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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

 Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-Ttg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-BYT ngày 24 tháng 07 năm 2007 của Bộ 

Y tế về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ; 

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng giáo dục trường đại 

học ban hành theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; 

Căn cứ Quy định về quy trình và chu kỳ Kiểm định Chất lượng giáo dục 

trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định 

số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục Đào tạo; 

Theo đề nghị của Ban Kiểm Định Chất lượng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn kiểm định chất 

lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Ban Kiểm định chất lượng, các đơn vị, phòng ban, trung tâm, 

khoa, bộ môn thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: HCTH, ban KĐCL 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

 

               Phạm Văn Lình  



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số..... QĐ-ĐHYDCT.KĐCL, 

ngày….tháng…. năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường đại học. 

2. Quy định này được áp dụng đối với các đối tượng (gọi chung là đối 

tượng kiểm định) sau đây: 

a) Các đơn vị đào tạo trong trường Đại học Y Dược Cần Thơ, bao gồm: 

Khoa Y, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y tế công cộng, Khoa Điều dưỡng- Kỹ 

thuật Y học, Khoa Khoa học cơ bản, đơn vị Huấn luyện Kỹ Năng 

b) Các đơn vị hành chánh: Phòng hành chánh tổng hợp, Phòng đào tạo 

(đại học và sau đại học), Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng NCKH và HTQT, Phòng 

Tài chính kế toán, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Công tác sinh viên, Thư viện, 

Trung tâm khảo thí, Trung tâm Công nghệ thông tin, ban quản lý dự án 

c) Các tổ chức đoàn thể: Đảng, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội 

sinh viên 

3. Kiểm định chất lượng giáo dục là bắt buộc đối với các đối tượng kiểm 

định quy định tại khoản 2, điều 1 

 Điều 2. Chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 

dục trường đại học 

1. Chất lượng giáo dục trường đại học là sự đáp ứng mục tiêu do nhà 

trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục đại học của Luật Giáo 

dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã 



 

hội của địa phương và cả nước. 

2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học là mức độ yêu 

cầu và điều kiện mà trường đại học phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục.  

3. Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐHYDCT được xây 

dựng dựa trên cơ sở Quy định về tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng giáo dục 

trường đại học ban hành theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 

tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; và Quy định về quy 

trình và chu kỳ Kiểm định Chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.  

Bộ tiêu chuẩn gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí 

Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường đại học  

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học được ban hành 

làm công cụ để trường đại học tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng đào tạo và để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng 

chất lượng đào tạo; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đại học 

đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để người học có cơ sở lựa chọn trường và 

nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. 

 

                                               Chương II 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học 

1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và 

gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 

2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào 

tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà 



 

trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện. 

Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý  

1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của 

Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động 

của nhà trường. 

2. Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt 

động của nhà trường. 

3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, 

giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng. 

4. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động 

hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các 

tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm 

hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt 

động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. 

6. Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn 

phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính sách và 

biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường. 

7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ 

quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường. 

Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục  

1. Chương trình giáo dục của trường đại học được xây dựng trên cơ sở 

chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục 

được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các 

tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định. 

2. Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, 

được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng 

của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị 

trường lao động. 



 

3. Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết 

kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo. 

4. Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở 

tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà 

tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác 

nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

hoặc cả nước. 

5. Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với 

các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác. 

6. Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất 

lượng dựa trên kết quả đánh giá. 

Điều 7. Tiêu chuẩn 4:  Hoạt động đào tạo 

1. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người 

học theo quy định. 

2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp 

với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín 

chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học. 

3. Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy 

của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, 

phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng 

lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. 

4. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo 

nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, 

hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các 

hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề. 

5. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ 

đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và 

được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 



 

6. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh 

viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. 

7. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra 

trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của 

xã hội.  

Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên  

1. Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và 

nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, 

nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, tiêu 

chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các 

quyền dân chủ trong trường đại học. 

3. Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và 

giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. 

4. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên 

môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

5. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và 

nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm 

giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên. 

6. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo 

theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu 

chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng 

yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.  

7. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác 

chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.  

8. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn 

và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho 

việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

 

 



 

Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Người học   

1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra 

đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ 

theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, 

thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.  

3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người 

học được thực hiện có hiệu quả.  

4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, 

tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học. 

5. Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và 

sinh hoạt của người học.  

6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh 

thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.  

7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có 

việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. 

8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt 

nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được 

việc làm đúng ngành được đào tạo. 

9. Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên 

khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của  trường đại 

học trước khi tốt nghiệp. 

Điều 10. Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và 

chuyển giao công nghệ 

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp 

với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.   

2. Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch. 

3. Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc 

tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên 



 

cứu và phát triển của trường đại học.  

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại 

học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải 

quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.  

5. Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này. 

6. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại 

học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học 

khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp 

vào  phát triển các nguồn lực của trường. 

7. Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các 

hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo 

quyền sở hữu trí tuệ. 

Điều 11. Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế  

1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà 

nước.  

2. Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các 

chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng 

viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của trường đại học. 

3. Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể 

hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 

vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình 

khoa học chung. 

Điều 12. Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật 

chất khác  

1. Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham 

khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng 

viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và 



 

nghiên cứu khoa học có hiệu quả.  

2. Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm 

phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành 

đào tạo. 

3.  Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp 

ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo. 

4. Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy 

và học, nghiên cứu khoa học và quản lý. 

5. Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá 

cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có 

trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao 

theo quy định.  

6. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu 

theo quy định. 

7. Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. 

Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định. 

8. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế 

hoạch chiến lược của trường. 

9. Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ 

quản lý, giảng viên, nhân viên và người học. 

Điều 13. Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính 

1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các 

nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và các hoạt động khác của trường đại học. 

2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại 

học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định. 

3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả 

cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học. 

 

  



 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Trách nhiệm của trường đại học 

Các trường đại học căn cứ vào tình hình cụ thể của trường để lập kế hoạch 

phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện 

pháp thực hiện kế hoạch đề ra 

Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị Phòng, Ban, Trung Tâm, đơn vị 

trực thuộc, Khoa/ Bộ môn 

 Các đơn vị Phòng, Ban, Trung Tâm, đơn vị trực thuộc, Khoa/ Bộ môn 

của trường đại học Y Dược Cần Thơ chịu trách nhiệm đảm bảo những điều kiện 

cần thiết để trường đại học phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; chuẩn 

bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động đơn vị để phục vụ cho công tác 

kiểm định chất lượng 

         Điều 16. Trách nhiệm của Ban KĐCL trường 

         Ban KĐCL ra quyết định tổ chức KĐCL đối với đối tượng kiểm định và 

quy định thời hạn thực hiện. 

 Qui trình KĐCL trong của đối tượng kiểm định thực hiện theo Bộ Tiêu 

chuẩn KĐCL do trường ĐHYDCT ban hành theo nguyên tắc dân chủ, khách 

quan, tập trung 

         Điều 17. KĐCL ngoài do cơ quan, tổ chức KĐCL bên ngoài, quốc tế 

thực hiện 

Căn cứ vào kế hoạch công tác KĐCL, Hiệu trưởng trường ĐHYDCT đăng 

ký với các tổ chức trong nước hoặc quốc tế thực hiện KĐCL trường; quy trình 

KĐCL do tổ chức KĐCL tương ứng quy định. 

         Điều 18. Kinh  phí hoạt động 

         Kinh phí phục vụ hoạt động KĐCL được dự toán trong kế hoạch ngân sách 

hàng năm của trường và được phân bổ cho Ban KĐCL quản lý và sử dụng theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước và trường ĐHYDCT. 



 

Trường ĐHYDCT và các đơn vị trực thuộc được phép nhận tài trợ của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các hoạt động liên quan đến đảm 

bảo chất lượng.  

Điều 19. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động KĐCL được 

thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo của Nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. 

        Điều 20. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực thi hành trong toàn trường ĐHYDCT kể từ ngày 

ký quyết định ban hành  

2. Căn cứ vào Quy định này lãnh đạo đơn vị ban hành những quy định, 

hướng dẫn cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

3. Trong quá trình thực hiện, nội dung Quy định này có thể được Hiệu 

trưởng xem xét điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế trên 

cơ sở đề nghị của các ban chức năng và các đơn vị.  
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CÁC TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng, chức năng và nhiệm vụ 

của Trường 

    

1.1 Chức năng và nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn được 

xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng, chức năng, 

nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển 

của nhà trường, phù hợp và gắn kết với chiến lược 

phát triển kinh tế xã- hội của đất nước và của các 

địa phương. 

1.1.1 Có bản lưu các văn bản về sứ mạng- chức năng-  

nhiệm vụ của trường  

   

1.1.2 Có văn bản chức năng, nhiệm vụ, qui chế hoạt 

động của Khoa, BM được nhà trường phê duyệt được 

thông qua tập thể cán bộ (CB), nhân viên 

   

1.1.3 Có quy hoạch/kế hoạch định hướng phát triển 

của Khoa, BM 

   

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý      

2.1 Cơ cấu tổ chức của Khoa, Bộ môn được thực 

hiện theo quy định của điều lệ trường và được cụ thể 

hoá trong qui chế về tổ chức và hoạt động của nhà 

trường. 

2.1.1 Có bản lưu về qui chế tổ chức và hoạt động 

của nhà trường 

   

2.1.2 Có sơ đồ tổ chức cơ cấu nhân sự (lãnh đạo, 

nhân viên, giảng viên) trong khoa, BM 

   

2.2 Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một 

cách có hiệu quả các hoạt động cuả trường 

2.2.1 Có bản lưu quyết định thành lập Khoa, BM    

2.2.2 Có sổ họp Khoa, BM, Công đoàn, các đoàn 

thể-  ghi chép nội dung các hoạt động 

   

2.3 Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của tập thể 

lãnh đạo, cá nhân cán bộ quản lý, giảng viên, nhân 

viên trong đơn vị được phân định rõ ràng. 

2.3.1 Có bản lưu quyết định bổ nhiệm nhân sự, các 

quyết định liên quan nhân sự 

   

2.3.2 Có các văn bản phân định rõ ràng chức năng, 

trách nhiệm, quyền hạn của tập thể lãnh đạo và của 

các cá nhân trong Khoa, BM 

   

2.4 Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong đơn 2.4.1 Có minh chứng  tham gia các hoạt động do 

Đảng bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức khác 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

vị đào tạo hoạt động có hiệu quả và hàng năm được 

đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các 

tổ chức đoàn thể tuân thủ nguyên tắc tập trung dân 

chủ, theo qui định của pháp luật 

2.4.2 Giấy chứng nhận chi bộ, Đảng bộ bộ phận trong 

sạch vững mạnh  

   

2.4.3 Văn bản góp ý nghị quyết Đảng bộ bộ phận, 

nghị quyết chi bộ của bộ môn, khoa. 

   

2.5 Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn 

hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với chiến lược phát 

triển và sứ mạng của nhà trường; có biện pháp giám 

sát và định kỳ đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 

của nhà trường 

2.5.1 Có kế hoạch phát triển khoa, BM từ nay đến 

năm 2020 và đinh hướng đến năm 2030 dựa trên bản 

kế hoạch phát triển của trường. 

   

2.5.2 Có bảng tổng kết  đánh giá và phương hướng 

hoạt động của bộ môn, Khoa hàng năm. 

   

2.6 Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo nhà 

trường về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ báo cáo 

2.6.1 Lưu trữ đầy đủ các công văn và thông báo của 

trường (công văn đến)  

   

2.6.2 Thực hiện các công văn, chỉ thị theo yêu cầu 

của nhà trường đúng thời gian qui định . Thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ theo qui định của Nhà truờng 

(công văn đi) 

   

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục     

3.1 Chương trình đào tạo của Khoa, BM được xây 

dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành , có sự tham gia của các giảng 

viên và cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức, hội 

nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo 

qui định 

3.1.1 Có bản lưu biên bản họp xây dựng các chương 

trình đào tạo ở cấp bộ môn, cấp khoa. 

   

3.1.2 Có bản lưu chương trình đào tạo chi tiết của 

khoa, BM cho từng loại hình đào tạo dựa trên cơ sở 

chương trình khung của Bộ 

   

3.1.3 Có biên bản họp tham gia, góp ý xây dựng của 

CB, bộ môn trong khoa đối với chương trình đào tạo 

mà trường đang thực hiện 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

3.1.4 Văn bản góp ý xây dựng chương trình đào tạo 

của các tổ chức ngoài trường, nhà tuyển dụng lao 

động 

   

3.2 Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ 

thể, có cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ 

thống, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của 

từng trình độ đào tạo đại học và đáp ứng linh hoạt 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

3.2.1 Bản luu các chương trình đào tạo của Khoa, 

BM có đề cương chi tiết, có mục tiêu chung và mục 

tiêu cụ thể cho mỗi môn học, học phần (tương ứng 

với từng loại hình dào tạo của khoa, bộ môn) 

   

3.2.2 Có bản lưu giáo trình các môn học với đầy đủ 

các  nội dung bài giảng, tài liệu tham khảo, phương 

pháp dạy- học và đánh giá, tương ứng với các đối 

tượng theo học ở từng khoa 

   

3.3 Chương trình giáo dục được định kỳ  bổ sung, 

điều chỉnh  trên cơ sở tham khảo các chương trình 

tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà 

tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức 

giáo dục và các tổ chức khác, nhằm đáp ứng các đòi 

hỏi về nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH 

của đất nước và địa phương. 

3.3.1 Có bản luu biên bản các buổi họp với CB, GV 

của bộ môn, khoa về điều chỉnh, bổ sung chương 

trình đào tạo chi tiết của Khoa/ BM hàng năm  

   

3.3.2 Có bản lưu văn bản góp ý với trường về chương 

trình đào tạo chi tiết hàng năm của khoa 

   

3.4 Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và 

thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh 

giá 

3.4.1 Có văn bản khảo sát của GV và sinh viên về 

chất lượng chương trình đào tạo của khoa, bộ môn 

trong 5 năm gần đây. 

   

3.4.2 Có minh chứng thể hiện việc cải tiến chương 

trình đào tạo thông qua góp ý của GV, SV trong 5 

năm gần đây 

   

Tiêu chuẩn 4:  Hoạt động đào tạo     



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

4.1 Đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo 

nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo 

qui định  

4.1.1 Có bảng thống kê các đối tượng người học, các 

loại hình đào tạo (tập trung, không tập trung...) hiện 

có ở khoa bộ môn. 

 

   

4.2 Thực hiện công nhận kết quả học tập của người 

học theo học phần (tích luỹ theo học phần); có kế 

hoạch chuyển qui trình tổ chức đào tạo theo block 

sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học 

4.2.1 Có văn bản về kế hoạch chuyển đổi từ qui trình 

đào tạo theo block sang qui trình đào tạo theo học 

phần 

   

4.2.2 Có minh chứng về phổ biến các chương trình 

đào tạo, qui chế học lý thuyết, thực hành, kỹ năng, 

thực địa..., các qui định đánh giá kết quả học tập của 

khoa, BM với người học 

   

4.3 Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các 

hoạt động dạy- học của GV. Chú trọng việc triển 

khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp 

lượng giá theo hướng phát triển năng lực tự học, tự 

nghiên cứu và làm việc tập thể của người học 

4.3.1 Có văn bản về kế hoạch và phương pháp đánh 

giá hoạt động dạy- học của GV, SV ở khoa, bộ môn.  

   

4.3.2 Có bản lưu các văn bản về nội dung làm việc / 

biên bản các cuộc họp về đổi mới phương pháp dạy- 

học ở khoa, bộ môn 

   

4.3.3 Có minh chứng thể hiện đã áp dụng các phương 

pháp dạy- học tích cực, đa dạng hoá các phương pháp 

dạy- học  

   

4.3.4 Có sổ theo dõi giờ giảng của GV trong bộ môn 

(giáo vụ bộ môn, giáo vụ khoa), lịch giảng các BM 

   

4.3.5 Có MC thể hiện kết quả khảo sát sinh viên về 

hiệu quả giảng dạy, về phân phối thời lượng giảng 

dạy trên lớp và thời lượng tự học/tự nghiên cứu của 

SV ở cấp khoa, bộ môn 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

4.4 Phương pháp và qui trình kiểm tra đánh giá được 

đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính 

xác, công bằng và phù hợp với phương thức, hình 

thức đào tạo, đánh giá được mức độ tích luỹ của 

người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực 

hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề 

4.4.1 Có ngân hàng đề thi: trắc nghiệm, tự luận, 

trạm thực hành....cho từng học phần 

   

4.4.2 Các bài thi/ kiểm tra của bộ môn thể hiện tính 

đa dạng hóa, khách quan, chính xác và phù hợp với 

phương thức và loại hình đào tạo theo đúng quy chế 

25/ hoặc và 43 của BGĐT  

   

4.5 Kết quả học tập của người học được thông báo 

công khai, kịp thời theo qui định, được lưu giữ đầy 

đủ, chính xác và an toàn. 

4.5.1 Có bản lưu kết quả học tập của người học theo 

từng học phần, từng đối tượng, được quản lý bằng 

văn bản và trên máy tính  ở bộ môn  

   

4.5.2 Minh chứng thể hiện khoa, bộ môn đã có các 

giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu kết quả người học 

(biện pháp bảo mật, chống tẩy xóa, sửa đổi). 

   

4.5.3 Có minh chứng thể hiện việc thông báo kết quả 

học tập cho người học kịp thời theo đúng quy định  

   

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên 

và nhân viên 

    

5.1 Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển 

đội ngũ giảng viên và nhân viên; qui hoạch bổ nhiệm 

cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm 

vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường 

5.1.1 Có bản lưu các văn bản về quy hoạch, phát triển 

cán bộ của khoa, bộ môn 

   

5.1.2 Có tổ chức đánh giá hoặc ý kiến đóng góp và 

kết quả đánh giá (hoặc đóng góp) của sinh viên về 

cán bộ và giảng viên của khoa, bộ môn 

   

5.1.3 Có bản lưu MC đề nghị biện pháp cải tiến sau 

khi có kết quả đánh giá và kết quả đánh giá của các 

biện pháp cải tiến nói trên (nếu có) 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

5.2 Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường  

5.2.1 Có bản lưu văn bản về quy chế dân chủ trong 

trường 

   

5.2.2 Có bản lưu các biên bản hội nghị công nhân 

viên chức hàng năm ở cấp Khoa, BM. Bản 

góp ý văn bản tổng kết và phương hướng của 

trường  

   

5.2.3 Có bản lưu các biên bản họp bình bầu, đánh giá 

công nhân viên chức, GV ở cấp khoa, bộ môn 

   

5.2.4 Có bản lưu qui định về nhiệm vụ, quyền lợi của 

Cán bộ, GV  của trường (quy định tính giờ chuẩn, giờ 

miễn giảm, phúc lợi cán bộ...) 

   

5.3 Có chính sách và biện pháp tạo điều kiện cho đội 

ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. 

5.3.1 Có qui định của Khoa, BM về quy hoạch phát 

triển chuyên môn của đội ngũ CB quản lý và GV  ở 

khoa, bộ môn 

   

5.3.2 Có bản lưu các quy định của trường cho cán bộ 

quản lý và giảng viên tham gia các hoạt đông chuyên 

môn, nghiệp vụ trong, ngoài nước (quy định về các 

hoạt động dạy học, tham dự HN trong ngoài nước; 

quy định về học tập nâng cao trình độ của cán bộ) 

   

5.4  Đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên có phẩm 

chất đạo đức, năng lực quản lý, năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

5.4.1Có bản lưu Bản chấm ngày công lao động của 

cán bộ trong bộ môn, bảng theo dõi tổng kết việc 

tham dự các Hội nghị, hội thảo, họp trong toàn 

trường, khoa, BM, Công đoàn, Đoàn thể.... của CB 

trong đơn vị  

   

5.4.2 Tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua từ 

LĐTT trở lên hàng năm 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

5.5 Đội ngũ GV đảm bảo trình độ chuẩn được đào 

tạo của nhà giáo theo qui định. Giảng dạy theo 

chuyên môn được đào tạo, đảm bảo cơ cấu chuyên 

môn và trình độ theo qui định; có trình độ  ngoại ngữ 

và tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo và 

nghiên cứu khoa học 

5.5.1 Trình độ vi tính và ngoại ngữ theo qui định, 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tuổi, Đảng, đoàn thể 

…của cán bộ GV trong khoa, BM, và lưu trữ lý lịch 

khoa học 

   

5.5.2 Giờ giảng ĐH, SĐH của CB phù hợp với ngạch 

và chuyên môn. Số lượng giáo trình CB tham gia 

biên soạn 

   

5.5.3 Có bảng tổng kết số CB, GV của khoa, bộ môn 

tham dự các hội thảo khoa học, tập huấn…. trong 

nước và ngoài nước; tham gia báo cáo khoa học tại 

các hội nghị,  trong 5 năm gần đây 

   

5.5.4 Có bảng tổng kết các công trình NCKH; sách, 

bài báo khoa học, của cán bộ của khoa, bộ môn trong 

5 năm gần đây 

   

5.6 Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các 

hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc 

triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá 

kết quả học tập của SV 

5.6.1 Có văn bản về kế hoạch đánh giá các hoạt động 

giảng dạy của giảng viên hàng năm và bảng tổng kết 

kết quả đánh giá của khoa, bộ môn hàng năm 

   

5.6.2 Có các hoạt động triển khai đổi mới phương 

pháp dạy và đánh giá kết quả học tập của SV ở khoa, 

bộ môn trong 5 năm gần đây. 

   

5.7 Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có 

năng lực nghiệp vụ và được định kỳ bồi dưỡng nâng 

cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ có 

hiệu quả việc dạy- học và NCKH  

5.7.1 Có bảng thống kê số lượng kỹ thuật viên, nhân 

viên ở Khoa, BM theo trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, tuổi, Đảng, đoàn thể  

   

5.7.2 Có MC về bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho kỹ thuật viên, nhân viên ở cấp 

khoa, bộ môn trong 5 năm gần đây 



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chuẩn 6: Người học      

6.1 Người học được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu 

đào tạo, chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, 

điều kiện dự thi kết thúc từng học phần hoặc môn 

học và các văn bản có liên quan khác 

6.1.1 Có minh chứng về việc phổ biến mục tiêu, 

chương trình đào tạo công bố vào đầu khoá học cho 

SV  

   

6.1.2 Có văn bản hướng dẫn thực hiện qui chế đào 

tạo của Bộ GD& ĐT về điều kiện tốt nghiệp, 

điều kiện dự thi kết thúc môn học ở cấp khoa, 

bộ môn (Đề cương chi tiết học phần, kế hoạch 

bài giảng 

   

6.1.3 Có các văn bản nêu các chuẩn kiến thức- Kỹ 

năng đầu ra của các chương trình đào tạo, 

môn học tại khoa, bộ môn (các chương trình 

đào tạo chi tiết mà khoa đang triển khai) 

   

6.2 Có các biện pháp cụ thể để hỗ trợ việc học tập và 

sinh hoạt của người học. 

6.2.1 Có các minh chứng về việc hỗ trợ việc học tập 

và sinh hoạt cho người học tại bộ môn, khoa (phòng 

tự học, tủ sách tham khảo...) 

   

6.2.2 Có minh chứng về việc hỗ trợ người học làm 

NCKH ở khoa, bộ môn 

   

6.3 Thường xuyên tuyên truyền, rèn luyện tư tưởng, 

đạo đức và lối sống lành mạnh, tinh thần trách 

nhiệm, tôn trọng pháp luật, chủ trương đường lối, 

chính sách của Đảng và nhà nước và các nội quy của 

trường  cho người học. 

 

 

   

6.4 Người học được tham gia đánh giá chất lượng 

dạy- học của GV khi kết thúc học phần; được tham 

6.1.1 Có MC thể hiện người học tham gia đánh giá 

chất lượng dạy- học khi kết thúc học phần và đánh 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường khi tốt 

nghiệp 

giá chương trình đào tạo khi tốt nghiệp 

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, 

phát triển và chuyển giao công nghệ 

     

7.1 Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa 

học và công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu 

và phát triển của Khoa, BM 

7.1.1 Văn bản chứng minh đã xây dựng kế hoạch 

hoạt động KH & CN hàng năm cho khoa, bộ 

môn 

   

7.1.2 Có bản lưu hệ thống văn bản quy định về quy 

trình thực hiện NCKH của trường: Văn bản quy định 

các tiêu chuẩn xét duyệt / nghiệm thu đề tài/dự án 

NCKH 

   

7.2 Số lượng đề tài, dự án đã thực hiện và nghiệm 

thu đạt tỷ lệ 1 đề tài/11- 20 giảng viên/ hàng năm 

7.2.1 Có Các bảng thống kê tên, số lượng và tỷ lệ các 

đề tài, dự án đã, đang thực hiện và đăng ký mới, tỷ lệ 

số đề tài thực hiện trên số lượng giảng viên cơ hữu; 

số đề tài nghiệm thu đúng qui định hàng năm của 

khoa, bộ môn trong 5 năm gần đây 

   

7.2.2 Có bản lưu các MC liên quan như: QĐ nghiệm 

thu, báo cáo nghiệm thu và biên bản họp Hội đồng 

nghiệm thu các đề tài NCKH của bộ môn, khoa trong 

5 năm gần đây 

   

7.3 Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành trong nước và quốc tế tương ứng số đề tài 

NCKH phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát 

triển của trường   

7.3.1 Có bảng  thống kê hàng năm về số lượng các 

bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và 

quốc tế của bộ môn, khoa trong 5 năm gần đây, số 

các bài báo đăng so với số lượng GV cơ hữu 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

7.4 Các hoạt động khoa học và phát triển công nghệ 

có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng 

dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển KT-

XH của địa phương và của cả nước, thông qua các 

hợp đồng khoa học và công nghệ. 

7.4.1 Có báo cáo nghiệm thu và kết quả đánh giá của 

các hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án KHCN đã 

được thực hiện   

   

7.4.2 Có thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề 

tài, dự án được chuyển thành các hợp đồng tư vấn 

chuyên môn/ kỹ thuật/ chuyển giao công nghệ, 

chuyển thành các giáo trình, tài liệu tham khảo, tài 

liệu chuyên môn, các chương trình giảng dạy phục vụ 

công tác đào tạo  

   

7.4.3 Có các đề tài, dự án hợp tác trong hoạt động 

KHCN liên kết với các đối tác trong và ngoài nước 

   

7.5 Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ được chú trọng và gắn kết với đào tạo, 

liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, các doanh 

nghiệp và các đơn vị đào tạo khác. Kết quả của các 

hoạt động KH&CN đóng góp vào nguồn lực của 

trường. 

7.5.1 Có bảng thống kê các hội thảo, hội nghị khoa 

học tham dự hàng năm, số CB của Khoa, bộ môn 

tham dự, số CB tham gia báo cáo tại HN (trong và 

ngoài trường) trong 5 năm gần đây (phù hợp chuyên 

môn) 

   

7.5.2 Có minh chứng thể hiện gắn kết NCKH với đào 

tạo của bộ môn, khoa trong 5 năm gần đây 

   

7.5.3 Bảng thống kê các giải thưởng đạt được từ các 

đề tài NCKH hoặc các sáng kiến cải tiến, phát minh 

sáng tạo của bộ môn, khoa trong 5 năm gần đây 

   

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT)     

8.1 Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện 

đúng qui định của Nhà nước 

8.1.1 Có bản lưu các văn bản qui định về hoạt động 

HTQT trong nhà trường  

   

8.1.2 Có MC về kế hoạch triển khai hoạt động HTQT 

của khoa, BM hàng năm 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

8.2 Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu 

quả thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, 

trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng 

viên và người học, các hoạt động tham quan khảo 

sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của 

trường 

8.2.1 Có bảng thống kê các hoạt động giáo dục, đào 

tạo trao đổi học thuật…. hợp tác với nước ngoài của 

bộ môn, khoa trong 5 năm gần đây 

   

8.2.2 Có bảng thống kê các danh mục trang thiết bị 

nhận được thông qua hoạt động HTQT của bộ môn, 

khoa 

   

8.2.3 Có bản lưu các báo cáo tổng kết về các hoạt 

động HTQT trong đào tạo và nghiên cứu của bộ môn, 

khoa trong 5 năm gần đây 

   

8.2.4 Có bảng thống kê số cán bộ bộ môn, khoa tham 

quan học tập, hội thảo, hội nghị…. ở nước ngoài từ 

các dự án hợp tác quốc tế trong 5 năm gần đây 

   

8.3 Các hoạt động HTQT về nghiên cứu khoa học có 

hiệu quả thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án 

hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 

các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu 

KH&CN vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo 

khoa học chung, công bố các công trình khoa học 

chung. 

8.3.1 Có bảng thống kế số lượng các đề tài, dự án 

NCKH phối hợp với đối tác nước ngoài trong  5 năm 

gần đây của khoa, bộ môn. Có bản lưu báo cáo kết 

quả đạt được từ các hoạt động HTQT trong lĩnh vực 

KHCN của bộ môn, khoa 

 

   

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và 

cơ sở vật chất khác 

    

9.1 Có tài liệu, sách báo phục vụ công tác đào tạo, 

NCKH 

9.1.1 Có tủ sách lưu trữ tài liệu dạy/học, giáo trình, 

sách tham khảo của bộ môn, khoa 

   

9.2 Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy- học để 

hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và NCKH, được 

9.2.1 Có danh mục trang thiết bị, phòng thí nghiệm 

phục vụ dạy học được trang bị của khoa, BM 

   



 

Tiêu chuẩn/ tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp 

ứng nhu cầu của các ngành đang đào tạo 

9.2.2 Có sổ nhật ký sử dụng máy nhằm theo dõi và 

thống kê tần suất khai thác các trang thiết bị 

dạy- học- NCKH của bộ môn, khoa 

   

9.2.3 Có phiếu lý lịch máy cho từng trang thiết bị 

sử dụng của bộ môn, khoa 

   

9.2.4 Có các văn bản về qui định và hướng dẫn việc 

sử dụng các trang thiết bị của trường 

   

9.3 Có thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt 

động dạy- học, NCKH và quản lý 

9.3.1 Có bảng thống kê số lượng và tỷ lê máy vi 

tính dành cho các hoạt động dạy- học và 

NCKH trên số GV của bộ môn, khoa; số 

lượng và tỷ lệ máy vi tính dành cho công tác 

quản lý trên số lượng CB quản lý và nhân viên 

của khoa, bộ môn 

   

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính     

10.1 Các nguồn tài chính của Khoa, BM phải hợp 

pháp và được sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho 

các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các 

hoạt động khác của Khoa, BM. 

10.1.1 Có bảng thống kê các  nguồn kinh phí được 

cấp định kỳ từ trường dành cho bộ môn, khoa hàng 

năm (trong 5 năm gần đây) 

 

   

10.1.2 Các bản lưu dự trù kinh phí chi tiêu hàng năm 

của khoa, bộ môn (trong 5 năm gần đây) 

   

10.2  Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, 

minh bạch và hiệu quả cho các đơn vị và các hoạt 

động của đơn vị. 

10.2 Có bản lưu các thanh toán kinh phí thu chi hàng 

năm của bộ môn, khoa với trường hàng năm (trong 5 

năm gần đây 

   

  TỔNG CỘNG     
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CÁC TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 Áp dụng cho tất cả các phòng ban, trung tâm; ngoại trừ phòng Hành chánh tổng hợp 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và 

mục tiêu trường Đại học 

Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

1.1 Chức năng và nhiệm vụ của 

Phòng Ban, Trung tâm được xác 

định rõ ràng, phù hợp với sứ 

mạng, chức năng, nhiệm vụ, các 

nguồn lực và định hướng phát 

triển của nhà trường, phù hợp 

và gắn kết với chiến lược phát 

triển kinh tế xã- hội của đất 

nước và của các địa phương. 

1.1.1 Có bản lưu các văn bản về sứ mạng- chức năng- nhiệm vụ của 

trường  

 

   

1.1.2 Có văn bản chức năng, nhiệm vụ, qui chế hoạt động của Phòng 

Ban, Trung tâm được nhà trường phê duyệt được thông qua tập thể cán 

bộ (CB), nhân viên 

   

1.1.3 Có quy hoạch/kế hoạch định hướng phát triển của Phòng Ban, 

Trung tâm 

   

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và 

quản lý  

    

2.1 Cơ cấu tổ chức của Phòng 

Ban, Trung tâm được thực 

hiện theo quy định của điều lệ 

trường và được cụ thể hoá 

trong qui chế về tổ chức và 

hoạt động của nhà trường. 

2.1.2 Có bản lưu về qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường    
2.1.2 Có sơ đồ tổ chức cơ cấu nhân sự (lãnh đạo, nhân viên, giảng viên) 

trong Phòng Ban, Trung tâm 
   

Tổng cộng     

 



 

 Áp dụng cho phòng Hành chánh tổng hợp 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu trường Đại học (2 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của 

trường đại học được xác định 

phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, các nguồn lực và 

định hướng phát triển của nhà 

trường; phù hợp và gắn kết 

với chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương và 

cả nước. 

1.1.1 Các văn bản, nghị quyết của Đảng bộ, của các Hội đồng (quản 

trị, khoa học đào tạo, …) của nhà trường có liên quan đến sứ 

mạng;  

1.1.2 Kế hoạch chiến lược và các chính sách ngắn hạn của  trường; 

1.1.3 Kế hoạch chiến lược và các chính sách dài hạn của  trường;  

1.1.4 Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia;  

1.1.5 Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  

1.1.6 Qui chế tổ chức và hoạt động của trường; 

1.1.7 Website của trường; 

1.1.8  Các minh chứng liên quan khác: biên bản các cuộc họp, tập san 

giới thiệu có liên quan đến sứ mạng của  trường  

   

Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của 

trường đại học được xác định 

phù hợp với mục tiêu đào tạo 

trình độ đại học quy định tại 

Luật Giáo dục và sứ mạng đã 

tuyên bố của nhà trường; 

được định kỳ rà soát, bổ sung, 

điều chỉnh và được triển khai 

thực hiện. 

1.2.1  Kế hoạch chiến lược và các dự án của  trường; 

1.2.2  Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của trường; 

1.2.3  Kế hoạch của khoa/trường thành viên;  

1.2.4 Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo; 

1.2.5 Các minh chứng liên quan khác: các biên bản hội nghị rà soát, 

đánh giá, điều chỉnh mục tiêu…; các bản tổng kết, đánh giá triển 

khai và các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện mục 

tiêu của trường. 

 

   



 

Tiêu chuẩn 2:  Tổ chức và quản lý (7 tiêu chí)  

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức 

của trường đại học được thực 

hiện theo quy định của Điều 

lệ trường đại học và được cụ 

thể hoá trong quy chế về tổ 

chức và hoạt động của nhà 

trường. 

2.1.1 Cơ cấu tổ chức, qui chế và qui định của trường; 

2.1.2 Cơ cấu, danh sách, tiêu chuẩn nhân sự của trường; 

2.1.3 Cơ chế quản lý và chiến lược của trường; 

2.1.4 Kế hoạch hàng năm, bản miêu tả/phân công các chức năng và 

nhiệm vụ của từng đơn vị/bộ phận trong tổ chức của nhà 

trường; 

2.1.5 Bản tổng kết/báo cáo công tác định kỳ theo chức năng, nhiệm 

vụ của từng đơn vị/bộ phận của trường; 

2.1.6 Các minh chứng liên quan khác: cơ cấu tổ chức của nhà trường, 

biên bản khảo sát thực tế tại trường  

   

Tiêu chí 2.2. Có hệ thống văn 

bản để tổ chức, quản lý một 

cách có hiệu quả các hoạt 

động của nhà trường. 

 

2.2.1 Các qui định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn, qui chế 

tổ chức; 

2.2.2 Sách hướng dẫn và các qui định về chất lượng; 

2.2.3 Các qui định về quản lý chất lượng; 

2.2.4 Hệ thống tài liệu/văn bản của nhà trường về đào tạo, nhân sự, 

nghiên cứu, quản trị, tài chính, công tác sinh viên, thanh tra và 

các lĩnh vực khác; 

2.2.5 Biên bản các hội nghị/ Báo cáo tổng kết định kỳ đánh giá hiệu 

quả các hoạt động của một tổ chức/ của trường;  

2.2.6 Website của  trường; 

2.2.7 Các minh chứng khác liên quan hệ thống văn bản của trường. 

   

Tiêu chí 2.3. Chức năng, 2.3.1 Các qui chế và qui định của trường;    



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

trách nhiệm và quyền hạn của 

các bộ phận, cán bộ quản lý, 

giảng viên và nhân viên được 

phân định rõ ràng. 

 

2.3.2 Hợp đồng lao động cá nhân; 

2.3.3 Các tài liệu có liên quan đến tổ chức và các thay đổi về tổ chức  

trường; 

2.3.4 Các kế hoạch chiến lược, biên bản họp của hội đồng trường và 

các hội đồng khác với các trưởng khoa/giáo viên; 

2.3.5 Các kế hoạch ngắn hạn (học kỳ, năm học), trung hạn (một, hai 

năm) và dài hạn (từ năm năm trở lên); 

2.3.6 Sự phân định nhiệm vụ/ủy quyền giữa các thành viên trong hội 

đồng trường và giữa các giảng viên với nhau; 

2.3.7 Các tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các trưởng 

khoa/giảng viên trong việc thực hiện các công việc của trường;  

2.3.8 Các qui định hoặc sách hướng dẫn về quản lý trong  trường; 

2.3.9 Các qui định của trường về quản lý nhân sự; 

2.3.10 Website của trường; 

2.3.11 Các minh chứng liên quan khác: về phân định chức năng nhiệm 

vụ, quyền hạn giữa các thành viên, giữa các tổ chức trong 

trường (ví dụ biên bản phân công thực hiện một chương trình, 

kế hoạch, hoạt động nào đó của  trường) 

Tiêu chí 2.4. Tổ chức Đảng 

và các tổ chức đoàn thể trong 

trường đại học hoạt động hiệu 

quả và hằng năm được đánh 

giá tốt; các hoạt động của tổ 

2.4.1 Các tài liệu về cơ cấu tổ chức của Đảng và các đoàn thể khác 

trong  trường; 

2.4.2 Các tài liệu về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường; 

2.4.3 Các báo cáo tổng kết/kế hoạch hoạt động của công đoàn và 

Đảng bộ  trường; 

2.4.4 Các văn bản tổng kết thi đua, khen thưởng, phê bình nhắc 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

chức Đảng và các tổ chức 

đoàn thể thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

nhở…hàng năm của các tổ chức đoàn thể trong  trường; 

2.4.5 Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động của các đoàn thể 

trong trường.  

Tiêu chí 2.5. Có tổ chức đảm 

bảo chất lượng giáo dục đại 

học, bao gồm trung tâm hoặc 

bộ phận chuyên trách; có đội 

ngũ cán bộ có năng lực để 

triển khai các hoạt động đánh 

giá nhằm duy trì, nâng cao 

chất lượng các hoạt động của 

nhà trường. 

2.5.1 Quyết định thành lập tổ chức và bổ nhiệm cán bộ chuyên trách 

đảm bảo chất lượng của trường;  

2.5.2 Các qui định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm 

bảo chất lượng; 

2.5.3 Các qui định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về quản 

lý; 

2.5.4 Các văn bản đánh giá các hoạt động của nhà trường; 

2.5.5 Các kế hoạch từng năm, 5 năm gần nhất về đảm bảo chất lượng; 

2.5.6 Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức và công tác đảm 

bảo chất lượng của trường. 

   

Tiêu chí 2.6. Có các chiến 

lược và kế hoạch phát triển 

ngắn hạn, trung hạn, dài hạn 

phù hợp với định hướng phát 

triển và sứ mạng của nhà 

trường; có chính sách và biện 

pháp giám sát, đánh giá việc 

thực hiện các kế hoạch của 

2.6.1 Kế hoạch chiến lược của nhà trường; 

2.6.2 Các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của 

trường; 

2.6.3 Kế hoạch quản lý chiến lược của trường; 

2.6.4 Các chính sách và biện pháp giám sát và đánh giá việc thực 

hiện các kế hoạch của trường; 

2.6.5 Các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá của nhà trường về 

việc thực hiện các kế hoạch chiến lược; 

2.6.6 Các minh chứng khác liên quan đến chiến lược phát triển của 

trường:…. 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

nhà trường. 

Tiêu chí 2.7. Thực hiện đầy 

đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ 

quan chủ quản, các cơ quan 

quản lý về các hoạt động và 

lưu trữ đầy đủ các báo cáo 

của nhà trường. 

2.7.1 Qui định về việc báo cáo của các cơ quan chủ quản và cơ quan 

quản lý; 

2.7.2 Biên bản các cuộc họp với cơ quan chủ quản và cơ quan quản 

lý; 

2.7.3 Các báo cáo hằng năm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ 

quan quản lý; 

2.7.4 Các hồ sơ lưu trữ các báo cáo trong thời gian 5 năm gần đây;  

2.7.5 Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động báo cáo và lưu 

trữ của trường:….. 

   

Tổng cộng     

 Áp dụng cho tất cả các phòng ban, trung tâm tùy theo tiêu chuẩn, tiêu chí 

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục (6 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 3.1. Chương trình 

giáo dục của trường đại học 

được xây dựng trên cơ sở 

chương trình khung do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban 

hành. Chương trình giáo dục 

được xây dựng với sự tham 

gia của các giảng viên, cán bộ 

3.1.1 Chương trình khung của Bộ 

3.1.2 Bộ tiêu chuẩn/các quy định/quyết định của Bộ Giáo dục - Đào 

tạo liên quan xây dựng chương trình 

3.1.3 Các chương trình giáo dục của  trường; 

3.1.4 Thể hiện trên Website của trường; 

3.1.5 Các miêu tả chi tiết (đề cương chi tiết) về các khóa học; 

3.1.6 Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính 

sách về phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và 

mục tiêu học tập; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

quản lý, đại diện của các tổ 

chức, hội nghề nghiệp và các 

nhà tuyển dụng lao động theo 

quy định. 

3.1.7 Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ Giáo 

dục – Đào tạo…); 

3.1.8 Các qui trình giám sát việc thực hiện ở cấp khoa hoặc các qui 

trình lấy ý kiến phản hồi về các lý do không thực hiện được; 

3.1.9 Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên, cán 

bộ quản lý, đại diện các nhà tuyển dụng, các hội nghề 

nghiệp… khi xây dựng và phát triển chương trình; 

3.1.10 Các minh chứng khác liên quan đến chương trình đào tạo của 

trường:… 

Tiêu chí 3.2. Chương trình 

giáo dục có mục tiêu rõ ràng, 

cụ thể, cấu trúc hợp lý, được 

thiết kế một cách hệ thống, 

đáp ứng yêu cầu về chuẩn 

kiến thức, kỹ năng của đào 

tạo trình độ đại học và đáp 

ứng linh hoạt nhu cầu nhân 

lực của thị trường lao động. 

3.2.1 Các chương trình giáo dục của  trường; 

3.2.2 Qui trình xây dựng chương trình của trường; 

3.2.3 Sổ tay sinh viên; 

3.2.4 Thể hiện trên Website của  trường; 

3.2.5 Các đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học; 

3.2.6 Chương trình có miêu tả chi tiết các mục tiêu của  trường (kiến 

thức, kỹ năng, thái độ và năng lực chung của người tốt nghiệp) 

cho mỗi ngành học; triết lý và phương pháp giảng dạy mà 

chương trình học hướng đến. Các thông tin chi tiết cho người 

học về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham 

khảo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học 

phần/modun/môn học; 

3.2.7 Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính 

sách  phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và 

mục tiêu học tập; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

3.2.8 Các tài liệu về chính sách của các cấp khác (Nhà nước, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo…) về thiết kế chương trình một cách hệ 

thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào 

tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của 

thị trường lao động. 

3.2.9 Các qui trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực 

hiện chương trình ở các cấp;  

3.2.10 Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và 

quản lý khoa về chương trình; 

3.2.11 Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình; 

3.2.12 Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình; 

3.2.13 Các hợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước 

ngoài 

3.2.14 Các tài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên có liên quan đến 

việc xây dựng và phát triển chương trình; 

3.2.15 Nội dung làm việc/biên bản làm việc với các đối tượng có liên 

quan ở các cấp độ địa phương/quốc gia/quốc tế về chương 

trình; 

3.2.16 Các chương trình nghiên cứu và mối liên quan của chúng với 

các qui định của nhà trường về xây dựng và phát triển chương 

trình; 

3.2.17 Biên bản các cuộc họp với đại diện giảng viên tham gia giảng 

dạy các chương trình tương tự ở các trường đại học khác; 

3.2.18 Các qui định của nhà trường về việc xây dựng  mục tiêu 



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

chương trình; 

3.2.19 Nội dung làm việc/biên bản của các cuộc họp có liên quan đến 

chương trình;  

3.2.20 Các tài liệu khác của trường có liên quan đến xây dựng và phát 

triển chương trình; 

3.2.21  Các minh chứng khác liên quan đến nội dung và cấu trúc 

chương trình giáo dục của trường. 

Tiêu chí 3.3. Chương trình 

giáo dục chính quy và giáo 

dục thường xuyên được thiết 

kế theo quy định, đảm bảo 

chất lượng đào tạo. 

3.3.1 Thống kê các chương trình giáo dục chính quy; 

3.3.2 Thống kê các chương trình giáo dục thường xuyên; khác 

3.3.3 Các qui định của Bộ GD &ĐT, các qui định của trường về 

chương trình giáo dục chính quy và thường xuyên;. 

3.3.4 Biên bản tổng kết/đánh giá chất lượng giáo dục chính qui 

và/hoặc giáo dục thường xuyên; 

3.3.5 Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo chất lượng của 

các chương trình giáo dục chính qui và giáo dục thường xuyên.  

   

Tiêu chí 3.4. Chương trình 

giáo dục được định kỳ bổ 

sung, điều chỉnh dựa trên cơ 

sở tham khảo các chương 

trình tiên tiến quốc tế, các ý 

kiến phản hồi từ các nhà 

tuyển dụng lao động, người 

3.4.1 Biên bản của các cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung chương trình 

giáo dục với cán bộ, giảng viên, ý kiến phản hồi của người học;  

3.4.2 Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình; 

3.4.3 Các chương trình, chương trình khung và các mục tiêu của 

chương trình trong vòng 5 năm gần nhất; 

3.4.4 Biên bản của các cuộc họp với các tổ chức chuyên môn/nghề 

nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình giáo dục; 

3.4.5 Các minh chứng khác liên quan đến việc bổ sung điều chỉnh 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

tốt nghiệp, các tổ chức giáo 

dục và các tổ chức khác nhằm 

đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương hoặc cả nước. 

chương trình giáo dục của  trường. 

Tiêu chí 3.5. Chương trình 

giáo dục được thiết kế theo 

hướng đảm bảo liên thông 

với các trình độ đào tạo và 

chương trình giáo dục khác. 

3.5.1 Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên thông 

dọc và liên thông ngang, liên thông trong và liên thông ngoài; 

3.5.2 Biên bản các cuộc hội hop về thiết kế chương trình liên thông; 

3.5.3 Biên bản làm việc với các trường đại học/cao đẳng khác về đào 

tạo liên thông; 

3.5.4 Đề cương chi tiết các học phần/modun/môn học trong chương 

trình liên thông; 

3.5.5 Các thỏa thuận đào tạo liên thông với các trường đại học/cao 

đẳng khác; 

3.5.6 Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình đào 

tạo liên thông hoặc các thỏa thuận giữa các trường/chương 

trình đào tạo khi người học kết thúc một trình độ đào 

tạo/chương trình và chuyển lên một trình độ đào tạo/chương 

trình cao hơn; 

3.5.7 Các minh chứng khác liên quan đến tính liên thông trong 

chương trình giáo dục của trường. 

   

Tiêu chí 3.6. Chương trình 3.6.1 Các tài liệu/minh chứng miêu tả các nguyên tắc, qui định và 

qui trình đánh giá chương trình giáo dục; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

giáo dục được định kỳ đánh 

giá và thực hiện cải tiến chất 

lượng dựa trên kết quả đánh 

giá. 

3.6.2 Các tài liệu/minh chứng miêu tả các hệ thống quản lý chất 

lượng chương trình đào tạo của nhà trường; 

3.6.3 Các tài liệu/minh chứng về các chương trình, nội dung/biên 

bản của các cuộc họp về đánh giá và cải tiến chương trình; 

3.6.4 Các cơ chế quản lý, nguồn lực (nhân sự, tài chính) dành cho 

đánh giá và cải tiến chương trình; 

3.6.5 Các khảo sát giảng viên và người học về chất lượng chương 

trình; 

3.6.6 Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá và cải tiến chất 

lượng của các chương trình giáo dục trong trường. 

Tổng cộng     

 

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí  4.1. Đa dạng hoá các 

hình thức đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu học tập của người học 

theo quy định. 

4.1.1 Các qui định của nhà trường về các chương trình đào tạo và 

các hình thức đào tạo; 

4.1.2 Sổ tay sinh viên; 

4.1.3 Website của  trường; 

4.1.4 Các hợp đồng, biên bản, chương trình làm việc với các trường 

mà người học theo học trước đây; 

4.1.5 Các minh chứng khác liên quan đến đa dạng hóa các loại hình 

đào tạo của trường. 

   

Tiêu chí 4.2. Thực hiện công 4.2.1 Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết: của chương trình, của các 

môn học; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

nhận kết quả học tập của 

người học theo niên chế kết 

hợp với học phần; có kế 

hoạch chuyển quy trình đào 

tạo theo niên chế sang học chế 

tín chỉ có tính linh hoạt và 

thích hợp nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người học. 

4.2.2 Kế hoạch chuyển đổi từ quy trình đào tạo theo niên chế sang 

học chế tín chỉ; 

4.2.3 Chương trình đào tạo theo tín chỉ của  trường; 

4.2.4 Hệ thống đánh giá; 

4.2.5 Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản 

lý chương trình và giảng viên; 

4.2.6 Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình;  

4.2.7 Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới; 

4.2.8 Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết quả học tập và 

chương trình hoặc các qui định có liên quan đến khung 

chương trình (bao nhiêu tín chỉ/khóa học); 

4.2.9 Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức đào tạo theo niên 

chế và theo tín chỉ .  

Tiêu chí 4.3.  

Có kế hoạch và phương pháp 

đánh giá hợp lý các hoạt động 

giảng dạy của giảng viên; chú 

trọng việc triển khai đổi mới 

phương pháp dạy và học, 

phương pháp đánh giá kết quả 

học tập của người học theo 

hướng phát triển năng lực tự 

4.3.1 Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết của các khóa học; 

4.3.2 Kế hoạch đảm bảo chất lượng có liên quan đến giảng viên, 

người học (Đánh giá cái gì? Ai đánh giá? Như thế nào? Bao 

lâu một lần? Đến thời điểm nào?); 

4.3.3 Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới; 

4.3.4 Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến phương pháp giảng 

dạy/đánh giá; 

4.3.5 Các tài liệu lưu hành nội bộ về phương pháp giảng dạy của 

giảng viên; 

4.3.6 Các tài liệu/hồ sơ về hoạt động nghiên cứu của trường/giảng 

viên; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

học, tự nghiên cứu và làm 

việc theo nhóm của người 

học. 

4.3.7 Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp về thực hiện và đổi 

mới phương pháp giảng dạy; 

4.3.8 Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp 

giảng dạy cho giảng viên và tỉ lệ giảng viên tham gia các khóa 

học này. Các đánh giá về mức độ hiệu quả của các khóa học; 

4.3.9 Các tài liệu/hồ sơ đánh giá năng lực và việc thực hiện đổi mới 

phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

của giảng viên; 

4.3.10  Các minh chứng liên quan khác: về đổi mới phương pháp 

dạy, học và kiểm tra đánh giá, đánh giá giáo viên của trường. 

Tiêu chí 4.4. 

 Phương pháp và quy trình 

kiểm tra đánh giá được đa 

dạng hoá, đảm bảo nghiêm 

túc, khách quan, chính xác, 

công bằng và phù hợp với 

hình thức đào tạo, hình thức 

học tập, mục tiêu môn học và 

đảm bảo mặt bằng chất lượng 

giữa các hình thức đào tạo; 

đánh giá được mức độ tích luỹ 

của người học về kiến thức 

4.4.1 Các miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết môn học; 

4.4.2 Các kế hoạch đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo; 

4.4.3 Các tài liệu về kiểm tra đánh giá: qui chế, qui định về kiểm tra 

đánh giá như ra đề và chấm bài, các tài liệu phổ biến phương 

pháp kiểm tra đánh giá, các quyết định thành lập hội đồng thi - 

kiểm tra đánh giá, các biên bản chấm thi, các đơn thư khiếu 

nại … ;   

4.4.4 Các minh chứng khác liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của nhà trường . 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

chuyên môn, kỹ năng thực 

hành và năng lực phát hiện, 

giải quyết vấn đề. 

Tiêu chí 4.5. Kết quả học tập 

của người học được thông báo 

kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, 

chính xác và an toàn. Văn 

bằng, chứng chỉ được cấp 

theo quy định và được công 

bố trên trang thông tin điện tử 

của nhà trường. 

4.5.1 Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị đào 

tạo trong vòng một/hai năm gần đây: 

- Kết quả học tập được lưu giữ trên máy tính một cách an toàn, rõ 

ràng và có thể tiếp cận được đối với các thành phần có trách nhiệm và 

có quyền tiếp cận; 

- Hệ thống ICT của trường là chính xác và đáng tin cậy; 

- Hệ thống lưu trữ của trường có đủ các khả năng lưu trữ tất cả các 

thông tin không? 

4.5.2 Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;  

4.5.3 Trang Website của trường; 

4.5.4 Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến kết quả học tập của 

người học; 

4.5.5 Các minh chứng khác liên quan đến công bố và lưu trữ kết quả 

học tập của người học . . . 

   

Tiêu chí 4.6. Có cơ sở dữ liệu 

về hoạt động đào tạo của nhà 

trường, tình hình sinh viên tốt 

nghiệp, tình hình việc làm và 

thu nhập sau khi tốt nghiệp. 

4.6.1 Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường (hồ sơ, hệ 

thống ICT); 

4.6.2 Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ nhà trường; 

4.6.3 Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp ở cấp độ quốc gia (Dự án 

Giáo dục Đại học I); 

4.6.4 Các đề tài nghiên cứu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

trong đó có người học của trường hoặc ở các trường khác; 

4.6.5 Các minh chứng khác liên quan đến cơ sở dữ liệu của  trường .  

Tiêu chí 4.7. Có kế hoạch 

đánh giá chất lượng đào tạo 

đối với người học sau khi ra 

trường và kế hoạch điều chỉnh 

hoạt động đào tạo cho phù 

hợp với yêu cầu của xã hội. 

4.7.1 Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của  trường; 

4.7.2 Kế hoạch hàng năm của trường, trong đó có kế hoạch đào tạo; 

4.7.3 Kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp; 

4.7.4 Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp; 

4.7.5 Các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo; 

4.7.6 Các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra 

lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng; 

4.7.7 Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào 

các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp; 

4.7.8 Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá chất lượng sinh 

viên tốt nghiệp và điều chỉnh hoạt động đào tạo để nâng cao 

chất lượng. 

   

Tổng cộng     

 

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

Tiêu chí 5.1. Có kế hoạch 

tuyển dụng, bồi dưỡng, phát 

triển đội ngũ giảng viên và 

nhân viên; quy hoạch bổ 

nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng 

5.1.1 Qui định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về quản lý nhân 

sự; 

5.1.2 Qui định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về tuyển dụng 

và quản lý nhân sự; 

5.1.3 Website của trường; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

mục tiêu, chức năng, nhiệm 

vụ và phù hợp với điều kiện 

cụ thể của trường đại học; có 

quy trình, tiêu chí tuyển dụng, 

bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

5.1.4 Tự đánh giá của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên; 

5.1.5 Các tài liệu có liên quan đến quản lý nhân sự ở cấp độ 

trường/khoa/bộ môn như kế hoạch phát triển đội ngũ ở các năm 

trước, năm hiện tại và những năm sau; 

5.1.6 Danh sách các khóa học, bồi dưỡng, hội thảo mà cán bộ  

trường tham gia trong thời gian qua; 

5.1.7 Các minh chứng khác liên quan đến phát triển đội ngũ giảng 

viên và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường .  

Tiêu chí 5.2. Đội ngũ cán bộ 

quản lý, giảng viên và nhân 

viên được đảm bảo các quyền 

dân chủ trong trường đại học. 

 

5.2.1 Tài liệu về cơ cấu tổ chức của nhà trường: Hội đồng trường, 

hội đồng khoa học…; 

5.2.2 Các qui định về quyền dân chủ trong trường đại học; 

5.2.3 Các biên bản hội nghị công nhân viên chức hàng năm; 

5.2.4 Các biên bản cuộc họp đánh giá cán bộ viên chức, giảng viên; 

5.2.5 Các biên bản họp Đảng ủy; 

5.2.6 Các đơn từ tố cáo, khiếu nại;  

5.2.7 Báo cáo của thanh tra nhân dân giải quyết các đơn từ tố cáo, 

khiếu nại; 

5.2.8 Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo quyền dân chủ 

trong nhà trường.  

   

Tiêu chí 5.3. Có chính sách, 

biện pháp tạo điều kiện cho 

đội ngũ cán bộ quản lý và 

giảng viên tham gia các hoạt 

5.3.1 Các chính sách của nhà trường về phát triển năng lực chuyên 

môn của đội ngũ; 

5.3.2 Các qui định của nhà trường/khoa/bộ môn về kinh phí cũng 

như các chính sách, qui định tạo điều kiện cho giảng viên tìm 

kiếm các tài trợ cho việc phát triển năng lực chuyên môn của 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

động chuyên môn, nghiệp vụ 

ở trong và ngoài nước. 

 

mình; 

5.3.3 Danh sách cán bộ và giảng viên tham gia các hội thảo/tập huấn 

khoa học trong và ngoài nước; 

5.3.4 Các quyết định nhân sự liên quan đến hoạt động chuyên môn 

nghiệp vụ; 

5.3.5 Các minh chứng khác liên quan đến chính sách và biện pháp 

dành cho hoạt động chuyên môn của các cán bộ  trường .  

Tiêu chí 5.4. Đội ngũ cán bộ 

quản lý có phẩm chất đạo 

đức, năng lực quản lý chuyên 

môn, nghiệp vụ và hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

 

5.4.1  Các tài liệu về nhân sự, bao gồm: Lý lịch khoa học của cán bộ 

quản lý, trong đó có các thông tin về kinh nghiệm quản lý; 

5.4.2 Các đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và 

phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý; 

5.4.3 Tự đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và 

phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;  

5.4.4 Các phản hồi của giảng viên và nhân viên việc thực hiện nhiệm 

vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý; 

5.4.5 Các quyết định xử lý kỷ luật (nếu có) 

5.4.6 Các phản ảnh, đơn từ tố cáo, khiếu nại; 

5.4.7 Các minh chứng khác liên quan …………….  

   

Tiêu chí 5.5. Có đủ số lượng 

giảng viên để thực hiện 

chương trình giáo dục và 

nghiên cứu khoa học; đạt 

được mục tiêu của chiến lược 

Chiến lược phát triển giáo dục của  trường; 

Danh sách toàn bộ giảng viên của trường; 

Tỉ lệ giảng viên/người học của từng ngành đào tạo; 

Các tài liệu lưu hành nội bộ của các khoa/bộ môn về tỉ lệ giảng 

viên/người học; 

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học từng năm triển khai tại trường;  

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

phát triển giáo dục nhằm giảm 

tỷ lệ trung bình sinh viên / 

giảng viên. 

 

Trang Website của trường; 

Số lượng chương trình đào tạo/số lượng giảng viên (có theo đúng 

qui định của nhà trường không? Nếu không, cho biết lý do. 

Các tài liệu quản lý nhân sự, trong đó gồm: 

- Tỉ lệ vắng mặt/bệnh/bỏ việc (số lượng, mức độ thường xuyên, thời 

gian và chế độ…); 

- Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo các môn học; 

- Số lượng giảng viên/từng môn học; 

- Các minh chứng khác liên quan đến từng bước giảm tỷ lệ người 

học/giảng viên của trường. 

Tiêu chí 5.6. Đội ngũ giảng 

viên đảm bảo trình độ chuẩn 

được đào tạo của nhà giáo 

theo quy định. Giảng dạy theo 

chuyên môn được đào tạo; 

đảm bảo cơ cấu chuyên môn 

và trình độ theo quy định; có 

trình độ ngoại ngữ, tin học 

đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

 

5.6.1 Lý lịch khoa học trích ngang của đội ngũ giảng viên; 

5.6.2 Bằng cấp chuyên môn, vi tính và ngoại ngữ của đội ngũ giảng 

viên; 

5.6.3 Danh sách đội ngũ giảng viên của từng đơn vị đào tạo; 

5.6.4 Các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên 

trong vòng 5 năm gần đây; 

5.6.5 Các công bố khoa học (sách, bài báo, tham luận khoa học… 

của đội ngũ giảng viên trong vòng 5 năm gần đây); 

5.6.6 Các minh chứng cho thấy giảng viên có tham dự các hội thảo 

khoa học trong và ngoài nước và tham gia trình bày các kết quả 

nghiên cứu của mình; 

5.6.7 Các minh chứng khác liên quan đến trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, noại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà 

trường. 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

Tiêu chí 5.7. Đội ngũ giảng 

viên được đảm bảo cân bằng 

về kinh nghiệm công tác 

chuyên môn và trẻ hoá của 

đội ngũ giảng viên theo quy 

định. 

 

Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của nhà trường, kinh 

phí; 

Kế hoạch về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ giảng viên; 

Các kế hoạch và chương trình tuyển dụng giảng viên; 

Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ giảng viên của trường, trong đó 

có toàn bộ các thông tin về kinh nghiệm công tác và độ tuổi; 

Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội 

ngũ giảng viên của trường; 

Các báo cáo tự đánh giá của đội ngũ và các phụ lục đính kèm (nhận 

xét của cán bộ quản lý/hướng dẫn, các bằng khen/giấy khen, các hình 

thức kỷ luật…); 

Các minh chứng khác liên quan đến sự cân bằng giữa đội ngũ giảng 

viên có kinh nghiệm chuyên môn và chưa có kinh nghiệm 

chuyên môn .  

   

Tiêu chí 5.8. Đội ngũ kỹ thuật 

viên, nhân viên đủ số lượng, 

có năng lực chuyên môn và 

được định kỳ bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ, phục 

vụ có hiệu quả cho việc giảng 

dạy, học tập và nghiên cứu 

khoa học. 

Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của trường, kinh phí; 

Kế hoạch về kinh phí: kinh phí dành cho phát triển đội ngũ, trong đó 

có đội ngũ kỹ thuật viên; 

Hồ sồ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường; 

Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội 

ngũ nhân viên kỹ thuật của trường; 

Các minh chứng khác liên quan đến đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên  

trường . 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

Tổng cộng     

 

Tiêu chuẩn 6: Người học (9 tiêu chí) 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

Tiêu chí 6.1. Người học được 

hướng dẫn đầy đủ về chương 

trình giáo dục, kiểm tra đánh 

giá và các quy định trong quy 

chế đào tạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Quy định của nhà trường về việc cung cấp các văn bản hướng dẫn cho 

người học về chương trình đào tạo và các quy định liên quan; 

Lịch công tác hàng năm của trường; 

Văn bản về mục tiêu đào tạo được công bố đầu khoá học; 

Văn bản về chương trình đào tạo công bố đầu khoá học; 

Văn bản hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo của Bộ giáo dục và Đào 

tạo; 

Các hình thức tuyên truyền phổ biến qui chế đào tạo và hướng dẫn 

thực hiện; 

Văn bản nêu các chuẩn kiến thức và kỹ năng ở đầu vào và đầu ra của 

chương trình đào tạo; 

Văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập; 

Các kết quả khảo sát hoặc phỏng vấn:  người học, cán bộ đào tạo, cán 

bộ quản lý, giảng viên về các vấn đề trên; 

 Các minh chứng liên quan khác  

   

Tiêu chí.6.2. Người học được 

đảm bảo chế độ chính sách xã 

hội, được khám sức khoẻ theo 

quy định y tế học đường; được 

Văn bản về chính sách xã hội liên quan đến người học phổ biến đầu 

khoá học; 

Phương thức phổ biến hoặc cập nhật các chính sách xã hội cho người 

học; 

Danh sách người học hưởng chế độ chính sách xã hội được công bố 

   



 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

tạo điều kiện hoạt động, tập 

luyện văn nghệ, thể dục thể 

thao và được đảm bảo an toàn 

trong khuôn viên của nhà 

trường. 

công khai; 

Văn bản về chủ trương, quy định của nhà trường để triển khai thực 

hiện các chính sách xã hội của các cấp; 

Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ, chính sách xã 

hội; 

Kế hoạch và báo cáo thực hiện quy định chăm sóc sức khoẻ cho người 

học; 

Báo cáo về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; 

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai ở các cấp 

hàng năm;  

Số lượng các cuộc thi văn nghệ; 

Số lượng các cuộc thi đấu thể dục thể thao; 

Văn bản quy định thực hiện các biện pháp an ninh trong trường học; 

Văn bản/báo cáo về trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ trong trường; 

Các kết quả khảo sát hoặc các ý kiến đánh giá của người học về các 

hoạt động/công tác trên; 

Báo cáo sơ kết/tổng kết về các hoạt động thực hiện chính sách xã hội 

và các khuyến nghị cải tiến các hoạt động này; 

Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về công tác thực hiện 

chính sách xã hội cho người học; 

Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về phong trào văn nghệ, 

thể dục thể thao; 

Văn bản nội qui, qui chế về an toàn trong phòng thí nghiệm/xưởng 

thực hành/ … và trong ký túc xá; 



 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

6.2.18 Số vụ việc mất trật tự, không an toàn trong trường hàng năm; 

6.2.19 Phiếu khảo sát ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến hoặc các đánh 

giá của người học về các hoạt động trên.;  

6.2.20 Kế hoạch công tác người học theo năm học; 

6.2.21 Qui định về an ninh, an toàn xã hội trong trường; 

6.2.22  Các minh chứng liên quan khác  

Tiêu chí 6.3. Công tác rèn 

luyện chính trị, tư tưởng, đạo 

đức và lối sống cho người học 

được thực hiện có hiệu quả. 

6.3.1 Văn bản về quy chế rèn luyện đối với người học; 

6.3.2 Minh chứng về việc phổ biến văn bản về quy chế rèn luyện 

đến người học; 

6.3.3 Các loại báo chí/tài liệu phục vụ nhu cầu rèn luyện của người 

học; 

6.3.4 Văn bản kế hoạch và báo cáo sơ kết/tổng kết hàng năm về 

công tác chính trị, học sinh - sinh viên; 

6.3.5 Văn bản kế hoạch/quy định về tổ chức ngoại khoá về thời sự, 

kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và thế giới cho người 

học; 

6.3.6 Số liệu thống kê và các báo cáo về các buổi nói chuyện ngoại 

khoá trong năm; 

6.3.7 Các phong trào khuyến khích người học tìm hiểu học tập về 

chính trị, tư tưởng; 

6.3.8 Tỷ lệ người học tham gia các phong trào tìm hiểu học tập 

chính trị tư tưởng; 

6.3.9 Các phong trào hoạt động công ích xã hội; 

6.3.10  Thống kê tỷ lệ người học tham gia các phong trào hoạt động 

   



 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

xã hội; 

6.3.11 Các giải thưởng/giấy khen về tham gia các phong trào trên; 

6.3.12  Các minh chứng liên quan khác :……………………… 

Tiêu chí 6.4. Công tác Đảng, 

đoàn thể có tác dụng tốt trong 

việc rèn luyện chính trị, tư 

tưởng, đạo đức và lối sống 

cho người học. 

6.4.1 Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ nhà trường đối với công tác 

Đoàn thanh niên và công tác rèn luyện tư tưởng chính trị cho 

người học; 

6.4.2 Văn bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách 

về Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; 

6.4.3 Văn bản các kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên 

trường/khoa; 

6.4.4 Kế hoạch triển khai hoạt động Đoàn trong các khoa, các chi 

đoàn; 

6.4.5 Văn bản mô tả cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên 

trong trường; 

6.4.6 Văn bản, số liệu thống kê về việc phân bổ kinh phí cho các 

hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên; 

6.4.7 Các minh chứng về sự phối kết hợp giữa Đảng bộ trường và 

chính quyền chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên và 

Hội sinh viên trong trường; 

6.4.8 Văn bản kế hoạch của Đảng uỷ trường về việc tổ chức sinh 

hoạt chính trị tư tưởng và các sinh hoạt tuyên truyền giác ngộ 

cho người học vào Đảng; 

6.4.9 Danh sách người học và tỷ lệ tham gia lớp cảm tình Đảng; 

   



 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

6.4.10 Thống kê Tỷ lệ ngưòi học là đoàn viên thanh niên được khen 

thưởng trong các phong trào rèn luyện tư tưởng/đạo đức và lối 

sống; 

6.4.11 Thống kê Tỷ lệ người học mắc các sai phạm về lối sống bị phê 

bình/khiển trách; 

6.4.12 Tỷ lệ người học vi phạm quy chế rèn luyện tư tưởng và đạo 

đức; 

6.4.13 Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm; 

6.4.14  Các minh chứng liên quan khác :…………………… 

Tiêu chí 6.5.  

Có các biện pháp cụ thể, có 

tác dụng tích cực để hỗ trợ 

việc học tập và sinh hoạt của 

người học. 

6.5.1 Câu lạc bộ hoạt động văn hoá nghệ thuật trong khuôn viên của 

trường cho người học; 

6.5.2 Sân vận động thể dục thể thao trong khuôn viên của trường 

cho người học; 

6.5.3 Chính quyền phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có 

hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho người học (nếu ký túc xá 

không đáp ứng đủ nhu cầu ở nội trú); 

6.5.4 Nhà trường có dịch vụ cho người học mượn hoặc thuê mướn 

các dụng cụ sinh hoạt với chi phí phù hợp điều kiện kinh tế 

của người học; 

6.5.5 Các hoạt động hỗ trợ tổ chức nhà ăn, cantin, tín dụng ... cho 

người học; 

6.5.6 Các hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm; 

6.5.7 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

   



 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

Tiêu chí 6.6. Thường xuyên 

tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống lành mạnh, tinh 

thần trách nhiệm, tôn trọng 

luật pháp, chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nước và các nội quy của 

nhà trường cho người học. 

6.6.1 Văn bản quy định của trường về chức trách và nhân sự về 

trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo 

đức, lối sống lành mạnh cho người học; 

6.6.2 Văn bản các kế hoạch và các hoạt động đã triển khai việc học 

tập chính trị, học tập các chủ trường chính sách của Đảng và 

Nhà nước và các quy định của trường cho người học?  

6.6.3 Các báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục trên hàng năm? 

6.6.4 Các giải thưởng, khen thưởng các cấp về các hoạt động trên; 

6.6.5 Các biện pháp của trường để ngăn ngừa người học vi phạm 

pháp luật và vi phạm các quy định chung; 

6.6.6 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

   

Tiêu chí 6.7.  

Có các hoạt động hỗ trợ hiệu 

quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt 

nghiệp có việc làm phù hợp 

với ngành nghề đào tạo. 

6.7.1 Báo cáo các năm về các hoạt động liên kết với các doanh 

nghiệp/nhà tuyển dụng: cho ngươời học thực tập tại doanh 

nghiệp/đơn vị, các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công 

nghệ có sử dụng người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ 

chức; tuyển chọn người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ 

chức; 

6.7.2 Các báo cáo thống kê hàng năm về số lượng người học thực 

hành thực tế, nghiên cứu ứng dụng tại các cơ sở doanh 

nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng; 

6.7.3 Văn bản thành lập và quy định chức năng và nhiệm vụ của 

phòng/bộ phận chuyên trách tư vấn hướng nghiệp cho người 

học; 

   



 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

6.7.4 Văn bản hoặc tài liệu/hình ảnh về các hoạt động tổ chức hội 

chợ việc làm cho người đang học và người tốt nghiệp hàng 

năm; 

6.7.5 Các minh chứng liên quan khác :………………………… 

Tiêu chí 6.8. Người học có 

khả năng tìm việc làm và tự 

tạo việc làm sau khi tốt 

nghiệp. Trong năm đầu sau 

khi tốt nghiệp, trên 50% 

người tốt nghiệp tìm được 

việc làm đúng ngành được 

đào tạo. 

6.8.1 Báo cáo các kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh viên của 

trường; 

6.8.2 Khảo sát sinh viên tốt nghiệp tham gia cùng Dự án Đại học I; 

6.8.3 Hoạt động của ban liên lạc hội cựu sinh viên; 

6.8.4 Các phiếu khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp do trường 

tổ chức; 

6.8.5 Danh sách và địa chỉ liên hệ với cựu sinh viên của trường; 

6.8.6 Các hoạt động của phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường 

giúp người học tự tạo việc làm cho bản thân hoặc cho người 

khác; 

6.8.7 Các minh chứng liên quan khác:  …….. 

   

Tiêu chí 6.9 Người học được 

tham gia đánh giá chất lượng 

giảng dạy của giảng viên khi 

kết thúc môn học, được tham 

gia đánh giá chất lượng đào 

tạo của  trường đại học trước 

khi tốt nghiệp. 

6.9.1 Văn bản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá 

chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học; 

6.9.2 Văn bản của trường qụy định việc người học tham gia đánh giá 

chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp; 

6.9.3 Văn bản của trường quy định chức năng và nhiệm vụ cho 

phòng/bộ phận lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác 

người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất 

lượng chương trình đào tạo; 

   



 

 Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

6.9.4 Văn bản của trường quy định quy trình người học đánh giá chất 

lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo, quy trình 

xử lý số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả đánh giá và các hoạt 

động sau đánh giá; 

6.9.5 Các mẫu phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy các môn học; 

6.9.6 Các mẫu phiếu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; 

6.9.7 Các báo cáo về các kết quả  đánh giá phản hồi của người học 

hàng năm theo các môn học và theo khoá học. 

6.9.8 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

Tổng cộng     

 

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 7.1. Xây dựng và 

triển khai kế hoạch hoạt động 

khoa học, công nghệ phù hợp 

với sứ mạng nghiên cứu và 

phát triển của trường đại học. 

7.1.1 Văn bản chiến lược phát triển khoa học công nghệ trung hạn và 

dài hạn của trường; 

7.1.2 Văn bản kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của 

trường;  

7.1.3 Hệ thống văn bản quy định: quy trình xây dựng và triển khai 

các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường; quy định các 

tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu các đề tài/ dự án nghiên cứu 

khoa học của các cấp của trường và khoa; 

7.1.4 Bảng phân bổ kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ 

hàng năm của trường; 

7.1.5 Biên bản xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ của 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

trường và các khoa hàng năm; 

7.1.6 Danh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được duyệt 

hàng năm của trường và các khoa; 

7.1.7 Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ  hàng năm và 

các báo cáo đánh giá các cấp hàng năm về việc lập kế hoạch 

khoa học công nghệ và sự phát triển về quy mô và hiệu quả 

hoạt động khoa học công nghệ của trường; 

7.1.8 Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để năng cao 

năng lực lập kế hoạch khoa học công nghệ và năng lực nghiên 

cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường; Văn bản về 

các quy định và các hoạt động triển khai việc gắn kết đào tạo 

với nghiên cứu khoa học trong trường. 

7.1.9 Các minh chứng liên quan  khác :………………………… 

Tiêu chí 7.2. Có các đề tài, dự 

án được thực hiện và nghiệm 

thu theo kế hoạch. 

7.2.1 Danh mục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài 

nghiên cứu khoa học các cấp triển khai và nghiệm thu theo 

đúng kế hoạch được phê duyệt; 

7.2.2 Các báo cáo nghiệm thu và biên bản họp các Hội đồng nghiệm 

thu đề tài, dự án khoa học công nghệ hàng năm của trường; 

7.2.3 Báo cáo thống kê hàng năm số lượng các đề tài, dự án không 

hoàn thành đúng thời hạn; 

7.2.4 Các văn bản quy định các chế tài đối với các đề tài/dự án 

không hoàn thành đúng thời hạn; 

7.2.5 Các hoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai 

các đề tài/dự án khoa học công nghệ. 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

7.2.6 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

Tiêu chí 7.3. Số lượng bài báo 

đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành trong nước và quốc tế 

tương ứng với số đề tài 

nghiên cứu khoa học và phù 

hợp với định hướng nghiên 

cứu và phát triển của trường 

đại học. 

7.3.1 Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc 

gia và quốc tế; 

7.3.2 Thống kê hàng năm số lượng các công trình đề tài dự án đăng 

ký sẽ công bố; 

7.3.3 Tỷ lệ các bài báo thuộc các đề tài/dự án công bố trên số lượng 

các đề tài/dự án hàng năm; 

7.3.4 Cơ sở dữ liệu quản lý số lượng các bài báo, các công trình 

được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí 

khoa học cấp quốc gia và quốc tế hàng năm. 

7.3.5 Các minh chứng liên quan khác  

   

Tiêu chí 7.4. Hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ của trường 

đại học có những đóng góp 

mới cho khoa học, có giá trị 

ứng dụng thực tế để giải quyết 

các vấn đề phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương và cả 

nước 

7.4.1 Danh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt 

hàng năm, đã nghiệm thu; 

7.4.2 Dạnh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với các 

doanh nghiệp/tổ chức xã hội .... tại địa phương và cả nước; 

7.4.3 Các báo cáo tổng kết để nghiệm thu của các đề tài/dự án khoa 

học công nghệ; 

7.4.4 Văn bản nghiệm thu và đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu 

các đề tài, dự án khoa học công nghệ;  

7.4.5 Các hợp đồng thanh lý các dịch vụ chuyển giao công nghệ 

phục vụ các doanh nghiệp/tổ chức xã hội ... tại địa phương và 

cả nước; 

7.4.6 Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

học công nghệ được chuyển thành các hợp đồng tư vấn chuyên 

môn/kỹ thuật/chuyển giao công nghệ ; 

7.4.7 Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa 

học công nghệ được xuất bản/in ấn dùng làm giáo trình, tài liệu 

tham khảo, tài liệu chuyên môn, các chương trình giảng dạy 

phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghiên cứu phát triển 

kinh tế-xã hội; 

7.4.8 Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học và sản phẩm 

công nghệ đạt các giải thưởng/bằng phát minh sáng chế; 

7.4.9 Tỷ lệ đạt giải thưởng trên tổng số đề tài/dự án hàng năm.  

7.4.10  Các minh chứng liên quan khác:………………………… 

Tiêu chí 7.5. Đảm bảo nguồn 

thu từ nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ không 

ít hơn kinh phí của trường đại 

học dành cho các hoạt động 

này. 

7.5.1 Các văn bản trường quy định về việc sử dụng kinh phí và các 

nguồn thu từ các đề tài, dự án khoa học công nghệ, các hợp 

đồng chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ; 

7.5.2 Thống kê tổng kinh phí của nhà trường dành cho nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm; 

7.5.3 Thống kê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua các 

hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng 

năm; 

7.5.4 Thống kê hàng năm về tỷ lệ thu và chi của các đề tài, dự án 

khoa học công nghệ và các hợp đồng chuyển giao công 

nghệ/dịch vụ khoa học công nghệ; 

7.5.5 Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa 

học công nghệ và doanh thu hàng năm. 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

7.5.6 Các minh chứng liên quan khác:………………………… 

Tiêu chí 7.6. Các hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ của trường 

đại học gắn với đào tạo, gắn 

kết với các viện nghiên cứu 

khoa học, các trường đại học 

khác và các doanh nghiệp. 

Kết quả của các hoạt động 

khoa học và công nghệ đóng 

góp vào phát triển các nguồn 

lực của trường. 

7.6.1 Văn bản của trường quy định về việc gắn kết đào tạo với 

nghiên cứu khoa học và yêu cầu đối với các đề tài/dự án khoa 

học công nghệ các cấp; quy định về tiêu chuẩn xét chọn các đề 

tài/dự án; 

7.6.2 Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được phê 

duyệt hàng năm? Tỷ lệ gắn kết với các chương trình đào tạo 

đại học và sau đại học của trường?   

7.6.3 Danh mục người học tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm 

tại các khoa/trung tâm nghiên cứu và tổng toàn trường; 

7.6.4 Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao 

công nghệ hàng năm của trường có liên kết với các cơ quan, 

viện, trường khác trong nuớc và quốc tế; 

7.6.5 Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao 

công nghệ cán bộ và giảng viên của trường tham gia cùng với 

các trường, viện khác trong nước và quốc tế; 

7.6.6 Danh mục và tỷ lệ các luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng 

năm được triển khai hoặc gắn kết với các đề tài/dự án nghiên 

cứu khoa học của trường;  

7.6.7 Danh mục và tổng giá trị quy ra tiền các thiết bị khoa học công 

nghệ, các phòng thí nghiệm, các thiết bị phục vụ giảng dạy do 

các đề tài, dự án nghiên cứu trong đơn vị mang lại từ các hoạt 

khoa học công nghệ trong vòng 5 năm vừa qua; 

7.6.8 Danh sách học viên cán bộ, giảng viên được đào tạo trong và 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

ngoài nước thông qua việc tham gia các đề tài, dự án khoa học 

công nghệ. 

7.6.9 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

Tiêu chí 7.7. Có các quy định 

cụ thể về tiêu chuẩn năng lực 

và đạo đức trong các hoạt 

động khoa học và công nghệ 

theo quy định; có các biện 

pháp để đảm bảo quyền sở 

hữu trí tuệ. 

7.7.1 Các văn bản nhà trường quy định và hướng dẫn thực hiện các 

tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học 

công nghệ của trường và quyền sở hữu trí tuệ; 

7.7.2 Các văn bản nhà trường quy định về việc tham gia các hoạt 

động khoa học công nghệ đối với các chức danh và học vị khác 

nhau trong trường; 

7.7.3 Các tài liệu phổ biến thông tin và hướng dẫn về việc đảm bảo 

quyền sở hữu trí tuệ; 

7.7.4 Các biên bản xử lý vi phạm các tiêu chuẩn về năng lực, đạo 

đức, quyền sở hữu trí tuệ (nếu có vi phạm). 

   

Tổng cộng     

 

 

 

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế (3 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

Tiêu chí 8.1. Các hoạt động 

hợp tác quốc tế được thực 

hiện theo quy định của Nhà 

8.1.1 Các văn bản quy định và hướng dẫn của nhà trường về quản lý 

hoạt động hợp tác quốc tế; 

8.1.2 Văn bản của nhà trường phân hạn rõ trách nhiệm và quyền hạn 

của các phòng/khoa và các đơn vị trong trường trong công tác 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

nước. quản lý hoạt động quan hệ quốc tế; 

8.1.3 Các biên bản họp thảo luận các chính sách, chủ trương, chiến 

lược về phát triển hoạt động hợp tác quốc tế; 

8.1.4 Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động hợp tác 

quốc tế của trường; 

8.1.5 Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ 

hợp tác với nhà trường; 

8.1.6 Danh sách cán bộ giảng viên, nguời học được cử đi học/công 

tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về 

quá hạn; 

8.1.7 Danh sách các chuyên gia nước ngoài do nhà trường làm thủ 

tục visa vào làm việc với trường; 

8.1.8 Biên bản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các cấp 

về việc đảm bảo an ninh văn hoá liên quan đến các đối tác 

nuớc ngoài tại nhà trường (nếu có). 

8.1.9 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

Tiêu chí 8.2. Các hoạt động 

hợp tác quốc tế về đào tạo có 

hiệu quả, thể hiện qua các 

chương trình hợp tác đào tạo, 

trao đổi học thuật; các chương 

trình trao đổi giảng viên và 

8.2.1 Các văn bản ký kết liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với 

các đối tác nước ngoài; 

8.2.2 Các kết quả đạt được thông qua các hoạt động triển khai các 

văn bản hợp tác quốc tế trên trong lĩnh vực đào tạo; 

8.2.3 Danh mục các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước 

ngoài được thực hiện tại Việt Nam và tại khuôn viên của đối 

tác;  

8.2.4 Danh mục các chương trình trao đổi học bổng và danh sách cán 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

người học, các hoạt động 

tham quan khảo sát, hỗ trợ, 

nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của trường đại học. 

bộ giảng viên và người học của trường sang học tập/làm 

việc/nghiên cứu tại cơ sở của đối tác nước ngoài trong vòng 5 

năm gần đây nhất; 

8.2.5 Danh sách các giảng viên/người học nước ngoài sang làm 

việc/học tập/nghiên cứu tại trường trong vòng 5 năm gần đây 

nhất; 

8.2.6 Thống kê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia 

các đợt tham quan khảo sát nước ngoài; 

8.2.7 Danh sách các chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước 

ngoài có nhận được sự tài trợ hoặc hỗ trợ cơ sở vật chất ; 

8.2.8 Thống kê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm;  

8.2.9 Thống kê số sinh viên nước ngoài đến học tại trường hàng 

năm; 

8.2.10 Các báo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước 

ngoài; 

8.2.11 Các báo cáo đánh giá về những triển khai áp dụng hoặc các tác 

động tích cực đối với việc quản lý đào tạo và triển khai các 

hoạt động đào tạo (thay đổi trong chương trình đào tạo, phương 

pháp giảng dạy, học, kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lý 

đào tạo) sau các đợt tham quan khảo sát nước ngoài của cán bộ 

giảng viên của trường hoặc của các chuyên gia sang làm việc 

với trường; 

8.2.12 Thống kê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm 

thu được thông qua các chương trình liên kết hợp tác đào tạo 



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài; 

8.2.13 Báo cáo tổng kết hàng năm về các kết quả thu được từ các 

chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật, học bổng, 

tham quan khảo sát với các đối tác nước ngoài.  

8.2.14  Các minh chứng liên quan khác :………………………. 

Tiêu chí 8.3. Các hoạt động 

hợp tác quốc tế về nghiên cứu 

khoa học có hiệu quả, thể hiện 

qua việc thực hiện dự án, đề 

án hợp tác nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ, các 

chương trình áp dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học và công 

nghệ vào thực tiễn, tổ chức 

hội nghị, hội thảo khoa học 

chung, công bố các công trình 

khoa học chung. 

8.3.1 Các văn bản tài liệu về các hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ 

chức với các đối tác nước ngoài, hoặc có các đối tác nước 

ngoài tham dự.  

8.3.2 Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc 

seminar có sự tham gia của đối tác nước ngoài trong 5 năm gần 

đây nhất; 

8.3.3 Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ có phối hợp 

với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất.  

8.3.4 Danh sách các giảng viên/nghiên cứu viên thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học/dự án/đề án với đối tác nước ngoài ở 

trong nước hoặc tại cơ sở của đối tác ở nước ngoài trong 5 năm 

gần đây nhất; 

8.3.5 Danh mục các công trình công bố trong nước và tại nước ngoài 

từ các liên kết nghiên cứu khoa học /dự án/đề án với đối tác 

nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất; 

8.3.6 Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá kết quả liên kết quốc tế 

trong hoạt động khoa học công nghệ của trường; 

8.3.7 Thống kê các đề tài/dự án/đề án hợp tác quốc tế về khoa học 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC   % Ghi chú 

công nghệ đoạt các giải thưởng trong 5 năm gần đây nhất; 

8.3.8 Các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm của các 

đề tài/dự án liên kết quốc tế; 

8.3.9 Các nguồn thu được từ các liên kết quốc tế thực hiện các đề 

tài/dự án khoa học công nghệ; 

8.3.10  Các minh chứng liên quan khác :……………………… 

Tổng cộng     

 

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (9 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 9.1. Thư viện của 

trường đại học có đầy đủ 

sách, giáo trình, tài liệu tham 

khảo tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài đáp ứng yêu cầu sử 

dụng của cán bộ, giảng viên 

và người học. Có thư viện 

điện tử được nối mạng, phục 

vụ dạy, học và nghiên cứu 

khoa học có hiệu quả.  

 

9.1.1 Văn bản quy định về việc sử dụng và thời gian phục vụ của 

thư viện; 

9.1.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và tra cứu các tài 

liệu điện tử; 

9.1.3 Sách, các tạp chí và tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần 

mềm quản lý thư viện; 

9.1.4 Danh mục các loại sách, tạp chí và tài liệu tham khảo phục vụ 

các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường; 

9.1.5 Thống kê số lượng và tỷ lệ trên giảng viên, người học của các 

loại tài liệu tham khảo và sách báo theo từng chuyên ngành 

đào tạo; 

9.1.6 Văn bản cam kết với các trường đại học trong khu vực cho 

phép khai thác hệ thống thư viện điện tử của các trường đại 

học trong khu vực/trên thế giới; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

9.1.7 Thống kê số lượng các tạp chí khoa học trên thế giới trường 

được cung cấp hàng năm hoặc được khai thác trực tuyến; 

9.1.8 Thống kê hàng năm về lượng độc giả của thư viện (là giảng 

viên, cán bộ, người học, chuyên nghành đào tạo nào? 

9.1.9 Thống kê số lượng sách, tạp chí, báo … được mượn, sử dụng 

hàng năm theo từng chuyên nghành đào tạo; 

9.1.10 Số lượng sách, tài liệu được cập nhật hàng năm. 

9.1.11 Các minh chứng liên quan khác:……………………… 

Tiêu chí 9.2.  Có đủ số phòng 

học, giảng đường lớn, phòng 

thực hành, thí nghiệm phục 

vụ cho dạy, học và nghiên 

cứu khoa học đáp ứng yêu 

cầu của từng ngành đào tạo. 

9.2.1 Số lượng các phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, 

thí nghiệm theo từng ngành đào tạo;  

9.2.2 Bình quân số mét vuông diện tích phòng học, giảng đường và 

phòng thí nghiệm/thực hành trên đầu người học; 

9.2.3 Báo cáo hàng năm đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng 

phòng học, giảng đường lớn, phòng thí nghiệm, thực hành cho 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường; 

9.2.4 Các bản thiết kế xây dựng các phòng học, giảng đường, phòng 

thực hành, thí nghiệm theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; 

9.2.5 Sổ theo dõi tần xuất sử dụng các phòng học, phòng thực hành, 

thí nghiệm 

9.2.6 Các báo cáo đánh giá hàng năm về nhu cầu và hiệu quả sử 

dụng phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm 

của các khoa/trung tâm trong trường; 

9.2.7 Văn bản quy hoạch về cơ sở phòng ốc của trường. 

9.2.8 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 9.3.  Có đủ trang 

thiết bị dạy và học để hỗ trợ 

cho các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, được 

đảm bảo về chất lượng và sử 

dụng có hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu của các ngành đang 

đào tạo. 

9.3.1 Danh mục các trang thiết bị phục vụ dạy và học theo từng 

ngành đào tạo; 

9.3.2 Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm đánh giá chất lượng của các 

trang thiết bị của nhà trường;   

9.3.3 Sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào 

tạo và nghiên cứu khoa học; 

9.3.4 Các kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng (cán 

bộ, giảng viên, học viên) về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu 

giảng dạy/học tập và nghiên cứu khoa học của họ; 

9.3.5 Danh mục và văn bản các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng sử 

dụng để sử dụng chung các trang thiết bị dạy và học với các 

đối tác của trường; 

9.3.6 Các văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng các trang 

thiết bị trong trường; 

9.3.7 Các văn bản quy định việc định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa các 

trang thiết bị; 

9.3.8 Văn bản quy định quy trình và nguồn kinh phí để trang bị 

thêm các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của trường.  

9.3.9 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

   

Tiêu chí 9.4.  Cung cấp đầy 

đủ thiết bị tin học để hỗ trợ 

hiệu quả các hoạt động dạy và 

9.4.1 Văn bản quy định việc trang bị mới, khấu hao tài sản, thay thế 

máy tính và các thiết bị điện tử dùng cho tin học hoá việc 

dạy/học, nghiên cứu khoa học và quản lý của trường; 

9.4.2 Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên theo từng đơn vị/bộ 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

học, nghiên cứu khoa học và 

quản lý. 

phận chức năng trong trường; 

9.4.3 Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên cho các khoa/trung tâm 

trong trường; 

9.4.4 Bản mô tả hệ thống mạng máy tính của trường, các khoa (nếu 

có riêng); 

9.4.5 Văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và 

mạng intranet và Internet của trường; 

9.4.6 Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận 

quản trị mạng của trường; 

9.4.7 Công tác quản lý của trường được tin học hoá sử dụng các 

phần mềm quản lý chuyên dụng; 

9.4.8 Hệ thống các phòng máy tính, phòng thiết bị đa năng của 

trường; 

9.4.9 Báo cáo hàng năm về kiểm kê tài sản (mục các trang thiết bị 

điện tử phục vụ tin học hoá); 

9.4.10 Các báo cáo đánh giá việc tin học hoá trong dạy - học, nghiên 

cứu khoa học và quản lý. 

9.4.11  Các minh chứng liên quan khác:………………………… 

Tiêu chí 9.5. Có đủ diện tích 

lớp học theo quy định cho 

việc dạy và học; có ký túc xá 

cho người học, đảm bảo đủ 

diện tích nhà ở và sinh hoạt 

9.5.1 Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và 

sử dụng; 

9.5.2 Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);  

9.5.3 Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các 

phòng học và sân bãi trong trường và phòng/bộ phận chức 

năng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác này; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

cho sinh viên nội trú; có trang 

thiết bị và sân bãi cho các 

hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật, thể dục thể thao theo 

quy định.  

9.5.4 Sơ đồ các phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí  

nghiệm hiện tại của trường (có diện tích từng phòng và mô tả 

các thiết bị bên trong); 

9.5.5 Sơ đồ các phòng ở trong ký túc xá của trường (có mô tả các 

trang thiết bị bên trong và diện tích từng phòng); 

9.5.6 Sơ đồ sân bãi thể dục thê thao và vui chơi giải trí của trường; 

9.5.7 Thống kê tổng diện tích lớp học và tỷ lệ bình quân diện tích 

trên tổng số người học theo từng chuyên ngành đào tạo; 

9.5.8 Thống kê tổng diện tích phòng trọ tại ký túc xá và tỷ lệ sinh 

viên có nhu cầu nội trú tại ký túc xá của trường;  

9.5.9 Thống kê tổng diện tích sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao 

và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học;  

9.5.10 Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể 

dục thể thao 

9.5.11 Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá về điều kiện môi 

trường, an ninh, an toàn của ký túc xá;  

9.5.12 Kết quả khảo sát người học về sự hài lòng đối với điều kiện 

học tập, sinh hoạt và phục vụ các hoạt động thể dục thể thao 

văn nghệ;  

9.5.13 Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên và người học về công suất 

và hiệu quả khai thác các phòng học, giảng đường, sân bãi. 

9.5.14 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

Tiêu chí 9.6. Có đủ phòng 9.6.1 Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và 

sử dụng; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

làm việc cho các cán bộ, 

giảng viên và nhân viên cơ 

hữu theo quy định. 

9.6.2 Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);  

9.6.3 Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các 

phòng làm việc trong trường cho các phòng chức năng và cho 

cán bộ các khoa/trung tâm; 

9.6.4 Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận 

chức năng chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất (phòng làm 

việc); 

9.6.5 Các văn bản quy định về diện tích phòng làm việc, các điều 

kiện tối thiểu của một phòng làm việc, mua mới hoặc thay thế 

sửa chữa các thiết bị trong phòng làm việc; 

9.6.6 Sơ đồ các phòng làm việc (có diện tích và mô tả hệ thống thiết 

bị bên trong); 

9.6.7 Thống kê tổng diện tích, số lượng và tỷ lệ diện tích phòng làm 

việc trên tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo 

từng phòng, khoa, trung tâm trong trường; 

9.6.8 Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm 

việc . 

9.6.9 Các minh chứng liên quan khác :……………………… 

Tiêu chí 9.7. Có đủ diện tích 

sử dụng đất theo quy định của 

tiêu chuẩn TCVN 3981-85. 

Diện tích mặt bằng tổng thể 

đạt mức tối thiểu theo quy 

9.7.1 Các quyết định giao đất của các đơn vị quản lý cấp trên cho 

nhà trường sử dụng; 

9.7.2 Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và 

sử dụng; 

9.7.3 Quy hoạch đất đai cho quy hoạch phát triển dài hạn được Nhà 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

định. nước phê chuẩn cho trường;   

9.7.4 Các văn bản quy định về việc sử dụng đất trong phạm vi quản 

lý của nhà trường;  

9.7.5 Các văn bản kế hoạch sử dụng diện tích đất được cấp; 

9.7.6 Các quyết định phân bổ diện tích sử dụng đất cho các đơn vị 

trong trường (nếu có); 

9.7.7 Các văn bản trường ký kết thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng 

của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp để sử dụng cho các hoạt 

động của trường (nếu có). 

9.7.8 Các minh chứng liên quan khác :………………………… 

Tiêu chí 9.8. Có quy hoạch 

tổng thể về sử dụng và phát 

triển cơ sở vật chất trong kế 

hoạch chiến lược của trường. 

9.8.1 Văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn 

của nhà trường; 

9.8.2 Văn bản quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật 

chất của nhà trường; 

9.8.3 Sơ đồ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt của các cấp có 

thẩm quyền; 

9.8.4 Báo cáo định kỳ đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể;   

9.8.5 Các báo cáo về nhu cầu điều chỉnh quy hoạch tổng thể và điều 

chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở vật chất của trường 

(nếu có điều chỉnh); 

9.8.6 Các văn bản phê chuẩn của các cấp về quy hoạch , kế hoạch 

chiến lược và cấp phát kinh phí, mặt băng liên quan. 

9.8.7 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 9.9.  Có các biện 

pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, 

trật tự, an toàn cho cán bộ 

quản lý, giảng viên, nhân viên 

và người học. 

9.9.1 Văn bản quy định chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của bộ 

phận chuyên trách công tác bảo vệ, trật tự, an toàn và an ninh 

của trường; 

9.9.2 Các văn bản quy định các tiêu chuẩn nghiệp vụ và yêu cầu 

khác đối với đội bảo vệ;  

9.9.3 Văn bản định biên số lượng nhân viên bảo vệ của trường và 

các trang thiết bị cần thiết cung cấp cho đội bảo vệ; 

9.9.4 Danh mục, hướng dẫn và sơ đồ thiết bị hiện đại phòng chống 

cháy nổ, trộm cắp trong đơn vị; 

9.9.5 Các báo cáo định kỳ về việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 

cho lực lượng bảo vệ của trường; 

9.9.6 Các văn bản quy định về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an 

toàn trong trường; 

9.9.7 Văn bản phối hợp hoặc liên kết với các lực lượng vũ trang của 

Nhà nước để bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của 

trường; 

9.9.8 Các báo cáo năm đánh giá công tác an toàn, an ninh trong 

trường.  

9.9.9 Các minh chứng liên quan khác :…………………………… 

   

Tổng cộng     

 

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí) 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

Tiêu chí 10.1. Có những giải 10.1.1 Các văn bản quy định của nhà trường về chiến lược tăng các    



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

pháp và kế hoạch tự chủ về tài 

chính, tạo được các nguồn tài 

chính hợp pháp, đáp ứng các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và các hoạt động khác 

của trường đại học. 

 

nguồn thu sự nghiệp của trường; 

10.1.2 Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường để 

khai thác các nguồn thu sự nghiệp;  

10.1.3 Quy định nội bộ về việc sử dụng các nguồn thu sự nghiệp; 

10.1.4 Kế hoạch dự toán phân bổ và sử dụng các nguồn thu cho các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác 

của trường;  

10.1.5 Văn bản duyệt phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm cho các 

hoạt động và các đơn vị trong trường; 

10.1.6 Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các 

nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động của trường; 

10.1.7 Các số liệu thống kê tỷ lệ sử dụng các nguồn thu sự nghiệp cho 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các 

hoạt động khác; 

10.1.8 Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt 

động và các định huớng cho các năm sau của trường. 

10.1.9  Các  minh chứng liên quan khác 

Tiêu chí 10.2. Công tác lập kế 

hoạch tài chính và quản lý tài 

chính trong trường đại học 

được chuẩn hoá, công khai 

hoá, minh bạch và theo quy 

định. 

10.2.1 Biên bản các hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính 

hàng năm của các đơn vị trong trường; 

10.2.2 Văn bản kế hoạch tài chính hàng năm của trường; 

10.2.3 Các văn bản về kế hoạch tài chính cho các mục tiêu trong qui 

hoạch phát triển của trường; 

10.2.4 Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch (nguồn đầu tư, 

thời gian thực hiện, sự đáp ứng so với quy hoạch của trường); 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

 
10.2.5 Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của trường; 

10.2.6 Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học phục vụ 

công tác quản lý tài chính của trường; 

10.2.7 Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm; 

10.2.8 Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm;  

10.2.9 Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài 

chính; 

10.2.10Kết quả khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên về và tính hợp 

lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài 

chính, quản lý tài chính trong trường (nếu có); 

10.2.11 Báo cáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội 

nghị công nhân viên chức hàng năm của trường. 

10.2.12 Các  minh chứng liên quan khác: …………………… 

Tiêu chí 10.3. Đảm bảo sự 

phân bổ, sử dụng tài chính 

hợp lý, minh bạch và hiệu quả 

cho các bộ phận và các hoạt 

động của trường đại học 

 

10.3.1 Văn bản quy định về các nguyên tắc phân bổ kinh phí cho các  

đơn vị/bộ phận trong trong trường; 

10.3.2 Văn bản quy định về các nguyên tắc sử dụng các nguồn kinh 

phí đã được phân bổ; 

10.3.3 Bảng dự toán kinh phí năm của các đơn vị trong trường và tổng 

hợp dự toán của toàn trường; 

10.3.4 Văn bản chính thức phân bổ kinh phí của trường hàng năm; 

Bảng cân đối thu chi các nguồn thu hàng năm; 

10.3.5 Quyết toán năm; 

10.3.6 Các báo cáo về việc sử dụng kinh phí hàng năm của các đơn 

vị/bộ phận trong trường; 

   



 

Tiêu chí Nội dung cần thể hiện qua các minh chứng  Số MC  % Ghi chú 

10.3.7 Báo cáo thẩm định tài chính của các đơn vị trong trường; 

10.3.8 Báo cáo kiểm toán hàng năm;  

10.3.9 Các số liệu thống kê về tỷ lệ kinh phí dành cho các mảng hoạt 

động khác nhau (đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, khác) 

trong trường; 

10.3.10 Các báo cáo tổng kết đánh giá việc sử dụng kinh phí trong các 

hoạt động của trường; 

10.3.11 Những thay đổi hoặc điều chỉnh sau các đánh giá về việc phân 

bổ và sử dụng kinh phí. 

10.3.12 Các minh chứng liên quan khác  

Tổng cộng     

 



 

  



 

  

 


