thông – Vận tải. 

36.   
TS. Trần Duy Hải 26.11 

Phó Cục trưởng cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

37.   
Nguyễn Ngọc Đức 16.04B Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An 

38.   Mầu Thị Thanh 

Thuỷ 
20.04A Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh 

39.   
Nguyễn Văn Minh 21.04A Phó Gíam đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai 

40.   
Đỗ Đức Minh 29.11 Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái 

41.   
Bùi Thị Hồng Phú 26.11 Phó cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc 

42.   
Phạm Bá Vinh 21.04B Phó Cục Trưởng Cục thuế tỉnh Phú Thọ 

43.   
Nguyễn Văn Thể 22.04A Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn 

44.   
Đỗ Thị Kim Oanh 20.04B Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam 

45.   
Nguyễn Đức Tuyên 22.04D Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh 

46.   
Phạm Văn Tân 22.04B Phó Giám đốc Sở Thú thành phố Hồ Chí Minh 

47.   PGS,TS. Phạm Văn 

Liên 
15.04B Phó Giám đốc Học viện Tài chính 
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48.   PGS,TS. Bùi Văn 

Vần 
16.04B Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính 

49.   PGS,TS. Bùi Đường 

Nghiêu 
20.04D Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Học viện Tài chính 

50.   PGS,TS. Phạm T 

Kim Vân 
18.04A2 

Phó Trưởng khoa Hệ thống Thông tin kinh tế, Học viện 

Tài chính 

51.   PGS,TS. Nguyễn 

Trọng Thản 
23.14 Phó Trưởng khoa Sau đại học, Học viện Tài chính 

52.   PGS,TS. Vũ Văn 

Ninh 
33.11B 

Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn TCDN, Học viện Tài 

chính 

53.   PGS,TS. Hoàng Văn 

Quỳnh 
16.04A 

Trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính, khoa Ngân hàng –Bảo 

hiểm, Học viện Tài chính 

54.   PGS,TS. Hoàng 

Thuý Nguyệt 
18.04A2 

Trưởng Bộ môn Quản lý tài chính Công, Học viện Tài 

chính 

55.   PGS,TS Nguyễn T 

Hoài Lê 
28.11 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

56.   PGS,TS Hà Minh 

Sơn 
28.14 

Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, Học viện Tài 

chính 

57.   TS. Nguyễn Xuân 

Thạch 
18.04A2 

Trưởng Ban Công tác Chính trị, sinh viên, Học viện Tài 

chính 

58.   
Đặng Phan Tường 20.04A 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải 

Điện Việt Nam. 

59.   
Phan Kim Bằng 21.04D 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm 

Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt. 

60.   
Hà T Thu Thanh 17.04B 

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch công ty kiểm toán Deloite 

Việt Nam 

61.   
Lê Hoàng Hải 19.04A1 

Tổng Giám đốc công ty TNHH mua bán Nợ Việt Nam 

(DATC) 

62.   
TS. Đặng Anh Vinh 33.11A 

Tổng Giám đốc Cty tài chính cổ phần Sông Đà, Tổng 

công ty Sông Đà 

63.   ThS. Nguyễn Văn 

Tuân 
26.11 

Chủ tịch kiêm TGĐ Cty TNHH MTV thương mại đầu tư 

phát triển đô thị Hải Phòng 

64.   
Mai Hồng Hải 27.11 

Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải 

Phòng 

65.   
Lê Tuấn Hải K2.11.ĐH2 

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng 

công ty Luật GOLDSUN 

66.   TS. Nguyễn Xuân 

Nam 
20.04D 

Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, Tập đoàn điện lực Việt 

Nam. 

67.   
TS. Hoàng Văn Ninh 20.04E 

Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính cổ phần điện lực, Tập 

đoàn điện lực Việt Nam 

68.   
Dương Thanh Hiền 17.04B 

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH mua bán nợ Việt 

Nam (DATC) 

69.   
Phạm Việt Hùng 22.04B 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Bộ 

Xây dựng 

70.   
Trần Văn Tuấn 23.12 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà 

71.   
Nguyễn Quốc Huy K4.11A 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước (SCIC) 
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72.   
Vũ Kiên Trung 33.11B 

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên - 

Cây xanh thành phố Hà Nội 

73.   
Phan Ngọc Biên K2.11.ĐH2 

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Thang máy, 

Thiết bị Thăng Long 

74.   
Nguyễn Đình Doanh 22.04B 

Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

75.   
Vũ Kim Cứ 23.11 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình 

76.   
Nguyễn Tiến Dũng 29.11 Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Khu vực III 

77.   
Trần Thanh Mai 23.11 Phó Chánh Văn phòng Học viện Tài chính 

78.   
Hoàng Thế Hiển 21.04D 

Kế toán Trưởng Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công 

nghiệp Việt Nam 

79.   
Vũ Trọng Hải 26.11 

Kế toán Trưởng Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn 

dầu khí quốc gia Việt Nam 

80.   
Nguyễn Trung Sơn 35.11C1 

Kế toán Trưởng Tổng công ty Rượu Bia nước giải khát 

Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội 

81.   
Lê Hải Yến 22.04B Kế toán Trưởng Viện Khoa học Xã hội, Hà Nội 

82.   
Hoàng T Thu Hà 36.11A2 Kế toán Trưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

83.   
Tuấn Nguyên Thuỷ 33.11A Kế toán Trưởng, Sở Tài chính thành phố Hà Nội 

84.   
Hà Xuân Hán 23.14 

Kế toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Phân đạm 

và Hoá chất Hà Bắc 

85.   ThS. Trương Ngọc 

Lân 
34.03

*
 Trưởng Ban Đầu tư dự án, Tập đoàn Bảo Việt 

86.   
Nguyễn Văn Toán 21.04A Gíam đốc Bảo Việt tỉnh Thái Bình 

87.   
Vũ Đức Quang 23.14 

Phó Kế toán Trưởng kiêm Phó Giám đốc Ban Tài chính 

Kế toán Tổng công ty Sông Đà 

88.   
Lê Viết Đoàn 40.11.05 

Phó Kế toán Trưởng, Phó Gíam đốc Ban Tài chính-Kế 

toán, Tổng công ty Sông Đà 

89.   
Lê Quốc Tuấn 29.11 

Giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy, Hạ 

Long. 

90.   TS. Đoàn Hương 

Quỳnh 
30.11 

Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng Bộ môn TCDN, Học viện 

Tài chính 

91.   ThS. Nguyễn Văn 

Đức 
35.11B1 

Trưởng Khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Dệt may thời 

trang Hà Nội 

92.   
Lê  Thanh Hà 19.04A1 

Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên in Tài 

chính, Bộ Tài chính 

93.   Nguyễn T Phương 

Lê 
26.11 

Phó Giám đốc ngân hàng Việt Nam thịnh vượng 

(VPBANK) 

94.   
Tường Duy Phúc 29.11 

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin di động Khu vực V, 

Tổng công ty MOBIFONE 

95.   
Phạm Sơn Hoài 17.04A Phó Giám đốc sân bay Vinh, Nghệ An 
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96.   
Phạm T Thanh Xuân 33.11A 

Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công –

Thương, Chi nhánh Hà Nội 

97.   
Nguyễn Ngọc Kiên 16.04B 

Đại tá, Trưởng phòng Kế hoạch Ngân sách, Cục Tài chính 

Bộ Quốc phòng 

98.   
Trần Kim Sơn 29.11 

Trưởng Phòng Ngân quỹ Ngân hàng cổ phần Quân đội 

(MB) Chi nhánh Tây Hồ 

99.   
Hồ Nghĩa Công 36.11A2 

Giám đốc Tài chính (CFO) Tổng công ty Xây dựng Lũng 

Lô, Bộ Quốc Phòng 

100.   TS. Nguyễn Lê 

Cường 
34.11D Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Tài chính 

 Ghi chú: 
-04 là ký hiệu của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp từ khoá 13 trở về trước. 
-04A, 04B, 04C, 04D, 04E lần lượt là ký hiệu của các chuyên ngành Tài chính Công nghiệp, Nông 
nghiệp, Thương nghiệp, XDCB và Giao thông vận tải từ khoá 14 đến khoá 22. 
-11, 12, 13, 14  lần lượt là ký hiệu của các chuyên ngành Tài chính Công nghiệp, Nông nghiệp, 
Thương nghiệp và XDCB từ khoá 23. Riêng khoá 28, mã số 14 được đặt cho lớp thuộc chuyên ngành 
Kho Bạc 
- Từ khoá 29 đến nay, tất cả các lớp thuộc chuyên ngành TCDN đều có ký hiệu chung: 11 
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PHỤ LỤC IV 

Những hình ảnh về cơ sở vật chất Học viện hôm nay 

 

Bể bơi thông minh 

 

Góc nhìn từ nhà Đại bàng 
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Khu KTX 
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Thư viện 
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Hội trường 

 

Nhà Đại bàng 

 


