
 Chào mừng 120 năm truyền thống  

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 - 2018) 
 

Trưởng thành từ hai trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và trường 

Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913, qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, nâng cấp 

đến năm 2005 được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học  

Công nghiệp Hà Nội. Với 120 năm truyền thống, Nhà trường không ngừng phát triển, trở 

thành cơ sở đào tạo đa ngành nghề, nhiều cấp trình độ, đào tạo theo định hướng ứng dụng, 

đạt chuẩn quốc gia, một số ngành đạt chuẩn quốc tế. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói 

chung và cho ngành Công nghiệp, Giáo dục - Đào tạo nói riêng, Đảng và Nhà nước đã 

trao tặng cho tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường nhiều phần thưởng 

cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;  

02 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 Huân chương Độc lập hạng Ba; 01 Huân chương 

Chiến công hạng Nhất, 01 Huân chương Chiến công hạng Ba; 02 Huân chương Lao động 

hạng Nhất, 02 Huân chương Lao động hạng Nhì, 03 Huân chương lao động hạng Ba và 

nhiều Cờ thi đua, bằng khen và phần thưởng cao quý khác. Kỷ niệm 120 năm truyền 

thống, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vinh dự được đón nhận Huân chương  

Lao động hạng Nhất lần thứ ba và Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào. 

Tự hào 120 năm xây dựng và trưởng thành, để xứng đáng với các danh hiệu mà Đảng 

và Nhà nước trao tặng, đồng thời thực hiện tốt chủ trương đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội tiếp tục: Đoàn kết, nhất trí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

giảng viên; Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp; Đổi mới phương pháp giảng dạy, 

phương pháp kiểm tra, đánh giá đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra; Xây dựng và triển 

khai quản trị đại học theo mô hình đại học điện tử; Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị thí nghiệm; Chủ động liên kết đào tạo quốc tế, gắn kết với cơ sở sử 

dụng nhân lực trong và ngoài nước; Nắm bắt thông tin về thị trường lao động và các hoạt 

động hỗ trợ đào tạo kịp thời bổ sung nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo… đáp ứng 

nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. 

Nhân dịp này, Ban Biên tập cùng các cộng tác viên Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

nhiệt liệt chào mừng 120 năm truyền thống của Nhà trường; tiếp tục làm tốt hơn nữa 

nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng thương hiệu “Trường Đại học Công nghiệp  

Hà Nội - Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng 

cao, đẳng cấp quốc tế - Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội” phục vụ ngày 

càng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
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