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TỜ TRÌNH   
Đ NG    M  NG NH Đ O T O 

 

T n n  nh   : Tâm lý học 

 Mã số    : 7310401 

Tr nh  ộ   o tạo  Đại học 

 

 ính  ửi   Bộ Giáo dục v  Đ o tạo 

 

1. Sự cần thiết mở n  nh   o tạo Tâm lý học 

1.1. Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Sứ mệnh: Học viện Thanh thiếu niên là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa 

lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao; bồi dƣỡng 

nhân tài; nghiên cứu khoa học về công tác Đoàn và và phong trào thanh thiếu nhi, 

truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu quả sự phát triển bền 

v ng của đất nƣ c, đ c biệt đối v i hệ thống ch nh tr  và nhu c u của x  h i   

Tầm nhìn: Đến năm 2030,  Học viện phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo đại 

học đa ngành, đa lĩnh vực theo đ nh hƣ ng ứng dụng có uy t n, đạt tiêu chuẩn có 

m t số tiêu ch  vƣợt chuẩn theo quy đ nh của B  Giáo dục và Đào tạo và khu 

vực Đông Nam Á, có v  thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi 

học thuật, giao lƣu văn hóa trong nƣ c và quốc tế  

Hiện nay, Học viện đang đào tạo trình đ  đại học 6 ngành: Xây dựng Đảng 

và Ch nh quyền nhà nƣ c, Công tác Thanh thiếu niên, Công tác x  h i, Luật, 

Quản lý nhà nƣ c và Quan hệ công chúng. Do sự giao thoa gi a Tâm lý học v i 

các lĩnh vực khác nhƣ Công tác x  h i, Công tác Thanh thiếu niên... nên việc mở 

ngành đào tạo Tâm lý học ở Học viện sẽ là ƣu thế và là cơ h i thuận lợi để kết 

nối sức mạnh và kế thừa kinh nghiệm đào tạo của các ngành có liên quan trong 

Học viện  M t khác, sự giao thoa này còn thể hiện ở các khối kiến thức trong 

chƣơng trình đào tạo của Học viện sẽ bảo đảm t nh đa ngành, liên ngành  Sinh 

viên ngành Tâm lý học của Học viện sau khi tốt nghiệp ngoài việc đảm bảo 

nh ng tiêu chuẩn đ u ra giống nhƣ các trƣờng khác sẽ có nh ng thế mạnh 

chuyên sâu về tâm lý thanh thiếu nhi, đƣợc trang b  thêm các kiến thức và kỹ 

năng từ các ngành liên quan trong Học viện nhƣ Công tác thanh niên và Công 

tác x  h i  Thêm vào đó, việc tổ chức đào tạo ngành Tâm lý học ở Học viện có 
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thể liên thông ngang v i các chƣơng trình đào tạo của các ngành khác và liên 

thông dọc trong chƣơng trình tuyển sinh hiện hành của Học viện   

Trên cơ sở xác đ nh rõ v  tr , vai trò trong việc đào tạo, giảng dạy các kiến 

thức, kỹ năng, hoạt đ ng về thanh thiếu niên, nhiều năm qua, Học viện đ  t ch 

l y đƣợc nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chƣơng trình, giáo trình, tài 

liệu và tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng cho đ i ng  cán b  về các lĩnh vực thu c 

thanh thiếu niên   

Từ nh ng phân t ch trên, có thể kh ng đ nh: Tâm lý học là ngành đào tạo có 

sự g n kết ch t chẽ v i mục tiêu, nhiệm vụ hoạt đ ng của Đoàn TNCS Hồ Ch  

Minh, ph  hợp v i Chiến lƣợc phát triển và năng lực đào tạo của Học viện  Việc 

mở ngành Tâm lý học của Học viện không nh ng đáp ứng nhu c u đào tạo cho 

Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh, mà còn giải quyết nhu c u của x  h i, xuất phát từ 

thực ti n yêu c u của x  h i trong trong thời k  xây dựng và phát triển đất nƣ c  

Mở ngành Tâm lý học tại Học viện là ph  hợp v i chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng, ch nh sách pháp luật của Nhà nƣ c về Chiến lƣợc phát triển thanh niên 

Việt Nam v i mục tiêu phát triển giáo dục, nâng cao năng lực, ý thức pháp luật 

cho thanh niên và trách nhiệm của thanh niên đối v i bản thân, gia đình, x  h i  

1.2. Sự phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, 

vùng và quốc gia 

Trong bối cảnh đất nƣ c đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

h i nhập quốc tế, đời sống vật chất và tinh th n của nhân dân ngày càng đƣợc 

nâng cao  Tuy nhiên, xét về kh a cạnh tâm lý, con ngƣời, nhất là thanh thiếu nhi 

Việt Nam đang b  tác đ ng mạnh mẽ, thể hiện ở sự thay đổi thang giá tr , chuẩn 

mực giá tr , thƣ c đo giá tr , đ nh hƣ ng giá tr ; nhiều vấn đề tâm lý x  h i đang 

đ t ra, nhất là đối v i thanh thiếu nhi c n đƣợc quan tâm giải quyết nhƣ: Bạo lực, 

phạm t i, tr m cảm, trẻ tự kỷ, tự tử tập thể, nghiện game     Vì vậy, nhu c u tƣ vấn 

tâm lý, tr  liệu tâm lý ngày càng cao  Trong các trƣờng học nhu c u tƣ vấn tâm lý, 

tham vấn cho học sinh, sinh viên c ng đang trở thành nhu c u cấp thiết để hỗ trợ 

cho các bạn trẻ  

Để thực hiện tốt các hoạt đ ng tham vấn, tƣ vấn, nhất là tƣ vấn tâm lý cho 

các bạn trẻ, ngƣời tƣ vấn c n đƣợc trang b  đ y đủ các kiến thức, kĩ năng chuyên 

sâu về tham vấn, tƣ vấn tâm lý. Vì vậy, việc đào tạo, phát triển đ i ng  nhân viên 

tâm lý chuyên nghiệp làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, đ c biệt là tƣ vấn 

học đƣờng, tƣ vấn cho thanh thiếu nhi có nhu c u rất l n và cấp thiết  V i chức 

năng hiện có, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đào tạo đại học ngành tâm lý 

học là ph  hợp, sinh viên đƣợc đào tạo ngành này sau khi tốt nghiệp ra trƣờng có 

thể làm trong các cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh các cấp, c ng nhƣ trong 

các sở sở giáo dục và nhiều các cơ quan, tổ chức khác. 

Học viện đ  tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi nhu c u nhân lực đối v i 

ngành Tâm lý học trình đ  đại học đƣợc thực hiện tại 03 tỉnh/thành phố đối v i 55 

cơ quan, tổ chức, trƣờng học   về nhu c u tuyển dụng cử nhân ngành tâm lý học 
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tại 03 tỉnh: Hà N i, Hà Nam, B c Giang. Các cơ quan, đơn v  đƣợc khảo sát sẵn 

sàng tiếp nhận cử nhân tốt nghiệp ngành Tâm lý học có kiến thức, nghiệp vụ về tƣ 

vấn học đƣờng, tƣ vấn thanh thiếu nhi (có phiếu khảo sát và báo cáo kèm theo). 

Có thể kh ng đ nh, Tâm lý học là ngành đào tạo có sự g n kết ch t chẽ v i 

mục tiêu, nhiệm vụ hoạt đ ng của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh, ph  hợp v i năng 

lực đào tạo của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam  Việc mở ngành Tâm lý học 

tại Học viện không nh ng đáp ứng nhu c u đào tạo cán b  cho Đoàn TNCS Hồ 

Ch  Minh, mà còn đáp ứng nhu c u của x  h i, tham gia giải quyết các vấn đề 

đang nảy sinh trong đời sống xã h i  

Hiện nay, Học viện hoàn toàn có đủ các điều kiện về đ i ng  giảng viên có 

trình đ  chuyên môn cao, có đủ trình đ  và kinh nghiệm quản lý đào tạo…để tổ 

chức đào tạo ngành Tâm lý học  Do vậy, việc đào tạo cử nhân tâm lý ở Học viện 

Thanh thiếu niên Việt Nam là rất c n thiết, đáp ứng yêu c u của công tác Đoàn, 

phong trào thanh thiếu nhi và sự phát triển của đất nƣ c  

2. Giới thiệu khái quát về Học viện Thanh thiếu ni n Việt Nam 

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (tiền thân là trƣờng Huấn luyện cán 

b , đƣợc thành lập năm 1956) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thu c 

Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh, đƣợc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dƣỡng, 

nghiên cứu về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên  Trong nhiều năm 

qua, v i tƣ cách là m t cơ sở duy nhất tổ chức giảng dạy và nghiên cứu hệ thống 

kiến thức khoa học đa ngành về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, 

các hoạt đ ng của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (sau đây gọi t t là Học 

viện) đ  có nh ng đóng góp t ch cực cho công tác giáo dục và rèn luyện thế hệ 

trẻ Việt Nam, đóng góp cho công tác xây dựng và đổi m i các chủ trƣơng, ch nh 

sách của Đảng và Nhà nƣ c về công tác thanh thiếu niên; đề xuất các chƣơng 

trình đào tạo, bồi dƣỡng cán b  và các biện pháp công tác cho Đoàn TNCS Hồ 

Ch  Minh trong từng giai đoạn, từng thời k  của đất nƣ c   

Ngày 10/10/2011, Thủ tƣ ng Ch nh phủ đ  ban hành Quyết đ nh số 

1769/QĐ-TTg nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo 

dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân dân trực thu c Trung ƣơng 

Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh, năm 2012 B  Giáo dục và Đào tạo, giao nhiệm vụ cho 

Học viện đào tạo đại học 03 ngành: Xây dựng Đảng và Ch nh quyền nhà nƣ c, 

ngành Công tác Thanh thiếu niên và ngành Công tác x  h i  Đến nay, Học viện đ  

tuyển sinh và đào tạo 08 khóa hệ cử nhân các ngành nêu trên  Kể từ ngày thành 

lập đến nay, Học viện đ  đào tạo, bồi dƣỡng đƣợc g n 50 000 học viên, sinh viên, 

trong đó đào tạo hệ đại học tập trung là hơn 1 700 sinh viên, hệ đại học vừa làm 

vừa học là 400 sinh viên  Về đào tạo trình đ  đại học, Học viện là cơ sở đào tạo 

đ c lập theo Quy chế, Quy đ nh của B  Giáo dục và Đào tạo  Đến năm 2020, 

Học viện đ  đƣợc B  Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 06 ngành; hàng 

năm tuyển sinh khoảng 700 sinh viên hệ ch nh quy, văn bằng hai, và 200 hệ vừa 

làm vừa học  Nhiều sinh viên, học viên các thế hệ đƣợc đào tạo tại Học viện đ  

trƣởng thành, đ  và đang đảm nhận các v  tr  quan trọng của đất nƣ c, trong đó có 
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45 đồng ch  là cán b  cấp cao của Đảng và Nhà nƣ c, 45 đồng ch  là ủy viên Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, hàng trăm đồng ch  là Chủ t ch, Phó Chủ t ch, B  

thƣ, Phó B  thƣ Quận, Huyện ủy    

Bên cạnh công tác đào tạo, Học viện c ng đ  triển khai thực hiện tốt nhiều 

đề tài khoa học  Kể từ năm 1995 đến nay, Học viện đ  thực hiện trên 240 đề tài 

nghiên cứu khoa học, trong đó có 15 đề tài cấp cơ sở, 220 đề tài cấp B , 5 đề tài 

cấp Nhà nƣ c, đăng trên 1000 bài báo khoa học, xuất bản khoảng 200 giáo trình, 

tập bài giảng và đề cƣơng bài giảng phục vụ công tác đào tạo đại học  

V i nh ng kết quả đáng trân trọng và tự hào, Học viện đ  vinh dự đƣợc đón 

Bác Hồ về thăm, đ ng viên cán b , giáo viên và học viên nhà trƣờng; đƣợc Đảng, 

Nhà nƣ c trao t ng nhiều ph n thƣởng cao quý nhƣ: Huân chƣơng Lao đ ng 

Hạng ba năm 1981; Huân chƣơng Lao đ ng Hạng nhì năm 1986; Huân chƣơng 

Lao đ ng Hạng nhất năm 1996; Huân chƣơng Đ c lập Hạng ba năm 2001; Huân 

chƣơng Đ c lập Hạng nhì năm 2006; Huân chƣơng Đ c lập Hạng nhì năm 2016; 

Nhà nƣ c C ng hòa Dân chủ Nhân dân Lào t ng Huân chƣơng Tự do Hạng nhất 

năm 1983  

2.1. Đội ngũ giảng viên, bộ máy quản lý 

2.1.1. Đội ngũ giảng viên 

Để đáp ứng yêu c u sự phát triển của Học viện, trong nhiều năm qua, đ i 

ng  cán b , giảng viên không ngừng đƣợc nâng cao về trình đ  chuyên môn 

nghiệp vụ, phƣơng pháp sƣ phạm c ng nhƣ năng lực quản l   T nh đến tháng 

12/2019, tổng số cán b , giảng viên, nghiên cứu viên cơ h u của Học viện là: 152 

ngƣời đƣợc phân chia ở 5 khoa chuyên môn (khoa Khoa học cơ bản, khoa Công 

tác x  h i, khoa Ch nh tr  học, khoa Công tác Thanh niên, khoa Công tác thiếu 

nhi), 02 Trung tâm (Trung tâm phát triển kỹ năng x  h i, Trung tâm Thông tin - 

Thƣ viện), Viện Nghiên cứu Thanh niên, Tạp ch  Thanh niên và Phân viện miền 

Nam  Trình đ  chuyên môn giảng viên của Học viện đều đạt chuẩn, là nh ng 

ngƣời có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong đó có 05 Phó giáo 

sƣ, 37 tiến sĩ, 67 thạc sỹ; 43 cử nhân (trong đó có 15 cử nhân đang học thạc sĩ 

tham gia giảng dạy)  100% giảng viên, nghiên cứu viên, cán b  quản lý tham gia 

giảng dạy đều đƣợc đào tạo và có chứng chỉ nghiệp vụ sƣ phạm của Đại học Giáo 

dục trực thu c Đại học Quốc gia Hà N i và Đại học sƣ phạm Hà N i   

Đối v i ngành Tâm lý học, Học viện có đ i ng  giảng viên cơ h u đáp ứng 

yêu c u quy đ nh tại Thông tƣ số 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06/9/2017 của B  

Giáo dục và Đào tạo Quy đ nh điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình 

chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết đ nh mở ngành đào tạo trình đ  đại học (phụ lục III)  

2.1.2. Tổ chức bộ máy lãnh đạo của Học viện 

 - Hội  ồn  Học viện Thanh thiếu ni n Việt Nam  Đƣợc thành lập ngày 

15/10/2018 theo Quyết đ nh số: 499-QĐ/TWĐTN-BTC Ban chấp hành Trung 

ƣơng Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh, gồm 15 thành viên trong đó có 01 thành viên 
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thu c Ban B  thƣ Trung ƣơng Đoàn - Phụ trách H i đồng, 13 thành viên l nh 

đạo của Ủy ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng, 01 thành viên là 

Chủ t ch h i đồng chức danh giáo sƣ ngành Luật, 01 thành viên là Viện trƣởng 

Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển thu c Liên hiệp các H i khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam, 11 thành viên là cán b , giảng viên của Học viện  

- Ban Giám đốc: Gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc  

- 04 phòng chức năng gồm có: Phòng Tổ chức - Hành ch nh, Phòng Đào 

tạo và công tác ch nh tr  sinh viên; Phòng Tài ch nh - Kế toán, Phòng Quản tr  

cơ sở vật chất  

- 05 khoa gồm có: khoa Ch nh tr  học, khoa Công tác x  h i, khoa Công tác 

Thanh niên, khoa Công tác Thiếu nhi, khoa Khoa Cơ bản  

- 02 trung tâm gồm có: Trung tâm Thông tin - Thƣ viện; Trung tâm phát 

triển kỹ năng công tác x  h i  

- 01 Viện Nghiên cứu thanh niên  

- 01 Phân viện miền Nam 

- 01 Tạp ch  Thanh niên (có chỉ số) 

- Các tổ chức ch nh tr  - x  h i gồm có: Công đoàn, Đoàn Thanh niên   

- H i Cựu chiến binh, Đ i tự vệ  

2.2. Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo 

trình phục vụ công tác giảng dạy và học tập  

Học viện có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, chỉ riêng cơ sở ch nh tại Hà 

N i có trên 50 phòng học các loại, 05 phòng học thực hành, kỹ năng…, khu ký 

túc xá v i sức chứa trên 1500 sinh viên, 01 nhà khách quốc tế 5 t ng v i sức 

chứa trên 100 ngƣời  Ngày 11/5/2016, Thủ tƣ ng Ch nh phủ ban hành Quyết 

đ nh số 796/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt chủ trƣơng đ u tƣ Dự án xây dựng 

Khối nhà hiệu b  và giảng đƣờng ch nh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam” 

tại số 58 đƣờng Nguy n Ch  Thanh v i 11 t ng nổi, 01 t ng h m trên diện t ch 

2 300m2, tổng diện t ch sàn khoảng 12 000m2  Tổng mức đ u tƣ là 149 863 tỷ 

đồng từ nguồn ngân sách trung ƣơng  Công trình này đƣợc triển khai và hoàn 

thiện trong giai đoạn 2020 - 2022. 

Thƣ viện của Học viện đƣợc trang b  hơn 13 592 đ u sách v i tổng số bản 

là 37 809 trong đó có trên 50 đ u sách liên quan đến ngành Tâm lý học. Phòng 

đọc có diện t ch 600m2 v i 03 phòng đọc, 90 chỗ ngồi và 10 máy tra cứu d  

liệu  Học viện c ng đang mở r ng quy mô và tăng các đ u sách của thƣ viện, 

đ c biệt là các đ u sách phục vụ đào tạo sau đại học; đồng thời kết nối v i thƣ 

viện điện tử của các trƣờng đại học khác trên toàn quốc  
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2.3. Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 

Kể từ khi thành lập đến nay, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đ  tổ 

chức đƣợc trên 800 khóa học cho g n 50 000 học viên, sinh viên  Từ năm 2000 

đến nay, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đ  tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng 

nhiều chƣơng trình ng n hạn, dài hạn về công tác Đoàn, H i, Đ i, lý luận ch nh 

tr , Công tác x  h i, Công tác Thanh thiếu niên, Xây dựng Đảng và Ch nh quyền 

nhà nƣ c. Các chƣơng trình đào tạo hiện nay của Học viện bao gồm: 

2.3.1. Đào tạo đại học 

- Học viện hiện đƣợc B  Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 06 ngành: 

Công tác x  h i, Công tác Thanh thiếu niên, Xây dựng Đảng và Ch nh quyền 

nhà nƣ c, Luật, Quản lý nhà nƣ c và Quan hệ công chúng  T nh đến nay, Học 

viện đ  tuyển sinh 8 khóa đại học ch nh quy v i tổng số hơn 1300 sinh viên, 3 

khóa hệ vừa làm vừa học v i g n 400 sinh viên, số lƣợng tuyển sinh hai năm 

g n đây đều giảm so v i quy đ nh của B  Giáo dục và Đào tạo  

2.3.2. Đào tạo trung cấp 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đƣợc Học viện Ch nh tr  quốc gia Hồ 

Chí Minh cho phép đào tạo chƣơng trình Trung cấp lý luận ch nh tr  - hành chính.  

2.3.3. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 

 Học viện có năng lực và bề dày kinh nghiệm tổ chức bồi dƣỡng đ i ng  

cán b  Đoàn, H i, Đ i các cấp v i quy mô hàng năm khoảng trên 5000 cán b  

trở lên theo các chƣơng trình:  

- Chƣơng trình bồi dƣỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, 

H i, Đ i (chƣơng trình cơ bản cho cán b  Đoàn chuyên trách)   

- Chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên Tổng phụ trách Đ i  

- Chƣơng trình bồi dƣỡng theo chức danh: B  thƣ Đoàn cấp cơ sở, B  thƣ 

Đoàn cấp huyện, B  thƣ Đoàn cấp tỉnh  

- Chƣơng trình bồi dƣỡng chuyên sâu theo v  tr  việc làm trong tổ chức 

Đoàn (cán b  làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra   )  

- Chƣơng trình bồi dƣỡng báo cáo viên, giảng viên về công tác thanh thiếu 

nhi từ trung ƣơng đến đ a phƣơng  

- Chƣơng trình bồi dƣỡng cán b  Đoàn, H i cho các nƣ c bạn Lào và 

Campuchia 

- Các chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ năng x  h i cho thanh thiếu nhi  

Nh ng năm g n đây Học viện đang th  điểm tổ chức triển khai các chƣơng 

trình bồi dƣỡng: Chƣơng trình đào tạo l nh đạo trẻ; chƣơng trình bồi dƣỡng cán 

b  Đoàn, H i, Đ i trong trƣờng học, trong các lực lƣợng v  trang ... 

Thực hiện Quyết đ nh số 2264/2014/QĐ-TTg của Thủ tƣ ng Ch nh phủ  

ngày 14 tháng 12 năm 2014, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đ  đƣợc Ban 
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B  thƣ Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh giao làm đ u mối triển khai đề án 

“Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn” giai đoạn 2015-2020.  

2.4. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

2.4.1 Công tác nghiên cứu khoa học 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn coi trọng công tác nghiên cứu 

khoa học, coi nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ ch nh tr  quan trọng, bên cạnh 

công tác giảng dạy, đào tạo  Đ nh hƣ ng phát triển của Học viện nêu rõ quyết 

tâm phát triển các nghiên cứu liên ngành, các mạng lƣ i nghiên cứu quốc gia và 

quốc tế, hợp tác nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi cả nƣ c  

Kể từ năm 1995, Viện Nghiên Thanh niên trở thành b  phận trực thu c 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam  Từ đó đến nay, Viện Nghiên cứu Thanh 

niên đ  thực hiện trên 240 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 15 đề tài cấp 

cơ sở, 220 đề tài cấp B , 5 đề tài cấp Nhà nƣ c  M t số chủ đề đƣợc tập trung 

nghiên cứu nhiều trong thời gian qua là: Các vấn đề luật pháp ch nh sách liên 

quan đến thanh thiếu nhi; các hoạt đ ng của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh; các vấn 

đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; các vấn đề về thanh thiếu 

nhi, đ c biệt vai trò của thanh thiếu nhi trong các lĩnh vực của đời sống x  h i  

Trong đó, nổi bật là Nghiên cứu hành vi vi phạm pháp luật giao thông đƣờng b  

của thanh niên giai đoạn hiện nay; Vai trò của Đoàn thanh niên trong truyền 

thông giáo dục sức khỏe sinh sản cho n  công nhân lao đ ng tại khu công 

nghiệp, khu chế xuất; Vai trò của Đoàn thanh niên tham gia giảm thiểu tình 

trạng hôn nhân cận huyết thống của dân t c thiểu số; Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác bình đ ng gi i của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh nhằm phát triển n  

thanh niên; Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành Luật 

Thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh; Cơ sở lý luận và thực ti n về sửa 

đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005; Đánh giá tổng kết lý luận và thực ti n 

30 năm Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh tham gia đổi m i đất nƣ c; M t số giải pháp 

của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh trong việc hỗ trợ thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật tái hòa nhập c ng đồng; Giải pháp tăng cƣờng hoạt đ ng truyền thông phổ 

biến pháp luật cho thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh... 

G n đây nhất, Học viện đ  chủ trì xây dựng và thực hiện đề tài cấp b  về 

Nghiên cứu ch nh sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Sự th ch ứng nghề nghiệp 

của sinh viên ngành công tác x  h i sau khi tốt nghiệp; Giải pháp xây dựng mô 

hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn TNCS Hồ Ch  Minh giai đoạn hiện 

nay; Hoạt đ ng phòng ngừa bạo lực học đƣờng của Đ i TNTP Hồ Ch  Minh ở 

trƣờng THCS hiện nay; Đoàn thanh niên v i việc đổi m i n i dung, phƣơng 

thức tƣ vấn hƣ ng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông giai đoạn hiện nay    

nhằm tham mƣu cho Đảng, Nhà nƣ c về ch nh sách phát triển thanh thiếu nhi, 

đ c biệt là đ i ng  cán b  quản lý, l nh đạo   
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Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu đ  có nh ng đóng góp quan trọng  vào 

đề xuất ch nh sách, sửa đổi luật pháp về thanh thiếu nhi  Nhiều nghiên cứu can 

thiệp đ  đƣợc triển khai có hiệu quả tại c ng đồng để hỗ trợ thanh thiếu nhi. 

Ngoài các nghiên cứu chuyên sâu, hàng năm, viện nghiên cứu đều thực hiện từ 

hai đến 5 nghiên cứu về nhu c u đào tạo của đ i ng  cán b  Đoàn, H i, Đ i cán 

b  làm công tác thanh niên để làm căn cứ cho phát triển, tổ chức các chƣơng 

trình đào tạo, bồi dƣỡng  Năng lực nghiên cứu của đ i ng  giảng viên, nghiên 

cứu viên ngày càng đƣợc nâng cao thông qua việc tổ chức liên tục các khóa đào 

tạo, bồi dƣỡng về kỹ năng, nghiệp vụ nghiên cứu và tham gia trực tiếp vào các 

đề tài nghiên cứu khoa học  

2.4.2. Về hợp tác quốc tế 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam luôn chú trọng việc hợp tác, liên kết 

v i các trƣờng Đại học, Học viện nƣ c ngoài, các tổ chức quốc tế để tiến hành 

các hoạt đ ng hợp tác về đào tạo, bồi dƣỡng và nghiên cứu khoa học.  

Về hợp tác đào tạo: Học viện đ  tổ chức chƣơng trình đào tạo cho cán b  

chủ chốt của Đoàn Thanh niên cách mạng Lào, H i liên hiệp Thanh niên 

Campuchia. Ngoài hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, Học viện Thanh thiếu niên 

Việt Nam c ng chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu 

khoa học và công nghệ  Dƣ i sự chỉ đạo của l nh đạo Học viện, đ  tổ chức 

thành công m t số H i thảo nhƣ  “Thực tiễn và hội nhập trong phát triển Công 

tác xã hội ở Việt Nam” nhân kỷ niệm ngày công tác x  h i thế gi i l n thứ 17 

đƣợc tổ chức tại Học viện; hợp tác v i trƣờng Công tác x  h i thu c Trƣờng Đại 

học Tổng hợp South Crolina chia sẻ nh ng kinh nghiệm chuyên sâu về đào tạo 

của ngành công tác x  h i    Thông qua các hoạt đ ng hợp tác quốc tế trong 

nghiên cứu khoa học và đào tạo, năng lực của giảng viên, nghiên cứu viên của 

Học viện ngày càng đƣợc hoàn thiện  Nh ng hoạt đ ng đó c ng là nền tảng 

v ng ch c trong quá trình đào tạo đại học nói chung và đào tạo đại học ngành 

luật, quản lý nhà nƣ c, quan hệ công chúng nói riêng tại Học viên Thanh thiếu 

niên Việt Nam  

3. Về xây dựn  chươn  tr nh, n  nh   o tạo 

3.1. Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo 

- Luật Giáo dục năm 2005; 

-  Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012   

- Luật Sửa đổi, bổ sung m t số điều của Luật Giáo dục đại học số 

34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;  

- Ngh  đ nh số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy đ nh chi tiết và 

hƣ ng dẫn thi hành m t số điều của Luật Giáo dục đại học;  

- Ngh  đ nh số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy đ nh chi tiết và hƣ ng 

dẫn thi hành m t số điều của Luật sửa đổi, bổ sung m t số điều của Luật Giáo 

dục đại học 
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- Quyết đ nh số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 20140 của Thủ 

tƣ ng Ch nh phủ về việc ban hành Điều lệ trƣờng đại học; 

- Văn bản hợp nhất số 15/2014/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 9 năm 2005 

của B  trƣởng B  Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành B  chƣơng trình khung 

giáo dục đại học khối ngành Khoa học X  h i trình đ  đại học; 

- Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 về đào tạo đại học và cao 

đ ng hệ ch nh quy theo hệ thống t n chỉ: Thông tƣ số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 

27/12/ 2012; Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của B  

Giáo dục và Đào tạo về Văn bản hợp nhất Quyết đ nh số 43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/08/2007 và Thông tƣ số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc 

ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đ ng hệ ch nh quy theo hệ thống t n chỉ 

của B  trƣởng B  Giáo dục và Đào tạo; 

+ Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH, ngày 19/7/2019 của B  Giáo dục và 

Đào tạo về hƣ ng dẫn thực hiện chƣơng trình, giáo trình các môn lý luận ch nh tr ; 

+ Thông tƣ 22/2017/TT-BGDĐT, ngày 06/9/2017 về Quy đ nh điều kiện, 

hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết đ nh mở 

ngành đào tạo trình đ  đại học, trình đ  cao đ ng của B  Giáo dục và Đào tạo. 

+ Thông tƣ số 07/2015/ TT-BGDĐT, ngày 16/04/2015 về Quy đ nh khối 

lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu c u về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt 

nghiệp đối v i chƣơng trình đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm đ nh, ban hành chƣơng trình đào tạo trình đ  thạc sĩ, tiến sĩ của B  Giáo 

dục và Đào tạo. 

 + Để xây dựng chƣơng trình đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học, tổ soạn 

thảo đ  tham khảo các chƣơng trình đào tạo Tâm lý học của các trƣờng có kinh 

nghiệm và uy t n trong nƣ c và quốc tế: chƣơng trình đào tạo cử nhân Tâm lý 

học của trƣờng đại học Sƣ phạm Hà N i, trƣờng đại học Khoa học X  h i và 

Nhân văn (đại học Quốc gia Hà N i), Học viện Quản lý giáo dục, trƣờng Đại 

học AUCKLAND - New Zealand, Trƣờng Tâm lý học (school), Khoa Tâm lý 

giáo dục, Trƣờng đại học Cambridge - Anh, Khoa Tâm lý học, Trƣờng đại học 

CALGY - CANADA. 

Bên cạnh đó c ng tham khảo các ý kiến của các chuyên gia đang làm việc 

tại các cơ sở có v  tr  việc làm dành cho cử nhân ngành Tâm lý học nhƣ Viện 

nghiên cứu Tâm lý học, các tổ chức quốc tế, NGO, quản tr  nhân sự, tổ chức 

giáo dục… Chƣơng trình đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Cử nhân Tâm 

lý học đáp ứng sự phát nhu c u nhân lực x  h i, đảm bảo liên thông v i các 

ngành Công tác x  h i, Giáo dục học trong Học viện c ng nhƣ đào tạo ở trình đ  

cao hơn  

3.2. Quá trình xây dựng khung chương trình đào tạo 

Căn cứ các quy đ nh hiện hành của B  Giáo dục và Đào tạo về việc xây 

dựng đề án mở m  ngành đào tạo đại học, Ban giám đốc Học viện đ  chỉ đạo các 
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đơn v  gấp rút chuẩn b  các điều kiện và xây dựng chƣơng trình ngành đào tạo, 

cụ thể nhƣ sau: 

- Đ u tháng 3/2019: Học viện tiến hành khảo sát nhu c u tuyển dụng sinh 

viên ngành Tâm lý học (Tƣ vấn học đƣờng) ở 03 đ a phƣơng  

- Tháng 3/2019: H i đồng Học viện họp, thông qua chủ trƣơng xây dựng Đề 

án mở ngành đào tạo và phân công rõ trách nhiệm của các đơn v , cá nhân trong 

việc xây dựng đề án m  ngành; 

- Tháng 4,5,6/2019: Trên cơ sở tổng quan, tham khảo chƣơng trình của m t 

số trƣờng đại học, học viện đào tạo ngành Tâm lý học, Học viện giao cho khoa 

Công tác x  h i xây dựng dự thảo chƣơng trình khung của ngành đào tạo; Tổ 

chức h i thảo cấp Khoa, cấp Học viện và xin ý kiến các chuyên gia về việc xây 

dựng chuẩn đ u ra, khung chƣơng trình, đề cƣơng chi tiết môn học; 

- Tháng 7/2019: Tổ chức h i thảo xin ý kiến các chuyên gia về khung chƣơng 

trình đào tạo và tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo đại học Tâm lý học; 

- Tháng 6,7,8/2019: Học viện  chuẩn b  các thủ tục, hồ sơ về các điều kiện 

để mở các ngành đào tạo đại học theo các quy đ nh hiện hành của B  Giáo dục 

và Đào tạo; 

- Tháng 8,9/2019: Trên cơ sở ý kiến góp ý của các chuyên gia, ý kiến của H i 

đồng khoa học và đào tạo của Học viện các khoa tiếp thu  chỉnh sửa và hoàn thiện 

khung chƣơng trình đào tạo, chuẩn đ u ra, đề cƣơng chi tiết môn học của các ngành;  

- Tháng 10/2019: Thành lập H i đồng thẩm đ nh Chƣơng trình đào tạo và 

các điều kiện đảm bảo chất lƣợng thực tế ngành đào tạo Tâm lý học;  

- Tháng 11/2019: H i đồng tiến hành thẩm đ nh Chƣơng trình đào tạo và 

các điều kiện đảm bảo chất lƣợng thực tế ngành đào tạo Tâm lý học của Học 

viện Thanh thiếu niên Việt Nam;  

- Tháng 12/2019: Hoàn thiện hồ sơ mở ngành, H i đồng khoa học và đào tạo 

của Học viện thông qua Đề án mở các ngành đào tạo  

- Tháng 01/2020: Đăng tải công khai hồ sơ mở các ngành Tâm lý học trên 

trang Web vya edu vn của Học viện. 

- Tháng 02/2020: Trình toàn b  hồ sơ Đề án mở các ngành Tâm lý học lên 

B  Giáo dục và Đạo tạo  

3.3. Ngành đào tạo và chương trình đào tạo:  

 - Tên ngành đào tạo: Tâm lý học 

- Trình đ : Đại học 

- Chƣơng trình đào tạo: Đƣợc thiết kế theo chƣơng trình khung do B  Giáo 

dục và Đào tạo ban hành, khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 133 t n chỉ (không 

t nh học ph n về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh). 

+ Chƣơng trình đào tạo đ  đƣợc thẩm đ nh, H i đồng Khoa học và Đào tạo 
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thông qua, Giám đốc Học viện đ  ký quyết đ nh ban hành. 

+ Đề cƣơng chi tiết đ  đƣợc xây dựng đ y đủ đảm bảo mục tiêu của 

Chƣơng trình và chuẩn đ u ra, đảm bảo việc triển khai tổ chức đào tạo (Phụ lục 

kèm theo Chương trình đào tạo). 

- Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Đối tƣợng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh: Đối tƣợng và điều kiện tuyển 

sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của B  Giáo dục và Đào tạo   

- Dự kiến kế hoạch đào tạo của Học viện: Dự kiến quy mô tuyển sinh và l  

trình đào tạo đại học ngành Tâm lý học cho 3 năm đ u, cụ thể nhƣ sau: 

+ Năm 2019 - 2020, tuyển sinh 50 sinh viên 

+ Năm 2020 - 2021, tuyển sinh 80 -100 sinh viên 

+ Năm 2021 - 2022, tuyển sinh 100 sinh viên 

4. Đề n hị v  cam kết thực hiện 

1. Đ a chỉ Website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đ u ra, các quy đ nh 

liên quan đến hoạt đ ng về tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học 

viện tại đ a chỉ http://www vya.vn  Đề án mở ngành đ  đƣợc công khai tại 

Website từ ngày 10/01/2020. 

2. Cơ sở vật chất và đ i ng  giảng viên hiện tại c ng v i nhu c u thực tế 

của x  h i, Học viện kh ng đ nh ngành Tâm lý học đào tạo tại Học viện Thanh 

thiếu niên Việt Nam sẽ đảm bảo về m t chất lƣợng, sinh viên tốt nghiệp ra 

trƣờng đáp ứng đƣợc nhu c u công việc thực tế của x  h i  

3  Học viện cam kết về chất lƣợng đào tạo ngành Tâm lý học nếu đƣợc 

chấp thuận  

V i nhu c u cấp thiết nhƣ đ  trình bày, Học viện Thanh thiếu niên Việt 

Nam k nh trình B  Giáo dục và Đào tạo xem xét chấp thuận để Học Thanh thiếu 

niên Việt Nam đƣợc phép tuyển sinh từ năm học 2019 - 2020. 

Trân trọng cảm ơn /  
 

Nơi nhận 

- Nhƣ trên; 

- H i đồng Học viện; 

- B  thƣ phụ trách Học viện; 

- Lƣu TC-HC. 
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