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THÔNG BÁO
Về việc triển khai các nhiệm vụ
Nhằm cải thiện thứ tự xếp hạng Webometrics của Trường
Ngày 29/8/2017, Ban giám hiệu đã tổ chức họp thảo luận về việc triển khai các
hoạt động nhằm cải thiện thứ tự xếp hạng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo
bảng xếp hạng Webometrics. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo phòng Khảo thí &
ĐBCLGD, phòng Tổng hợp, phòng Quản lý Khoa học, phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng
Truyền thông, Viện Công nghệ Thông tin Kinh tế, Viện Đào tạo sau đại học, Viện đào
tạo quốc tế, Viện Quản trị Kinh Doanh, Trung Tâm Đào tạo TTCLC và Pohe, Tạp chí
Kinh tế và phát triển.
Tại buổi họp, phòng Khảo thí & ĐBCLGD trình bày về các chỉ số xếp hạng;
phương thức tính điểm xếp hạng của Webometrics; hiện trạng sử dụng Cổng thông tin
điện tử và trang web cấp 2 của các đơn vị. Trên cơ sở một số đề xuất nhằm cải thiện cải
thiện thứ tự xếp hạng Webometrics do phòng Khảo thí & ĐBCLGD trình bày cùng
những đóng góp của lãnh đạo các đơn vị tham dự họp, Hiệu trưởng kết luận như sau:
1. Webometrics có mục tiêu ban đầu là xếp hạng trang web của các trường đại học
trên thế giới, nhưng tới nay việc bảng xếp hạng này càng trở nên quan trọng và tương
đồng với xếp hạng tổng thể các trường đại học do các tiêu chí về uy tín, tầm ảnh hưởng
cũng như về học thuật trong các chỉ số đánh giá của Webometrics được nâng mức độ,
hơn nữa Webometrics hiện đã phủ rộng tới hơn 11000 trường đại học trên toàn thế giới.
Vì vậy việc cải thiện thứ tự xếp hạng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo tiêu
chuẩn của Webometrics là rất cần thiết để nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, nghiên
cứu khoa học của Trường.
2. Giao phòng Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập
Tổ công tác nghiên cứu soạn thảo Quy chế tổ chức, quản lý, sử dụng Cổng thông tin điện
tử trường Đại học Kinh tế Quốc dân; lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nâng cao
chất lượng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của trường, trên trang web cấp 2 của các
đơn vị thuộc trường;
3. Giao Viện Công nghệ Thông tin kinh tế phối hợp với các đơn vị có trang Web
đặt ngoài tên miền chung của Trường (neu.edu.vn) để đưa giải pháp, phương án cũng
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như thời gian triển khai chuyển đổi tên miền vào kế hoạch của phòng Truyền thông để
Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện;
4. Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng cập nhật đầy đủ thông tin và dữ liệu lên Thư
mục liên quan trên Cổng thông tin điện tử, chấm dứt tình trạng có tên Thư mục nhưng
không có thông tin hoặc thông tin quá cũ, phòng Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi,
giám sát và báo cáo Hiệu trưởng tại các buổi họp giao ban hàng tuần về kết quả cập nhật
của các đơn vị;
5. Phòng Quản lý Khoa học cùng với Viện Đào tạo Sau đại học hoàn thiện hệ
thống cơ sở dữ liệu điện tử về lý lịch khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên và yêu
cầu tác giả các bài viết, sản phẩm học thuật phải đưa đường link chỉ tới cơ sở dữ liệu liên
quan tới lý lịch khoa học của tác giả;
6. Phòng Hợp tác Quốc tế thành lập một nhóm biên dịch tiếng Anh gồm các cán
bộ, sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt để hỗ trợ các đơn vị phát triển và đưa các thông
tin, ấn phẩm, công trình học thuật lên trang Web cấp 2 bằng tiếng Anh của đơn vị;
7. Các đơn vị có các sản phẩm học thuật, công trình nghiên cứu khoa học như
Phòng Quản lý khoa học, các Viện nghiên cứu ... phải đăng ký chỉ mục tìm kiếm tại
Google Scholar để nâng cao hàm lượng các công trình, sản phẩm học thuật của Trường
được công bố và được biết đến rộng rãi cả trong và ngoài nước;
8. Các đơn vị có quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước yêu cầu phía
đối tác đưa các thông tin ngắn gọn giới thiệu về NEU, để logo và đường link dẫn tới
Cổng thông tin điện tử của NEU hoặc tới trang web cấp 2 của đơn vị trực thuộc NEU để
quảng bá về ĐHKTQD và tăng cường lượng truy nhập vào địa chỉ www.neu.edu.vn
9. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD theo dõi tổng thể các chỉ số liên quan tới xếp hạng
Webometrics của Trường để định kỳ báo cáo Hiệu trưởng về mức độ cải thiện thứ hạng
và đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời.
Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ
liên quan đã nêu trên để trong năm 2018 thứ tự xếp hạng Webometrics của Trường phải
được cải thiện một cách rõ rệt nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của trường trong nước,
trong khu vực và quốc tế./.
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