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PHẦN I. HỒ SƠ VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

1. Khái quát về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) là cơ sở giáo dục đại học công lập 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ có chức năng tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực công 

tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa 

học; cung ứng dịch vụ công; phục vụ cộng động và áp dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành 

lập theo Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Để thực hiện 

chức năng và nhiệm vụ của mình, Nhà trường đã tiến hành xây dựng chiến lược và kế 

hoạch tổng thể phát triển Trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động từng năm; 

đồng thời, xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

Quá trình hình thành và phát triển HUHA, HUHA tiền thân là Trường Trung 

học Văn thư Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của 

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Trường đóng ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Do nhu cầu phát triển của xã hội, quy mô trường được mở rộng nên Trường 

được đổi tên thành Trường Trung học Lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng I theo Quyết 

định số 72/TCCB-TC ngày 25/4/1996 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ 

Chính phủ. Đến năm 2000 Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ văn phòng I 

chính thức hoạt động tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội theo 

Quyết định 50/TCCB-VP ngày 11/5/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán 

bộ Chính phủ và năm 2003 Trường được đổi tên thành Trường Trung học Văn thư 

Lưu trữ Trung ương I theo Quyết định số 64/2003/QĐ-BNV ngày 01/10/2003 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ.  

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị các điều kiện và được sự đồng ý của Thủ 

tướng Chính phủ, ngày 15/6/2005 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định 

số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung 

ương I trên cơ sở Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương I.  

Xuất phát từ thực tế và nhu cầu phát triển Trường, ngày 21/4/2008 Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2275/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao 

đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.  

Ngày 12/6/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ, quy định Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là 
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đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ, trước năm 2008 Trường Cao đẳng Nội vụ Hà 

Nội trực thuộc Cục Văn thư Lưu trữ - Bộ Nội vụ. 

Ngày 14/11/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg 

về việc thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao 

đẳng Nội vụ Hà Nội. 

Xuất phát từ nhu cầu của xã hội và sự phát triển của Nhà trường. HUHA 

đã mở rộng thêm 02 phân hiệu: 

1. Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam: 

- Tên viết tắt: Phân hiệu Quảng Nam  

- Địa chỉ: 749 Đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

- Điện thoại: 0235.6263232 - 0235.6263233 - Fax : 0235.6263239 

- Trang Web: http://www.truongnoivu-phqn.edu.vn  

- Các giai đoạn phát triển và tên gọi qua các thời kỳ: 

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam trước đây là Cơ 

sở Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I tại thành phố Đà Nẵng, được 

thành lập theo quyết định số 986/QĐ-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ. Qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, sau 2 lần đổi tên (Cơ sở Trường 

Cao đẳng Nội vụ Hà Nội tại thành phố Đà Nẵng; Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại miền Trung), đến ngày 21 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào 

tạo ra Quyết định số 5989/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam. 

Các giai đoạn nâng cấp Phân hiệu Quảng Nam cụ thể: 

- Từ ngày 30/6/2006 đến 05/8/2008, Phân hiệu Quảng Nam có tên: Cơ sở 

Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I tại thành phố Đà Nẵng theo Quyết 

định thành lập số 986/QĐ-BNV ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trụ sở 

đóng tại số 02 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng. 

- Từ ngày 6/8/2008 đến 30/05/2012, Phân hiệu Quảng Nam được đổi tên thành 

Cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn này, Phân 

hiệu Quảng Nam tập trung đi vào xây dựng cơ sở vật chất theo Dự án đã được duyệt, 

đến đầu năm 2011 tổ chức khánh thành giai đoạn 1 và chuyển toàn bộ đơn vị vào trụ 

sở mới. Ngày 31/12/2012, Phân hiệu Quảng Nam được đổi tên thành Cơ sở Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung theo Quyết định số 493/QĐ-BNV ngày 

31/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tiếp tục hoàn thiện Dự án xây dựng trường; 
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- Từ ngày 21/12/2016 đến nay được đổi tên thành Phân hiệu Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 5989/QĐ-BGDĐT ngày 

21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh: 

- Tên viết tắt: Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: Số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028. 39849865, số fax: 028. 38940475 

- Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn/ 

- Các giai đoạn phát triển và tên gọi qua các thời kỳ: 

Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Quyết định 

số 5600/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại 

TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Phân hiệu). Đây là một dấu mốc phát triển của Nhà 

trường.  

Trước đây Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh được 

gọi là Cơ sở Trường Đại học  Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh thành lập theo 

Quyết định số 1877/QĐ-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

trên cơ sở kế thừa và phát triển Văn phòng Đại diện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại 

TP. Hồ Chí Minh. 

Ngày 26/02/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ban hành 

Quyết định số 372/QĐ-ĐHNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phân hiệu. Trên cơ sở đó, Phân hiệu được giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo 

trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác 

quốc tế và triển khai các hoạt động dịch vụ công phục vụ ngành nội vụ, nền công vụ và 

yêu cầu của xã hội (tại khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) 

Các thành tích của Nhà trường 

- Huy chương Hữu nghị của Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2007 và năm 

2017; 

- Huân chương Tự do hạng Nhất của nước CHDCND Lào năm 1983; 

- Huân chương Độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 

2011; 

- Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam: hạng Nhất 

năm 2006, hạng Nhì năm 2001, hạng Ba năm 1996; 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 

- Kỷ niệm chương Hùng Vương của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú (năm 1989); 

http://truongnoivu-csmn.edu.vn/
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- Nhiều bằng khen, giấy khen của Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam...  

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã, đang và sẽ là địa chỉ tin cậy của người học, 

xứng đáng với sự tin yêu của xã hội, xứng đáng với các phần thưởng cao quý mà 

Đảng và Nhà nước trao tặng. 

a. Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý, giá trị cốt lõi và văn hóa 

 Sứ mạng: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là nơi đào tạo nhiều hình thức, đa 

ngành, đa lĩnh vực, theo định hướng ứng dụng, đồng thời nghiên cứu và chuyển giao 

những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của 

ngành Nội vụ, nền công vụ của đất nước và hội nhập quốc tế. 

Tầm nhìn: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phấn đấu đến trở thành cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ đại học và sau đại học 

trong lĩnh vực ngành Nội vụ và phấn đấu vào tốp đầu các Trường Đại học tại Việt 

Nam. 

Triết lý: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là nơi đào tạo “Uy tín – Chất lượng – 

Hội nhập” 

Giá trị cốt lõi: “Uy tín – Chất lượng – Hội nhập” 

Văn hóa: “Học thật, thi thật, ra đời làm thật” 
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b. Cơ cấu tổ chức của HUHA 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hội Đồng trường 

Ban Giám hiệu Hội đồng khoa học và đào tạo 

Các phòng chức năng 

Phòng Tổ chức cán bộ 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Phòng QLĐT Đại học 

Phòng Công tác sinh viên 

Phòng Khảo thí và BĐCL 

Phòng QLĐTSĐH 

Văn phòng 

Phòng Hợp tác quốc tế 

Khoa chuyên môn Khoa học công nghệ và dịch vụ 

Khoa Hành chính học Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ 

Khoa Khoa học chính trị Trung tâm Dịch vụ công 

Khoa Pháp luật hành chính Trung tâm Thông tin thư viện 

Khoa Quản lý xã hội Tạp chí Nghiên cứu KH Nội vụ 

Khoa Quản trị nguồn nhân lực 

Khoa Quản trị văn phòng 

Khoa Tổ chức và XDCQ 

Khoa Văn thư – Lưu trữ 

Đơn vị đào tạo trực thuộc 

Viện Nghiên cứu và PT 

Phân hiệu Quảng Nam 

Phân hiệu TP HCM 

Các Hội đồng tư vấn 

Các Phòng chức năng 

Các Khoa chuyên môn 

Các Trung tâm dịch vụ 

Các Phòng chức năng 

Các Khoa chuyên môn 

Các Trung tâm dịch vụ 

Các Phòng chức năng 

Các phòng nghiên cứu 

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo 

Quan hệ phối hợp 
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c. Chương trình đào tạo 

Hiện nay, HUHA có 8 khoa và 2 phân hiệu đào tạo, 02 trung tâm đào tạo 11 

ngành học của các trình độ đại học, sau đại học và đào tạo một số chương trình ngắn 

hạn cấp chứng chỉ (Bảng 1.1, Bảng 1.2). Danh sách của tất cả các CTĐT của từng 

khoa, tên và văn bằng của CTĐT, năm mở CTĐT, thời gian đào tạo và tình trạng 

công nhận chất lượng, số lượng SV … được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 1.1. Tóm tắt Chương trình đào tạo của HUHA 

Khoa/viện đào tạo/ 

phân hiệu 

Đại học Sau đại học Khác (ghi rõ) 

Số 

CTĐT 

Số sinh 

viên 

Số 

CTĐT 

Số học 

viên 

Số 

CTĐT 

Số người 

học 

Khoa Quản trị văn phòng 01 954     

Khoa Hành chính học 01 841     

Khoa Khoa học Chính trị 01 232     

Khoa Quản lý xã hội 03 810     

Khoa Pháp luật hành 

chính 
01 556 

    

Khoa Quản trị nguồn nhân 

lực 
01 935 

    

Khoa Văn thư – Lưu trữ 01 561     

Khoa Tổ chức và Xây 

dựng chính quyền 
01 58 

    

Viện Nghiên cứu và phát 

triển 
0 0 

    

Trung tâm Tin học - 

Ngoại ngữ 
01 218 

    

Phân hiệu Trường ĐHNV 

Hà Nội tại Quảng Nam 
06 963 

    

Phân hiệu Trường ĐHNV 

Hà Nội tại TP. Hồ Chí 

Minh 

02 337 

    

Phòng Quản lý đào tạo 

Sau đại học 
  03 117 
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Bảng 1.2. Thời gian đào tạo các bậc, hệ của HUHA 

 

d. Các đơn vị nghiên cứu 

Bảng 1.2. Danh sách đơn vị nghiên cứu của HUHA 

TT 
Tên Trung 

tâm nghiên cứu 

Năm 

thành lập 

Lĩnh vực nghiên 

cứu chính 

Số cán bộ nghiên 

cứu và nhân viên 

1 
Viện Nghiên cứu và 

phát triển 
2012 

Nghiên cứu, 

 bồi dưỡng 
11 

2 
Phân hiệu HUHA  

tại Quảng Nam 
2016 

Đào tạo,  

nghiên cứu 
77 

3 
Phân hiệu HUHA  

tại TP.Hồ Chí Minh 
2018 

Đào tạo,  

nghiên cứu 
90 

 

e.  Hồ sơ cán bộ giảng viên 

Bảng 1.3. Tóm tắt hồ sơ học thuật của GV và Nghiên cứu viên của HUHA 

Phân cấp GV 

và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn 

thời gian 

Hợp đồng bán 

thời gian 

Số lượng % TS Số lượng    % TS 

GS 0 0 0 0 

Phó GS 7 2 11 7,54 

Tiến sĩ khoa học – Tiến sĩ 50 15 45 30,82 

Thạc sĩ 234 70 90 61,64 

Đại học 43 13   

Tổng: 334  146  

 

Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo thiết kế Thời gian học tập tối đa 

Đại học chính quy 4 năm 6 năm 

Thạc sĩ chính quy 1.5-2 năm 4 năm 

Liên thông cao đẳng lên đại học 

 

 lên đại học 

1.5-2 năm 2.5-3 năm 

Liên thông trung cấp lên đại học 2.5-3 năm 3.5-4 năm 

Đại học vừa làm vừa học 4 năm 6 năm 
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Phần liệt kê các cấp bậc trình độ, cơ hữu/toàn thời gian và hợp đồng bán 

thời gian, tiến sĩ và các chi tiết khác có liên quan của đội ngũ GV của các đơn vị 

đào tạo được trình bày ở phụ lục 8. 

f. Danh sách phân cấp và số lượng của cán bộ quản lý, nhân viên 

Bảng 1.4. Phân cấp và số lượng CBQL, nhân viên của HUHA 

Phân cấp cán bộ, 

nhân viên 

Số lượng cán bộ, nhân viên mỗi loại 

Cơ hữu/toàn 

thời gian 

Hợp đồng  

bán thời gian 
Tổng 

HĐT 14 0 14 

BGH 3 0 3 

Lãnh đạo các 

P/V/K/TT/PH 
44 0 44 

Nhân viên 430 146 576 

Tổng 491 146 637 

 

2. Bối cảnh và môi trường triển khai các hoạt động của Nhà trường 

a. Mô tả quy định pháp lý các hoạt động của HUHA và mức độ ảnh 

hưởng đến hoạt động của HUHA. 

  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ 

thống giáo dục đại học Việt Nam trực thuộc Bộ Nội vụ và chịu sự quản lý nhà nước 

về GD&ĐT của Bộ GD&ĐT. Trường được thành lập theo Quyết định số 2016/QĐ-

TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. 

Bảo đảm nguyên tắc công khai theo quy định tại Quyết định số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại 

học; Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội. 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động 

của Trường phải tuân thủ các quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều 

lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và các quy định của 
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pháp luật. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường phải thực hiện và giải 

quyết công việc đúng phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền. 

Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao một đơn vị, một người phụ trách 

và chịu trách nhiệm chính. Trưởng đơn vị được phân công công việc gì thì phải chịu 

trách nhiệm chính về công việc được phân công đó. 

Bảo đảm tuân thủ thủ tục giải quyết công việc theo đúng quy định của của Bộ 

Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường và các quy định của pháp luật. Trường hợp đột xuất hoặc có yêu 

cầu khác của cơ quan cấp trên phải xin ý kiến Hiệu trưởng giải quyết. 

Phát huy năng lực và sở trường của công chức, viên chức, người lao động, đề 

cao trách nhiệm trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc 

và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy 

định. 

HUHA luôn chú trọng công tác ĐBCL giáo dục, nghiêm túc thực hiện chủ 

trương của Bộ GD&ĐT về công tác ĐBCL và hướng đến KĐCL trường đại học, 

kiểm định CTĐT để tìm ra những tồn tại để có kế hoạch điều chỉnh nhằm mục đích 

ngày càng hoàn thiện hơn. Trước xu thế đổi mới, hòa nhập khu vực và thế giới, yêu 

cầu công nhận lẫn nhau trong khu vực, HUHA càng nhận thức tính cấp thiết và tầm 

quan trọng của công tác ĐBCL, tự đánh giá và KĐCL. 

b. Mô tả những thách thức chiến lược chính mà Nhà trường gặp phải và kế 

hoạch của HUHA để khắc phục những thách thức đó. 

- Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cùng 

với khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa của đất nước tạo ra những yêu cầu mới về đào tạo nguồn nhân lực ngang tầm 

nhiệm vụ, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại; 

- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục vừa tạo cơ hội nhưng đồng thời cũng 

là thách thức khi cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục ngày càng khốc liệt;  

- Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu lao động nghề và lao động phổ 

thông tăng cao đã làm giảm nguồn tuyển sinh cho đào tạo bậc đại học nói chung và 

Nhà trường nói riêng;  

- Dưới áp lực của xã hội đòi hỏi Trường phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để 

nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà 

tuyển dụng;  

- Công tác đào tạo phải gắn với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đòi hỏi 

Trường phải tích cực hơn, chủ động hơn, phải có chiến lược dài hạn về nâng cao chất 
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lượng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với công tác nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ. 

- Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tạo những thách thức lớn cho HUHA trong 

việc cạnh tranh với nền giáo dục đại học và khoa học công nghệ hiện đại của thế giới. 

- Chính phủ sẽ dần xoá bỏ bao cấp, không phân biệt giữa đào tạo công lập và 

ngoài công lập. Điều đó nghĩa là mỗi đơn vị phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa 

về ngành nghề đào tạo, về nhân lực và tài chính.  

- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng GDĐH: GV; SV; chương trình đào tạo, 

giáo trình giảng dạy; Tính thực hành, thực tế và định hướng nghề nghiệp; Phương 

pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá học tập; CSVC; Đội ngũ những người làm 

công tác quản lý và công tác hỗ trợ tại các đơn vị. NCKH và chuyển giao công 

nghệ; PVCĐ, đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan,… Tất cả các yếu tố này 

đều được HUHA kiểm soát bằng các quy trình nghiệp vụ tương ứng, các kế hoạch 

hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực, được quy chế hóa thành các văn bản, kiểm tra đánh 

giá và rà soát thường xuyên để khắc phục những khó khăn, cải tiến chất lượng hoạt 

động. 

- Các yếu tố cạnh tranh thị trường: là những thách thức mà HUHA phải vượt 

qua, đó là: (i) Sự cạnh tranh giữa các trường đại học trong cả nước (gồm cả công 

lập và tư thục); (ii) Việc làm cho SV khi ra trường; (iii) Đáp ứng nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho xã hội. HUHA phải vượt qua những thách thức này bằng chính chất 

lượng của Nhà trường, chất lượng là hàng đầu, là yếu tố giúp HUHA cạnh tranh 

lành mạnh trong thị trường giáo dục. Chất lượng trở thành “thói quen” trong mọi hoạt 

động của HUHA, được vận hành, rà soát và cải tiến liên tục. 

-  Các yếu tố văn hóa – xã hội – kinh tế: (i) Giáo dục trong thời kỳ hội nhập 

quốc tế; (ii) Xã hội chưa xóa bỏ sự phân biệt giữa đại học công lập và đại học tư 

thục; (iii) Đầu tư của Nhà nước cho giáo dục chưa cao; (iv) Nhu cầu của xã hội về 

học tập; (v) Nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đối 

với SV tốt nghiệp; (vi) Tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và thế giới có 

liên quan đến mục đích và định hướng phát triển của Nhà trường, ảnh hưởng đến khả 

năng đạt được kết quả dự kiến của Hệ thống Quản lý Chất lượng của HUHA. 

- HUHA quan tâm đến sự phản hồi của các bên liên quan, đến giáo dục trong 

thời kỳ hội nhập, xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu nguồn nhân lực trong thời 

kỳ mà cuộc cách mạng công nghiệp, hiện đại hóa (thời đại 4.0) đang bùng phát, 

đến tình hình phát triển kinh tế xã hội,… để điều chỉnh sứ mạng, điều chỉnh 

KHCL phát triển Nhà trường cho đúng hướng, tránh lệch lạc. 
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c. Mô tả các điểm mạnh và cơ hội chiến lược của HUHA về môi trường 

hoạt động và cách mà HUHA tận dụng những điểm mạnh và cơ hội đó. 

Qua một chặng đường hơn 47 hình thành và phát triển, HUHA đã gặp 

không ít rủi ro, thách thức và cơ hội. Nhà trường đã nhìn nhận được những điểm 

mạnh cũng như những điểm tồn tại của mình từ đó phân tích SWOT để có biện 

pháp biến rủi ro, thách thức thành cơ hội, xây dựng KHCL phát triển Nhà trường. 

Điểm mạnh (Strengths) 

- Mô hình quản trị, phát triển Trường theo hướng đại học ứng dụng phù hợp với 

định hướng phát triển của Bộ Nội vụ; 

- Trường là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại học duy nhất của Bộ 

Nội vụ và Trường nằm trong ba vị trí địa-kinh tế phát triển năng động nhất của đất 

nước cũng là một lợi thế tuyệt đối của Trường.  

- Truyền thống xây dựng và phát triển của Trường luôn giữ vững và phát huy; 

- Trường là nơi hội tụ các nhà khoa học, giảng viên chất lượng cao trong lĩnh 

vực của ngành Nội vụ; quan tâm thúc đẩy chất lượng nghiên cứu khoa học và công 

bố khoa học, đang hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh;  

- Trường có quan hệ đối ngoại tốt với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên 

cứu, tổ chức quốc tế về giáo dục. Đó là nhân tố quan trọng thúc đẩy Trường phát 

triển, nâng cao uy tín trong và ngoài nước;  

- Tiềm năng phát triển đội ngũ giảng viên rất lớn. Có nhiều giảng viên đang 

nghiên cứu sinh và học cao học là nguồn lực cho sự phát triển đội ngũ giảng viên 

trình độ cao. Đa số các giảng viên trẻ, có sức khỏe, có ý chí và khao khát vươn lên 

trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

- Việc KĐCL đào tạo, nhất là theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT được 

thực hiện nghiêm túc, có lộ trình rõ ràng; 

- Uy tín về  đào tạo, nghiên cứu khoa  học, hợp tác quốc tế  được nâng cao là 

một lợi thế cạnh tranh rất quan trọng của Nhà trường; 

Điểm yếu (Weaknesses) 

-  Chưa phát huy tốt các yêu cầu về liên thông, liên kết giữa các trường đại 

học trong nước và nước ngoài. 

-  Chất lượng đội ngũ NCKH chưa đồng đều, lực lượng chuyên gia còn mỏng. 

-  Các nguồn lực phục vụ đào tạo chưa đồng đều, chưa chuyên nghiệp. 

-  Chất lượng đào tạo chưa thật sự đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

- Diện tích đất ở trụ sở chính tại Hà Nôi còn hẹp, cơ sở vật chất còn hơi hạn chế 

chưa đáp ứng đủ yêu cầu đào tạo của Trường; 
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Cơ hội (Opportunities) 

-  Nhà nước ngày càng quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo. 

-  Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành Nội vụ cho xã hội, đặc biệt là ở cả  

3  vùng kinh tế Bắc, Trung, Nam. 

- Xu hướng hội nhập khu vực và thế giới, nhất là nhân sự phục vụ ngành 

Nội  vụ  của  Việt Nam, đã thúc đẩy mạnh mẽ việc trao đổi, hợp tác và huy động 

nguồn lực cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ công. 

Thách thức (Threats) 

- Chương trình và chất lượng đào tạo đại học chưa đáp ứng hết nhu cầu xã hội. 

- Nguồn nhân lực của hệ thống giáo dục Việt Nam còn nhiều hạn chế về số 

lượng, năng lực, chuyên môn và ngoại ngữ. 

- Cạnh tranh của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. 

- Những thay đổi trong chính sách của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh hàng năm, 

Nhà trường phải định hướng và có biện pháp thích hợp đảm bảo tốt công tác tuyển 

sinh. 

- Số lượng sinh viên và nhu cầu ngành nghề của người học luôn tác động đến 

hoạt động tuyển sinh và hiệu quả đào tạo của Nhà trường; 

Các giải pháp xử lý rủi ro và cơ hội phát sinh từ bối cảnh 

- Về tuyển sinh đầu vào: Xây dựng và triển khai kế hoạch PR và tư vấn về các 

CTĐT, nhằm thu hút đông đảo thí sinh đăng ký vào Trường. Cải tiến công tác tuyển 

sinh trình độ đại học và sau đại học theo các thông lệ của Bộ GD&ĐT. 

- Về nội dung CTĐT: Phát triển các chương trình đào tạo đại học theo định 

hướng ứng dụng, chú trọng thực hành và trang bị kỹ năng cho người học có thể 

làm việc ngay khi ra trường. Rà soát và cải tiến các chương trình đào tạo, xây 

dựng các CTĐT đáp ứng CĐR của ngành đào tạo. Từng ngành/Bộ môn xây dựng 

đề cương các môn học đáp ứng CĐR của chương trình. 

- Về quản lý đào tạo: Hoàn thiện các quy định về khung chuẩn đầu ra, hệ thống 

mã số môn học cho các bậc hệ đào tạo. Hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo với sự 

hỗ trợ của công nghệ thông tin. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ 

quản lý đào tạo. 

- Về phương pháp dạy và học: Phát triển các chương trình trao đổi giảng viên 

với các đối tác nước ngoài để học tập, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy. Xây dựng 

buổi tập huấn, bồi dưỡng giảng viên về phương pháp dạy và học tích cực. Đồng 

thời tăng cường hướng dẫn SV về các phương pháp học tập chủ động, tích cực, tự 

tin hội nhập quốc tế. 
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- Về điều kiện phục vụ dạy và học: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển bộ 

tài liệu phục vụ dạy và học, chú trọng các giáo trình, tài liệu học tập có giá trị 

khoa học cao của nước ngoài. Tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở học liệu đa dạng 

với nhiều hình thức: sách điện tử, bản in, các tài liệu học tập đa phương tiện khác 

nhau. 

- Về nguồn lực phục vụ đào tạo: Tạo môi trường tốt nhất cho các nhà khoa 

học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong trường, tiếp tục chính sách thu hút nhân 

tài tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng dạy và cán bộ phục vụ đào tạo đảm 

bảo tính kế thừa, duy trì và phát triển. Xây dựng chính sách làm tăng các nguồn thu, 

tài trợ, xã hội hóa phục vụ đào tạo; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển 

khoa học và công nghệ. 

- Về đảm bảo chất lượng: Thực hiện đánh giá chất lượng CSGD của Nhà trường 

theo Bộ tiêu chuẩn MOET và CTĐT tiêu chuẩn khu vực AUN-QA để khẳng định 

vị thế. Tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng HUHA theo Bộ 

Bộ tiêu chuẩn MOET. Tiến hành việc khảo sát định kỳ lấy ý kiến của các bên 

quan tâm như SV, GV, nhân viên, nhà tuyển dụng để nâng cao chất lượng đào tạo 

và đổi mới phát triển Nhà trường 
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Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí 1.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn, sứ mạng của cơ 

sở  giáo dục đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Tầm nhìn, sứ mạng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được xác định, công 

bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn 

lực và định hướng phát triển của Nhà trường; phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực 

của ngành Nội vụ, nền công vụ và của xã hội.  

Để xây dựng tầm nhìn, sứ mạng Nhà trường đã thành lập Ban soạn thảo Chiến 

lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ năm 2014- 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2025, thực hiện quy trình như sau: 

Bước 1: Viết dự thảo 

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan: gửi dự thảo tầm nhìn, sứ 

mạng, chiến lược phát triển Trường cho viên chức lãnh đạo quản lý, giảng viên, 

người lao động; sau đó tổng hợp ý kiến và gửi lại cho ban soạn thảo. 

Bước 3: Ban soạn thảo họp và thống nhất nội dung và xin phê duyệt của Bộ 

Nội vụ 

Bước 4: Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ 

năm 2014- 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.  

Trong quá trình xây dựng tầm nhìn, sứ mạng Trường đã dựa trên Quy định 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trường, tham khảo các văn bản quy phạm pháp 

luật và các văn bản liên quan đến giáo dục đào tạo đại học như Luật giáo dục Đại học 

năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật giáo dục đại học 2018 

[H1.01.01.01]. Tầm nhìn, sứ mạng của Trường: mở cơ hội học tập cho mọi người với 

nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp theo định hướng ứng dụng, đáp ứng yêu 

cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội trong công cuộc xây 

dựng đất nước và hội nhập quốc tế. 

Tầm nhìn: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ đại học và sau 

đại học trong lĩnh vực Nội vụ và phấn đấu vào tốp đầu các Trường Đại học tại Việt 

Nam. 

Tầm nhìn, sứ mạng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được nêu trong các văn 

bản chính thức: Quyết định ban hành về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường, 

trên Website: http://www.truongnoivu.edu.vn và trong một số ấn phẩm khác: như kẹp 

file sổ tay sinh viên, tờ rơi hội chợ [H1.01.01.02], [H1.01.01.03], [H1.01.01.04], 

[H1.01.01.05]. 

Nội dung tầm nhìn, sứ mạng của Trường được xác định rõ ràng và phù hợp với 

chức năng cũng như nguồn lực của Trường là phấn đấu đến năm 2025 trở thành 

http://www.truongnoivu.edu.vn/
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trường đại học xếp trong tốp đầu các cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng 

của Việt Nam:  

Thứ nhất, Trường là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Nội vụ có trên 47 năm đào tạo 

nguồn nhân lực phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội.  

Thứ hai, Trường có thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về văn thư, 

lưu trữ, quản trị nhân lực, quản lý nhà nước, quản lý văn hoá, quản trị văn phòng, hệ 

thống thông tin, luật học, chính trị học, chính sách công và được đánh giá là một 

trong những địa chỉ đáng tin cậy của xã hội. Năm 2017, Nhà trường tổ chức đào tạo 

bậc Thạc sĩ, đến nay đã và đang tổ chức đào tạo Thạc sĩ ngành: Lưu trữ học, Quản lý 

công, Chính sách công. Nhiều hội thảo, hội nghị do Trường tổ chức đã khẳng định uy 

tín về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo và hợp tác 

quốc tế trong đào tạo với các trường đại học Pháp, Đức, Italia, Mỹ, Hàn Quốc, 

Canada... 

Thứ ba, tầm nhìn, sứ mạng của Trường phù hợp với nguồn đầu tư kinh phí của 

Nhà nước cho một trường trọng điểm của Bộ Nội vụ, với xu hướng ngày càng tăng 

và các nguồn thu khác. Tầm nhìn, sứ mạng của Trường phù hợp và gắn kết với các 

chiến lược của Bộ Nội vụ như: Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ 

giai đoạn 2011- 2020;  

Tầm nhìn, sứ mạng của Trường đã xác định được vị trí, vai trò của Trường về 

đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội; 

đồng thời nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào thực 

tiễn. Trường luôn chú trọng, quan tâm tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực 

thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và việc nâng cao chất lượng đào tạo 

là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, Trường đã thực hiện tốt dịch vụ công đáp ứng yêu 

cầu các đơn đặt hàng của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương trong cả nước và dần 

khẳng định được uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ công của mình. 

Tiêu chí 1.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp 

với tầm nhìn của cơ sở giáo dục 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã xác định giá trị cốt lõi của mình, được xem 

là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhà trường. Giá trị cốt lõi của Trường hướng 

tới là: “Uy tín – Chất lượng – Hội nhập”.  

Cung cấp chất lượng giáo dục tốt nhất cho người học, mang lại hiệu quả cao, 

có uy tín thương hiệu cung cấp viên chức làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho nền 

công vụ. 

Giá trị cốt lõi “Uy tín - Chất lượng – Hội nhập” trong Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ năm 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 được 

phổ biến tới các đơn vị, tổ chức, viên chức, giảng viên, người lao động của Trường 
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hiểu giá trị cốt lõi. Lãnh đạo Nhà trường chủ trương xây dựng kế hoạch lan tỏa giá trị 

này thông qua xây dựng đề án, quy chế hoạt động của Trường, các đề án chiến lược 

phát triển Trường, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm [H1.01.02.01]. 

Nhà trường đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng văn bản, quy 

chế theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn [H1.01.01.01]. Căn cứ vào đề án 

chiến lược phát triển Trường, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch công tác năm phù 

hợp với từng đơn vị thuộc, trực thuộc Trường [H1.01.02.02]. 

Giá trị cốt lõi của Trường có sự thống nhất cao giữa các cấp Đảng ủy, chính 

quyền và đoàn thể. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu đề ra. Giá trị 

cốt lõi cũng được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong trong các đơn vị, tổ chức, 

viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, 

sinh hoạt đầu khóa, các tài liệu giới thiệu về Trường.  

Sự gắn kết của những “Người con Nội vụ” đã giúp Trường luôn có sự gắn kết 

chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và các địa phương, qua đó có điều kiện tham 

gia giải quyết những vấn đề khoa học, kỹ thuật và những dự án thực tế trong các lĩnh 

vực Trường có thế mạnh. Chính truyền thống gắn bó đó sẽ giúp Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội khẳng định vị thế số 1 Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động nội vụ của đất 

nước. 

Trung thực là đức tính đòi hỏi cao nhất đối với các nhà khoa học, các nhà 

chuyên môn. Các bài giảng về “Đạo đức nghiên cứu” và “Đạo đức công vụ” đã được 

đưa vào trong chương trình đào tạo của tất cả các ngành trong Nhà trường. Để trung 

thực, chính trực trở thành chuẩn mực đạo đức, Nhà trường đã ban hành những quy 

định và thiết lập các hệ thống với chế tài mạnh loại bỏ sự thiếu trung thực, gian lận 

trong mọi hoạt động. Ví dụ rõ ràng nhất là tất cả các bài thi đều được rọc phách và 

quản lý với tính bảo mật cao nhất. Tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội mọi ý kiến đều 

được lắng nghe; mọi người đều được tôn trọng. Đặc biệt sự đa dạng và sự khác biệt 

của các giá trị cá nhân đều được tôn trọng, qua đó năng lực sáng tạo của các cá nhân 

đều được phát huy tối đa. Trong Nhà trường dân chủ được sự phát huy – Hội nghị 

Công chức, viên chức tổ chức thường niên. 

Lãnh đạo Nhà trường đã và đang thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất 

lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong giáo dục đào tạo đại 

học; từng bước xây dựng Văn hóa chất lượng trong nhà trường. 

Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được phổ 

biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện 

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã được 

quán triệt, giải thích rõ ràng để mọi người thực hiện, thông qua các nội dung sinh 

hoạt của Nhà trường, trong các cuộc họp giao ban, các ngày lễ họp mặt viên chức, 

người lao động (Kế hoạch tổ chức khai giảng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
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20/11...), thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho tân sinh viên 

[H1.01.03.01]. 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được đề cập trong Hội 

nghị tổng kết công tác năm, Nhà trường có chiến lược phát triển đội ngũ viên chức, 

giảng viên đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề 

đào tạo, đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ, năng lực, phương 

pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu. Đến năm 2025, 

giảng viên cơ hữu đạt 400 người, trong đó 100% giảng viên từ trình độ thạc sĩ trở lên; 

giảng viên có học hàm giáo sư đạt 5% - 9%; giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 40% - 

45%. Chuyên môn hóa nghiệp vụ đối với người làm hành chính, đảm bảo tỷ lệ người 

làm hành chính từ 25% - 30% trên tổng số công chức, viên chức, người lao động của 

Trường. [H1.01.03.02] 

- Đối với sinh viên, học viên: Tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường cũng được 

quán triệt và giải thích rõ ràng thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, nội dung 

buổi gặp mặt tân sinh viên của các Khoa, Trung tâm phổ biến rộng rãi trên Website 

Trường, Sổ tay sinh viên [H1.01.01.03], [H1.01.01.04] 

  - Đối với các tổ chức, nhà tuyển dụng, liên kết đào tạo với Nhà trường: Tầm 

nhìn, sứ mạng được truyền tải thông qua tờ rơi tuyển sinh giới thiệu về Trường 

[H1.01.01.05]. 

Ngoài ra, các mục tiêu phát triển Trường được thể hiện tại Đề án quy hoạch 

Trường đến năm 2020 và Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025 được công bố 

rộng rãi trên Website của Trường tại địa chỉ http://www.truongnoivu.edu.vn. Nhà 

trường tổ chức các hội thảo xin ý kiến chuyên gia về định hướng phát triển Nhà 

trường theo hướng ứng dụng, đa ngành nghề, đa lĩnh vực. 

 Đối với viên chức, giảng viên, người lao động: Tầm nhìn, sứ mạng thể hiện 

qua văn hóa công sở, thực hiện nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường, trong 

hoạt động dạy học [H1.01.03.03].  

“Truyền thông HUHA” từ lâu đã được lan tỏa thành giá trị văn hóa rất riêng cả 

Đại học Nội vụ và của tất cả các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Giá trị văn 

hóa mang tên “HUHA” ấy đã được nhận biết và xác nhận trong cả nước. Trong 

những năm gần đây, Đội tuyển bóng đá sinh viên HUHA đã nhiều lần vào đến ban 

kết. Điều quan trọng là tinh thần, văn hóa truyền thống HUHA đã trở thành một phần 

quan trọng của giải đấu. Thiếu đội bóng và cổ động viên HUHA, giải đấu giảm mức 

độ thành công, theo đánh giá của Ban tổ chức trong nhiều năm. 

Sứ mạng, tầm nhìn giá trị văn hóa với cốt lõi đã được giải thích, lan tỏa rộng 

rãi tới cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường để thực hiện. Nhà trường đã có 

những chính sách và hoạt động cụ thể để thực thi sứ mạng hướng đến đạt được Tầm 

nhìn 2025. 

http://www.truongnoivu.edu.vn/
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Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được rà 

soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

  Văn phòng là đơn vị đầu mối xây dựng rà soát tầm nhìn, sứ mạng sau 5 năm 

thực hiện [H1.01.04.01]. Trong quá trình rà soát tầm nhìn, sứ mạng, quy chế tổ chức 

và hoạt động, chiến lược phát triển, Văn phòng đã tổ chức lấy ý kiến của viên chức, 

người lao động trong Trường [H1.01.04.02]. Sau khi lấy ý kiến, Văn phòng tiến hành 

phân tích, tổng hợp ý kiến để trình Hội đồng trường, Ban Giám hiệu. Ngày 03/4/2018 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-BNV về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ; trên 

cơ sở này Văn phòng đang tiến hành xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, chiến 

lược phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó tầm nhìn và sứ mạng cũng luôn được đánh giá 

cao để điều chỉnh cho phù hợp hơn với các điều kiện chủ quan và khách quan mới 

phát sinh. Sau mỗi giai đoạn, Nhà trường đều tổng kết kết quả thực hiện các nội dung 

chiến lược của giai đoạn, đánh giá những việc làm tốt, những hạn chế; rút ra các bài 

học kinh nghiệm, những điều chỉnh cần phải thực hiện...Trên cơ sở đó, cùng với việc 

phân tích kỹ bối cảnh hiện tại và dự báo những kịch bản biến động trong tương lai để 

xây dựng kế hoạch chiến lược cho giai đoạn kế tiếp. 

Nhà trưởng tổ chức lấy ý của các đơn vị, tổ chức thuộc Trường thông qua Hội 

nghị tổng kết công tác năm để điều chỉnh tầm nhìn sứ mang của Trường nhằm đáp 

ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

 Tầm nhìn 2025: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở 

thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ đại học và 

sau đại học trong lĩnh vực Nội vụ và phấn đấu vào tốp đầu của các Trường Đại học 

tại Việt Nam. 

 Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và chiến lược phát triển đã được đánh giá, đảm 

bảo Nhà trường phát triển vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo cung cấp 

nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội. Truyền thống lịch sử của 

Trường hơn 47 năm qua luôn được củng cố và lan tỏa để thực sự thấm đậm đến mỗi 

viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên. 

Giá trị văn hóa truyền thống, giá trị cốt lõi cũng luôn được đánh giá và bồi đắp. 

Tinh thần đoàn kết, lối sống chính trực, liêm chính; thái độ tôn trọng và đặc biệt là 

văn hóa chất lượng luôn được nhấn mạnh và đề cao trong mọi hoạt động của Nhà 

trường. Niềm tự hào, niềm tin và khát vọng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh 

viên luôn được khích lệ. 

Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục cũng như 

quá  trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan 
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 Căn cứ chức năng nhiệm vụ mới năm 2018 [H1.01.01.01]. Văn phòng đang 

tiến hành xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và kế hoạch chiến lược.  

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa Nhà trường phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển; phù hợp và 

gắn kết với chiến lược phát triển của Bộ Nội vụ và chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội của cả nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

 Sự điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi là một tất yếu do sự 

phát triển nội lực cũng như để đáp ứng yêu cầu của xã hội và các bên liên quan, trong 

thời kỳ hội nhập, thời kỳ nền công nghiệp 4.0. 

Bảng 1.5.1. Bảng so sánh chiến lược phát triển trường giai đoạn 2014-2020 tầm 

nhìn đến năm 2025 

Nội dung Giai đoạn 2014 đến 2020 Giai đoạn 2020 đến 2025 Ghi chú 

Tầm nhìn 

Đến năm 2020 trở thành 

trường đại học đa ngành, 

đa lĩnh vực có uy tín trong 

nước và khu vực. 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

phấn đấu đến năm 2025 trở 

thành trường đại học tốp đầu 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

định hướng ứng dụng tại Việt 

Nam. 

Đã thay 

đổi 

Sứ mạng 

Mở ra cơ hội học tập cho 

mọi người với chất lượng 

tốt, phục vụ nhu cầu học 

tập đa dạng với nhiều hình 

thức đào tạo, đa ngành, đa 

cấp độ, đáp ứng yêu cầu 

nguồn nhân lực của ngành 

nội vụ và xã hội trong công 

cuộc xây dựng đất nước và 

hội nhập quốc tế. 

Mở cơ hội học tập cho mọi 

người với nhiều hình thức đào 

tạo, đa ngành, đa cấp theo định 

hướng ứng dụng, đáp ứng yêu 

cầu nguồn nhân lực của ngành 

Nội vụ, nền công vụ và xã hội 

trong công cuộc xây dựng đất 

nước và hội nhập quốc tế. 

 

Đã thay 

đổi 

Giá trị cốt 

lõi 

 

“Uy tín – Chất lượng – Hội 

nhập ” 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

hướng tới các giá trị: “Chất 

lượng – Hiệu quả – Uy tín –

 Chuyên nghiệp – Hiện đại”. 

Bổ sung 

  

Quá trình phát triển tầm nhìn, sứ mạng cơ bản vẫn dựa trên nguyên tắc tham 

vấn và sự tham gia cao nhất của tất cả các bên liên quan. Sự cải tiến trong quá trình 

phát triển chủ yếu ở phương thức tham vấn, phỏng vấn. Trong thời gian tới cần tăng 

cường sự tham gia của các bên liên quan vào việc rà soát, đánh giá tầm nhìn, sứ 
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mạng, giá trị cốt lõi của Trường thông qua việc áp dụng đa dạng các phương thức, 

công cụ khác nhau.  

 Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1: 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của Nhà trường được xây dựng theo quy 

trình với sự tham gia của các bên liên quan, được tuyên bố trên các phương tiện 

truyền thông và được truyền tải cho mọi người biết và thực hiện. 

Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của Nhà trường được rà soát, cải tiến cho 

phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của cả nước và của 

khu vực, đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan. 

 Tầm nhìn, sứ mạng của Trường đã nâng cao vị thế và vai trò của Trường về 

đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực công tác nội vụ; đồng thời 

chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Trường xem trọng và 

luôn ý thức được rằng: nâng cao chất lượng đội ngũ là nhiệm vụ trọng tâm, văn hóa 

chất lượng trong Nhà trường được nâng cao. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

 Trường chưa xây dựng kế hoạch chiến lược lâu dài liên kết tới các doanh 

nghiệp, tổ chức, cơ quan sử dụng sản phẩm của Trường, tham khảo ý kiến của các 

bên liên quan đã có nhưng còn hạn chế. 

Mặc dù đã được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và sinh viên để nhận 

được nhưng góp ý phản hồi, tuy nhiên một số ý kiến góp ý, đặc biệt từ người học còn 

khiêm tốn. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Tăng cường quảng bá tầm nhìn sứ 

mạng trên các phương tiện thông 

tin 

Văn phòng và 

các đơn vị liên 

quan 

Năm 2019 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Định kỳ 5 năm Trường sẽ tổ chức 

khảo sát lấy ý kiến của các doanh 

nghiệp và các bên liên quan để 

hoàn chỉnh tầm nhìn sứ mạng của 

Nhà trường 

Văn phòng và 

các đơn vị liên 

quan 

Năm 2019 

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Bám sát các kế hoạch của Bộ Nội 

vụ và chủ động các giải pháp thực 

hiện mục tiêu 

Văn phòng và 

Các đơn vị liên 

quan 

Năm 2019 

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Tuyên truyền rộng rãi tầm nhìn, sứ 

mạng tới đội ngũ viên chức, giảng 

Văn phòng và 

các đơn vị liên 

Năm 2019 

-2020 
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viên người lao động, sinh viên 

trong toàn trường. 

quan 

5 
Khắc phục 

tồn tại 5 

Lập kế hoạch liên kết với các 

doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sử 

dụng sản phẩm của Trường phối 

hợp xây dựng kế hoạch chiến lược 

Các đơn vị 

thuộc Trường 
Năm 2019 

6 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Hệ thống văn bản triển khai thực 

hiện Đề án chiến lược phát triển 

trường  Đại  học  Nội vụ Hà Nội  

từ năm 2014-2020 và tầm nhìn đến 

năm 2025 

Ban Giám hiệu 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2019 

7 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Có kế hoạch nâng cao chất lượng 

đội ngũ giảng viên, chuyển giao 

những kết quả nghiên cứu khoa 

học vào thực tiễn và thực hiện các 

dịch vụ công 

Ban Giám hiệu, 

các đơn vị trong 

trường 

Hàng năm 

8 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Có giải pháp cụ thể thực hiện tốt 

kế hoạch công tác năm và các chỉ 

tiêu cụ thể. 

Ban Giám hiệu, 

các đơn vị trong 

trường 

Hàng năm 

9 

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Xác định việc nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhân lực là nhiệm vụ trọng 

tâm nhằm đào tạo nguồn nhân lực 

có chất lượng cao trong lĩnh vực 

công tác nội vụ 

Ban Giám hiệu, 

các đơn vị liên 

quan 

Năm 2019- 

2020 

10 

Phát huy 

điểm mạnh 

5 

Tuyên truyền truyền thống lịch sử 

để thực sự thấm đậm đến mỗi viên 

chức, giảng viên, người lao động 

và sinh viên trong toàn trường 

Ban Giám hiệu, 

các đơn vị trong 

trường 

Hàng năm 

 

4. Mức đánh giá: 

 Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 1 4,2/7 

Tiêu chí 1.1 4/7 

Tiêu chí 1.2 4/7 

Tiêu chí 1.3 4/7 

Tiêu chí 1.4 4/7 

Tiêu chí 1.5 5/7 
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Tiêu chuẩn 2. Quản trị 

Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng 

trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập 

theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với 

bối cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền 

vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị 

của cơ sở giáo dục 

Sơ đồ 2.2.1. Hệ thống quản trị HUHA bao gồm ĐU, HĐT, BGH, CĐ, ĐTN 

 

 

 

 

  

   

  

   

Hệ thống quản trị của HUHA được thiết lập theo quy định của Luật Giáo dục 

đại học, Điều lệ Trường đại học, Quy định của Bộ Nội vụ về quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường và các quy định của pháp luật, bao gồm: Hội đồng trường, Đảng 

ủy, Công đoàn và các hội đồng tư vấn như Hội đồng khoa học và đào tạo; Hội đồng 

tuyển dụng; Hội đồng lương; Hội đồng đánh giá, phân loại; Hội đồng thi đua, khen 

thưởng, các Hội đồng được thành lập theo các nhiệm vụ cụ thể… 

HĐT được thành lập gồm 19 thành viên theo quy định của Luật Giáo dục đại 

học và Điều lệ trường đại học [H1.02.01.01]. HĐT là tổ chức quản trị, thực hiện 

quyền đại diện của HUHA. HĐT có nhiệm vụ quyết nghị chủ trương, chiến lược, kế 

hoạch phát triển của Trường; quyết nghị phương hướng về các lĩnh vực công tác của 

Trường. HĐT hoạt động theo Quy chế làm việc của HĐT và theo phương thức thảo 

luận, thông qua quyết nghị tập thể [H1.02.01.02]. Do HĐT được thành lập vào tháng 

12/2018 nên sau thời gian này HĐT mới ban hành các quyết nghị về các lĩnh vực 

công tác của Trường. 

ĐU của HUHA là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc ĐU Bộ Nội vụ, BCH Đảng 

bộ gồm 15 thành viên [H1.02.01.03]. BCH Đảng bộ chịu trách nhiệm trước Đảng bộ 

trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của Đảng ủy 

BAN GIÁM HIỆU HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

 

 

ĐẢNG ỦY 

KHỐI 

PHÒNG 
KHỐI KHOA ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 
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khối các cơ quan trung ương, của Đảng ủy Bộ Nội vụ; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 

các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Nhà trường; hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà 

nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, đảng viên và 

quần chúng. 

ĐU đã ban hành Quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, 

nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và các định hướng 

lớn của Nhà trường [H1.02.01.04]. Đảng ủy chỉ đạo thông qua Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ [H1.02.01.04], ban hành Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ 

[H1.02.01.04], bầu ra BCH Đảng bộ gồm 15 thành viên và phân công nhiệm vụ cho 

các Đảng ủy viên [H1.02.01.05]. Hàng năm, ĐU đều xây dựng và triển khai kế hoạch 

công tác năm [H1.02.01.06]. 

ĐU đã ban hành nghị quyết kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, phân định rõ 

chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, sắp xếp hợp lý và sử dụng có hiệu quả nhân 

sự, phát huy năng lực NCKH của giảng viên để phát triển Nhà trường [H1.02.01.07]. 

Từ nghị quyết này, BGH đã ký ban hành các quyết định thành lập các đơn vị, bổ 

nhiệm, luân chuyển viên chức [H1.02.01.08]. 

BGH gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện 

cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt 

động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường. 

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của 

Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công. BGH  

của Trường gồm 1 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng quản lý chung 

và trực tiếp phụ trách quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường, công tác tổ chức cán 

bộ, tài chính, hợp tác quốc tế; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học và 

NCKH; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học, công tác giảng dạy và thư 

viện [H1.02.01.09]. Cơ cấu và số lượng thành viên của BGH được rà soát định kỳ. 

Công tác quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được đảm bảo tính liên tục và có 

tính kế thừa [H1.02.01.10]. Trên cơ sở các nghị quyết của ĐU, BGH đã họp, thống 

nhất và ban hành các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM của Nhà trường đều được thành lập 

theo quy định của pháp luật và hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn, 
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Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ và Thành phố Hà Nội [H1.02.01.11]. Các tổ chức này 

đều có chương trình công tác và kế hoạch công tác hàng năm [H1.02.01.12].  

Các hội đồng tư vấn gồm:  

Hội đồng khoa học và đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác 

đào tạo, hoạt động KHCN, phát triển đội ngũ [H1.02.01.13], Hội đồng tuyển dụng tư 

vấn cho Hiệu trưởng tuyển chọn người có phẩm chất, có năng lực và chuyên môn 

vào làm việc [H1.02.01.14], Hội đồng lương căn cứ vào các văn bản quy định đề 

xuất nâng lương cho người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn [H1.02.01.15], Hội đồng tư 

vấn đánh giá cho ý kiến nhận xét các mặt công tác đối với tập thể, cá nhân làm căn 

cứ để Hiệu trưởng quyết định [H1.02.01.16], Hội đồng thi đua, khen thưởng căn cứ 

vào các quy định, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn người xứng đáng đề nghị khen 

thưởng các cấp [H1.02.01.17]. 

Các Hội đồng này được thành lập theo quy định của Luật giáo dục đại học, 

Điều lệ trường đại học, theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và yêu cầu từ thực tiễn công 

việc. Ngoài các Hội đồng trên, Hiệu trưởng có thể thành lập các Hội đồng tư vấn 

khác căn cứ vào tình hình thực tế và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Vai trò và trách nhiệm của hệ thống quản trị được thể hiện rõ trong các quy 

định kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng như Quy chế tổ chức và hoạt động của 

HUHA [H1.02.01.18]. Trong Quy chế này đã phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của từng đơn vị, thể hiện trách nhiệm thông tin, báo cáo, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình, tính bền vững và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá 

trình quản trị của Nhà trường với các cơ quan quản lý Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và các địa phương nơi Trường đặt trụ sở theo quy định của pháp luật. 

Tính minh bạch và giải trình được thể hiện ở chỗ Nhà trường làm việc theo kế 

hoạch. Vào đầu mỗi năm tài chính, Trường ban hành kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị 

và công khai toàn trường để từng đơn vị căn cứ vào đó triển khai thực hiện 

[H1.02.01.19]. Cuối mỗi năm tài chính Trường đều có tổng kết, đánh giá, góp ý cuối 

năm [H1.02.01.20]. Tính bền vững và giảm thiểu rủi ro được thể hiện ở chỗ Nhà 

trường làm việc theo kế hoạch, có các quy hoạch về đội ngũ kế cận trong từng giai 

đoạn. Kết quả công việc được kiểm điểm theo từng tháng, 6 tháng và 1 năm 

[H1.02.01.21]. 

Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành 

các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện 
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HTQT Nhà trường luôn kịp thời đưa ra các quyết định và được chuyển tải 

thành các kế hoạch hành động, các văn bản thể chế và các văn bản hướng dẫn để 

triển khai thực hiện, cụ thể: 

ĐU họp thường kỳ 1 tháng một lần và họp đột xuất khi có yêu cầu 

[H1.02.02.01], ban hành nghị quyết để thực hiện chức năng quản trị, đưa ra các chiến 

lược phát triển Nhà trường qua từng giai đoạn và các chính sách chủ trương lớn của 

Nhà trường [H1.02.02.02]. Từ các nghị quyết này được BGH triển khai thông qua 

các quyết định quản lý theo các mảng công tác như tổ chức bộ máy, đào tạo, nghiên 

cứu, phục vụ cộng đồng... Ngoài ra, ĐU còn ban hành chương trình hành động cho 

cả nhiệm kỳ và cho từng năm [H1.02.02.03]. ĐU ban hành các văn bản hướng dẫn 

liên quan đến công tác quy hoạch đội ngũ [H1.02.02.04]. 

Để thực thi chỉ đạo của ĐU, BGH xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển 

trường, kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển, kế hoạch công tác hằng năm 

[H1.02.02.05]. BGH đã ban hành các văn bản quản lý như: Quy chế tổ chức và hoạt 

động [H1.02.02.06], Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường [H1.02.02.07]. Về 

công tác NCKH có Quy chế hoạt động khoa học, công nghệ [H1.02.02.08]. Về công 

tác tài chính có Quy chế chi tiêu nội bộ [H1.02.02.9]. Về công tác tổ chức cán bộ có 

Quy chế tuyển dụng [H1.02.02.10]; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng [H1.02.02.11]; Quy 

chế thi đua khen thưởng [H1.02.02.12]; Quy chế đánh giá, phân loại [H1.02.02.13]; 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên [H1.02.02.14]; Quy chế làm việc, nghỉ ngơi 

[H1.02.02.15]. Các quy chế này đều được triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị 

thuộc và trực thuộc. Có quy chế được giao cho Trưởng các đơn vị phổ biến và hướng 

dẫn thực hiện tại cuộc họp đơn vị; có quy chế được tổ chức phổ biến cho toàn thể 

công chức, viên chức tại Hội trường. Các quy chế này đều được đăng tải trên website 

của Trường để mọi công chức, viên chức của Trường đều biết và thực hiện. 

Các chi bộ và lãnh đạo các đơn vị trong Trường có trách nhiệm triển khai các 

nghị quyết của Đảng ủy, các quyết định quản lý của BGH. Trong quá trình điều 

hành, các nghị quyết và quyết định có thể kèm theo các hướng dẫn triển khai khi cần 

thiết [H1.02.02.16]. 

Các hội đồng tư vấn: Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng lương, Hội 

đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng đánh giá, phân loại... họp định kỳ và họp thường 

xuyên khi có nhu cầu. Các cuộc họp đều được ghi biên bản, ra các kết luận và các kết 

luận được kiến nghị lên Hiệu trưởng xem xét chỉ đạo triển khai [H1.02.02.17]. 
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Công đoàn, Đoàn thanh niên ban hành nhiều văn bản truyền tải về các tổ công 

đoàn phòng, khoa, các chi đoàn để triển khai thực hiện [H1.02.02.18]. 

Tóm lại, các quyết định của các cơ quan quản trị đã được truyền tải vào kế 

hoạch hành động, chính sách và văn bản hướng dẫn để đảm bảo hiệu quả quản trị về 

mặt tổ chức cũng như các hoạt động giáo dục trong Trường; duy trì hệ thống quản trị 

vận hành hợp pháp, thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. 

Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên  

Hệ thống quản trị của HUHA được tiến hành rà soát thường xuyên theo kế 

hoạch của Nhà trường và theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. 

Căn cứ Quy chế làm việc của ĐU Trường [H1.02.03.01], ĐU xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra, giám sát theo nhiệm kỳ, giữa nhiệm kỳ và theo từng năm 

[H1.02.03.02]. Đây cũng là dịp để ĐU rà soát lại các công tác mà mỗi đảng ủy viên 

và toàn ĐU đã chỉ đạo triển khai. ĐU cũng ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội [H1.02.03.03]. 

Định kỳ hàng năm, ĐU Trường đều có báo cáo tổng kết, kiểm điểm, đánh giá 

đối với tập thể và đánh giá đối với các đảng ủy viên [H1.02.03.04], từ đó có những 

điều chỉnh, phân công lại nhiệm vụ các đảng ủy viên. Tiêu chí để kiểm điểm, đánh 

giá Ban thường vụ đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, các đảng ủy viên được thực 

hiện theo văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Nội vụ [H1.02.03.05]. 

Trong nhiệm kỳ, ĐU đã xây dựng Đề án rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự 

BCH Đảng bộ [H1.02.03.06]. Nhân sự đảng ủy viên được rà soát, cập nhật để phù 

hợp với yêu cầu công tác thực tế và biến động về nhân sự đảng ủy viên và thay thế 

đảng ủy viên khi đảng ủy viên chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu [H1.02.03.07]. 

BGH Nhà trường đều tiến hành sơ kết vào giữa năm và tiến hành tổng kết cuối 

mỗi năm nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch, các kết quả đã đạt được theo các 

chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch [H1.02.03.08]. Hoạt động tổng kết được triển khai tại 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động [H1.02.03.09]. Việc rà soát được 

thực hiện trên tất cả các mảng công tác của Nhà trường: đào tạo, sinh viên, nghiên 

cứu khoa học, tổ chức, nhân sự, hành chính, hợp tác quốc tế… Đối với những nhiệm 

vụ chưa hoàn thành được phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị 

có liên quan, từ đó BGH có chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện [H1.02.03.10]. 

Cuối năm công tác, tập thể BGH và từng cá nhân BGH báo cáo kiểm điểm, 

đánh giá các lĩnh vực được giao phụ trách [H1.02.03.11]. 
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Hội đồng trường mới thành lập tháng 12/2018 nên chưa có các hoạt động rà 

soát, đánh giá. 

Hệ thống văn bản quản lý được rà soát khi có văn bản của cấp trên mới ban 

hành hoặc có các ý kiến phản hồi từ các bộ phận chức năng trong quá trình thực hiện 

qua các kỳ kiểm định chất lượng hoặc tại buổi tổng kết công tác năm có nội dung 

góp ý về các văn bản quản lý, điều hành. Nội dung rà soát đó là Quyết định quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường; các quy chế, quy 

định về các lĩnh vực như: công tác đánh giá, phân loại; quy định thời giờ làm việc 

nghỉ ngơi; quy chế chi tiêu nội bộ; thi đua, khen thưởng [H1.02.03.12]. 

Hội đồng khoa học và đào tạo họp định kỳ 2 lần/năm và đột xuất khi có yêu 

cầu, tư vấn cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực đào tạo, mở ngành, hoạt động khoa học 

và công nghệ, phát triển giảng viên [H1.02.03.13]. Các hội đồng tư vấn khác như 

Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng [H1.02.03.14]... thường xuyên được 

rà soát, kiện toàn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tư vấn cho Hiệu trưởng trong các mảng 

công tác của Trường. Các nội dung rà soát về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và 

các nhân sự của Hội đồng khi có nhân sự chuyển công tác hay nghỉ hưu. 

Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được cải tiến để tăng 

hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và quản lý rủi ro tốt hơn 

Hệ thống quản trị của HUHA sau khi rà soát thì được xem xét tiến hành cải 

tiến để tăng hiệu quả hoạt động.  

Về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của HUHA được rà soát nên đã có 

điều chỉnh, cải tiến. Cụ thể, năm 2012 Trường thực hiện theo Quyết định số 347/QĐ-

BNV ngày 19/4/2012 của Bộ Nội vụ nhưng đến năm 2018 Bộ Nội vụ ban hành chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Trường theo Quyết định số 

468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 [H1.02.04.01]. Cơ cấu tổ chức được thay đổi như sau: 

Ban hành quyết định đổi tên 06 đơn vị, thành lập đơn vị mới trên cơ sở sáp nhập 02 

đơn vị, thành lập mới 01 đơn vị và quyết định giải thể 02 đơn vị. Theo QĐ năm 2012 

Trường có 27 đơn vị đầu mối, đến năm 2018 có 23 đơn vị đầu mối [H1.02.04.02]. 

Năm 2016, Phân hiệu Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 5989/QĐ-

BGDĐT và năm 2018 Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định 

số 5600/QĐ-BGDĐT theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại 

học [H1.02.04.03]. 
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Cùng với việc hệ thống quản trị được điều chỉnh [H1.02.04.04], từ đó nhân sự 

tham gia các đơn vị, bộ phận của hệ thống quản trị cũng được điều chỉnh như: bổ 

nhiệm 16 viên chức quản lý do đổi tên đơn vị; bổ nhiệm 9 viên chức quản lý do sáp 

nhập đơn vị; điều động và bổ nhiệm đối với 03 viên chức từ đơn vị bị giải thể đến 

các đơn vị khác; bổ nhiệm 01 viên chức thuộc đơn vị mới thành lập; điều động 01 

viên chức quản lý từ đơn vị bị giải thể đến giảng dạy tại khoa chuyên môn 

[H1.02.04.05]. Hàng năm, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

theo chức danh quản lý, theo vị trí việc làm đối với đội ngũ viên chức của Trường và 

cử họ theo học các lớp nâng cao trình độ (Tiến sĩ, Thạc sĩ), các lớp bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ [H1.02.04.06]. 

Hệ thống văn bản quản lý do được rà soát nên đã có những điều chỉnh, cải 

tiến. Kết quả là Quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành năm 2012 và được điều 

chỉnh, thay thế vào năm 2016; Quy chế đánh giá, phân loại ban hành năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2016 và thay thế năm 2018; Quy định về thời giờ làm việc nghỉ 

ngơi ban hành năm 2014, được điều chỉnh năm 2015; Quy chế chi tiêu nội bộ ban 

hành năm 2012 được điều chỉnh một số nội dung năm 2014, 2015, 2016, 2017 và 

2018; Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 

2017 [H1.02.04.07]. 

Các hội đồng tư vấn cho Hiệu trưởng như Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội 

đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng cũng được rà soát, bổ sung, thay thế về 

chức năng, nhiệm vụ khi có các văn bản mới quy định của nhà nước và thay thế khi 

có nhân sự chuyển công tác hoặc nghỉ hưu nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tư vấn cho Hiệu 

trưởng trong các mảng công tác của Trường [H1.02.04.08]. 

Do hệ thống quản trị của Trường thường xuyên được rà soát kịp thời, sửa đổi, 

bổ sung, cải tiến nên đã hạn chế được các rủi ro xảy ra. 

 Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2: 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

HUHA có hệ thống quản trị tương đối hoàn thiện. Hệ thống quản trị đã phát 

huy được vai trò, trách nhiệm, quyết nghị những chủ trương lớn của Trường và giám 

sát việc thực hiện các chủ trương đó. Đảng ủy Trường tiếp tục ban hành nghị quyết, 

chương trình hành động, BGH triển khai thành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn 
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thực hiện. Hệ thống văn bản thường xuyên được rà soát, cải tiến và kịp thời đưa ra 

các quyết định, được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, các văn bản hướng 

dẫn để triển khai thực hiện đã giúp Trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, 

thực hiện có hiệu quả CLPT Trường trong từng giai đoạn. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Do Hội đồng Trường mới được thành lập vào cuối năm 2018 nên chưa tham 

gia nhiều vào các quyết sách lớn của Nhà trường. Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ban hành năm 2016 đến nay đã không còn phù hợp do cơ cấu tổ chức của 

Trường có thay đổi và để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo 

dục đại học năm 2018. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1.  

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng Trường khóa I 

Hội đồng 

Trường 
2019 

2.  

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Hội đồng Trường khoá I ban hành một số 

quyết nghị về chủ trương lớn của Trường 

Hội đồng 

Trường 

2019 và 

những 

năm tiếp 

theo 

3.  

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường thay thế Quy chế ban hành 

năm 2016 để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

hiện nay của Trường và phù hợp với Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo 

dục đại học. 

BGH/Phòng 

TCCB 
2019 

4.  

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm 

của hệ thống quản trị Nhà trường, quyết 

nghị những chủ trương lớn của Trường 

và giám sát việc thực hiện các chủ trương 

đó. 

Đảng ủy, Hội 

đồng trường 

Năm 2019 

và các 

năm tiếp 

theo 

5.  

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Đảng ủy tiếp tục ban hành nghị quyết, 

chương trình hành động, BGH triển khai 

thành kế hoạch và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện 

Đảng ủy, 

BGH Nhà 

trường 

Năm 2019 

và các 

năm tiếp 

theo 

6.  

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục rà soát hệ thống quản trị theo kế 

hoạch và theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. 

Xây dựng cụ thể lộ trình rà soát theo từng 

mảng công tác 

Hội đồng 

Trường, 

Đảng ủy, 

BGH Nhà 

trường 

Năm 2019 

và các 

năm tiếp 

theo 
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7.  

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

HTQT của Nhà trường tiếp tục được cải 

tiến để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Nhà 

trường 

Đảng ủy, 

BGH Nhà 

trường 

Năm 2019 

và các 

năm tiếp 

theo 
 

4. Mức đánh giá:  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 2 4/7 

Tiêu chí 2.1 4/7 

Tiêu chí 2.2 4/7 

Tiêu chí 2.3 4/7 

Tiêu chí 2.4 4/7 

 

Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 

Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó 

phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo 

cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ 

sở giáo dục 

HUHA có cơ cấu quản lý rõ ràng, được Bộ Nội vụ quy định tại Quyết định số 

468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 phù hợp với tình hình thực tế của Trường. Theo đó, hệ 

thống quản lý của Trường bao gồm: BGH, 8 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn, 3 

trung tâm và 4 đơn vị trực thuộc [H1.03.01.01].  

 

 

 

 

 

 

 

 

BGH gồm 3 người (1 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng) quản lý các mặt 

hoạt động của Nhà trường. Vai trò, trách nhiệm và quan hệ công tác giữa Hiệu 

trưởng và các Phó Hiệu trưởng được quy định rõ trong Quyết định Phân công nhiệm 

vụ của BGH [H1.03.01.02]. Trong phân công nhiệm vụ BGH, Hiệu trưởng phân 

công công tác các Phó Hiệu trưởng để giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các 

công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng trong từng lĩnh vực công 

BAN GIÁM HIỆU 

KHỐI 

PHÒNG 
(8 phòng) 

KHỐI KHOA, 

TRUNG TÂM 
(8 khoa, 3 trung tâm) 

ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC 
(4 đơn vị) 
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tác của Trường. Hiệu trưởng quản lý chung và trực tiếp phụ trách quy hoạch, kế 

hoạch phát triển Trường, công tác tổ chức cán bộ, tài chính, hợp tác quốc tế; 01 Phó 

Hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học và NCKH; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách 

đào tạo đại học, công tác giảng dạy và thư viện. Chế độ làm việc của Hiệu trưởng và 

các Phó Hiệu trưởng được quy định tại Điều 3 Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 

03/4/2018; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của BGH được quy định tại Điều 9 

Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H1.03.01.03]. 

Căn cứ theo thẩm quyền được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, Hiệu trưởng đã ký 

ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Các quyết định này được quy định rõ vai trò 

trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị [H1.03.01.04]. 

Nhân sự tham gia cơ cấu quản lý cũng được phân định rõ vai trò, trách nhiệm, 

thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo. Cụ thể là chế độ làm việc của 

Trưởng, Phó đơn vị khoa, phòng, trung tâm, phân hiệu được quy định tại Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; trách nhiệm, phạm vi và cách 

thức giải quyết công việc của Trưởng đơn vị được quy định tại Điều 44, Phó đơn vị 

quy định tại Điều 45 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Quan hệ phối hợp để 

giải quyết công việc giữa các đơn vị trong trường cũng được quy định tại Điều 47 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H1.03.01.05].  

Việc bổ nhiệm các vị trí quản lý của Trường được thực hiện đúng theo văn bản 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ, bao gồm 5 bước: đề xuất để phê duyệt chủ trương, lấy 

phiếu tín nhiệm tại đơn vị, lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt, xin ý 

kiến Đảng ủy, BGH và ra quyết định [H1.03.01.06]. Các viên chức được bổ nhiệm 

đều nằm trong diện được quy hoạch, là người có trình độ chuyên môn, có phẩm chất 

đạo đức và tinh thần trách nhiệm, có sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi vị trí 

quản lý của Trường đều được mô tả công việc, xác định khung năng lực tối thiểu, 

được quy định trong Đề án xác định vị trí việc làm của Trường [H1.03.01.07]. Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quyết định bổ nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu 

trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm đối với các chức 

vụ lãnh đạo còn lại gồm: Trưởng, Phó đơn vị (phòng, khoa, trung tâm, phân hiệu), 

Trưởng, Phó bộ môn, tổ thuộc khoa, trung tâm [H1.03.01.08]. 
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Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối 

các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu 

chiến lược của cơ sở giáo dục 

Ngay sau khi tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược phát 

triển của Nhà trường được ban hành, BGH Nhà trường đã tham gia kết nối, tuyên 

truyền, định hướng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược. Cụ 

thể là BGH đã ban hành văn bản đến các đơn vị thuộc và trực thuộc để tuyên truyền 

đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên 

trong toàn Trường [H1.03.02.01]. Đối với viên chức, người lao động được Trưởng 

các đơn vị phổ biến tại cuộc họp của đơn vị; đối với học viên, sinh viên được phổ 

biến tại buổi sinh hoạt đầu khóa [H1.03.02.02]. Ngoài ra, tầm nhìn sứ mạng còn 

được phổ biến thông qua đăng trên website của Trường [H1.03.02.03]. 

Ngoài ra, tại các hội nghị lớn, hội thảo của Trường, trong báo cáo, BGH cũng 

lồng ghép phổ biến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược đến 

các thành phần tham dự [H1.03.02.04]. Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các 

mục tiêu chiến lược còn được BGH Nhà trường thông tin đến các cựu sinh viên, các 

cơ quan, đơn vị có quan hệ công tác với Trường tại các lễ kỷ niệm ngày truyền thống 

của Trường [H1.03.02.05]. Qua đó, sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các mục 

tiêu chiến lược phát triển Trường được lan tỏa không chỉ đối với công chức, viên 

chức, người lao động, học viên, sinh viên trong Trường mà còn đối với các cựu sinh 

viên, người thân và các đối tác, cơ quan, đơn vị có công tác với Trường. 

Thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến như vậy, BGH và toàn thể 

viên chức, người lao động, học viên, sinh viên đều biết được sứ mạng, tầm nhìn, các 

giá trị cốt lõi, các mục tiêu chiến lược để từ đó phấn đấu làm việc và học tập theo 

đúng định hướng của Trường. 

Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát 

thường xuyên 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03/4/2018 của Bộ Nội vụ, Trường 

đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn 

vị. Trường xây dựng Kế hoạch và triển khai đến các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Trường [H1.03.03.01]. Quy trình được thực hiện như sau: các đơn vị tự rà soát chức 

năng, nhiệm vụ tại cuộc họp đơn vị, đề nghị các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung và 
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gửi văn bản về Phòng TCCB. Phòng TCCB tổng hợp, xem xét các kiến nghị của các 

đơn vị, đưa ra cuộc họp cán bộ chủ chốt lấy ý kiến. Tại cuộc họp, Hiệu trưởng kết 

luận các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và giao Phòng TCCB phối hợp với các đơn 

vị hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và trình Hiệu trưởng ký ban hành. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị được quy định rõ 

ràng, cụ thể và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường, theo quy định của 

pháp luật [H1.03.03.02].  

Nhân sự tham gia vào cơ cấu lãnh đạo và quản lý (gồm công chức và viên 

chức quản lý) của HUHA được tiến hành đánh giá vào tháng 12 hàng năm và theo 

nhiệm kỳ. Căn cứ pháp lý để đánh giá gồm: Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 

9/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá và phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1822/QĐ-BNV ngày 02/12/2015 của Bộ 

Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại; Quyết định số 516/QĐ-ĐHNV 

ngày 5/4/2018 của HUHA về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại 

[H1.03.03.03]. 

Ngoài các tiêu chí đánh giá như đối với các viên chức khác, thì nhân sự tham 

gia vào cơ cấu lãnh đạo, quản lý của Trường còn phải đánh giá các nội dung như: kết 

quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực lãnh đạo, quản lý; 

năng lực tập hợp, đoàn kết công chức [H1.03.03.04]. Đối với BGH do Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ đánh giá, đối với viên chức quản lý Trưởng, Phó đơn vị trở xuống do Hiệu 

trưởng đánh giá. Quy trình đánh giá đối với công chức, viên chức quản lý được thực 

hiện như sau: Công chức, viên chức quản lý tự viết báo cáo, đánh giá kết quả công 

tác theo chức trách nhiệm vụ được giao và trình bày trước cuộc họp của đơn vị. Kết 

quả đánh giá tại đơn vị gửi về Phòng TCCB tổng hợp và báo cáo tại cuộc họp Hội 

đồng tư vấn đánh giá (thành phần bao gồm Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các 

đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên). Hội đồng căn cứ vào năng lực lãnh đạo, quản 

lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của đơn vị được 

giao quản lý, phụ trách xem xét và đưa ra kết quả đánh giá. Kết quả đánh giá của 

viên chức quản lý do Hiệu trưởng quyết định, kết quả đánh giá của công chức (Ban 

Giám hiệu) báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Kết 

quả đánh giá được thông báo công khai đến các đơn vị, cá nhân [H1.03.03.05]. 
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Sau khi có kết quả đánh giá, Nhà trường thực hiện việc xếp loại thi đua hằng 

năm. Việc xếp loại thi đua được thực hiện vào cuối năm công tác và do Hội đồng thi 

đua, khen thưởng xem xét. Các cuộc họp đều được ghi biên bản và kết quả thi đua 

được công khai rộng rãi đến từng cá nhân và đơn vị [H1.03.03.06]. 

Căn cứ kết quả đánh giá, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Ban Giám hiệu 

xem xét việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ viên chức quản lý. Việc đánh giá công chức, 

viên chức quản lý không chỉ được thực hiện thường xuyên hàng năm mà còn được 

thực hiện đánh giá, lấy phiếu trước khi bổ nhiệm, khi hết nhiệm kỳ bổ nhiệm lại 

[H1.03.03.07]. 

Căn cứ kết quả đánh giá, Nhà trường tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý. Việc thực hiện quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Trường được 

thực hiện hằng năm và theo văn bản quy định của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ phê duyệt 

danh sách quy hoạch BGH; Hiệu trưởng phê duyệt danh sách quy hoạch Trưởng, Phó 

đơn vị, Trưởng, Phó bộ môn [H1.03.03.08]. 

Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến 

nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục 

như mong muốn 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của HUHA là những người điều hành, giữ vị 

trí quan trọng trong tổ chức bộ máy của Nhà trường. Đội ngũ này đóng vai trò quyết 

định trong việc đảm bảo thực hiện thành công chính sách giáo dục và nâng cao hiệu 

quả, chất lượng đào tạo của Nhà trường. Vì vậy, cải tiến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý là hoạt động không thể thiếu được của HUHA. 

Sau khi tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường (Quyết định số 347/QĐ-BNV ngày 19/4/2012 của Bộ Nội vụ), Trường 

đã đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung. Ngày 03/4/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban 

hành Quyết định số 468/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trường [H1.03.04.01]. Như vậy các văn bản quy định về vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường đã được điều chỉnh, bổ sung.  

Cơ cấu sau khi được rà soát thì được cải tiến gồm: Trường đã sáp nhập 2 đơn 

vị Phòng Hành chính-Tổng hợp và Phòng Quản trị-Thiết bị thành Văn phòng; Trung 

tâm Tin học và Trung tâm Ngoại ngữ thành Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ; đổi tên 06 

đơn vị Khoa Văn hóa-Thông tin và Xã hội thành Khoa Quản lý xã hội, Khoa Tổ chức 
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và quản trị nhân lực thành Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Nhà nước và Pháp 

luật thành Khoa Pháp luật hành chính, Phòng Quản lý đào tạo thành Phòng Quản lý 

đào tạo đại học, Phòng Quản lý khoa học thành Phòng Quản lý đào tạo sau đại học; 

thành lập mới 01 đơn vị Trung tâm Dịch vụ côngvà quyết định giải thể 02 đơn vị 

Trung tâm đào tạo Nghề và Khoa Đào tạo tại chức [H1.03.04.02]. 

Việc cải tiến cơ cấu lãnh đạo và quản lý được tiến hành thường xuyên, trên cơ 

sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Căn cứ vào kết quả đánh giá, kết quả 

quy hoạch và tình hình đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thực tế để lựa chọn những 

người đáp ứng được các điều kiện để bồi dưỡng họ phát triển và đưa ra những người 

không còn đủ điều kiện. BGH đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch 

đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường. Việc triển khai quy hoạch được thực hiện từ đơn vị sau đó gửi 

về Phòng TCCB báo cáo BGH, báo cáo Đảng ủy xem xét, phê duyệt [H1.03.04.03].  

Trong giai đoạn từ năm 2014-2018, tổ chức bộ máy của Trường có một số thay 

đổi quan trọng, từ đó cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng có sự sắp xếp, bố trí và cải tiến 

theo hướng thay đổi về cơ cấu tổ chức, cụ thể: đối với những đơn vị giải thể do dôi 

dư cán bộ lãnh đạo, quản lý thì Nhà trường tiến hành điều chuyển sang đơn vị khác 

làm công tác giảng dạy hoặc giữ vị trí quản lý ở một đơn vị khác đảm bảo phù hợp 

với chuyên môn [H1.03.04.04]. Đối với các đơn vị sáp nhập nhưng vẫn giữ nguyên 

chức năng, nhiệm vụ thì Nhà trường tiến hành phân công, bố trí lại đội ngũ, đáp ứng 

yêu cầu đủ về số lượng và thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng, Phó đơn vị theo 

đúng quy định của Nhà nước [H1.03.04.05]. Đối với đơn vị mới thành lập, Nhà 

trường điều động đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ các đơn vị khác đảm bảo chuẩn 

về trình độ, chuyên môn, năng lực cho mỗi vị trí công tác [H1.03.04.06]. Kết quả 

viên chức quản lý của Trường được bổ nhiệm hàng năm [H1.03.04.07]. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản 

lý của Nhà trường được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ [H1.03.04.08]. Một 

số trường hợp cán bộ, lãnh đạo quản lý do sức khỏe yếu hoặc không phù hợp với 

công tác quản lý đã được Nhà trường cho thôi quản lý để nghỉ theo chế độ, thay thế 

bởi cán bộ khác phù hợp, phát huy được năng lực và hiệu quả quản lý đơn vị 

[H1.03.04.09].  
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

HUHA có cơ cấu quản lý rõ ràng, các đơn vị được thành lập và quy định rõ vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Cơ cấu quản lý, các văn bản quy định về vai 

trò, chức năng, nhiệm vụ được định kỳ rà soát. Nhân sự tham gia vào cơ cấu quản lý 

được đánh giá hằng năm và theo nhiệm kỳ. Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và 

các mục tiêu chiến lược được lãnh đạo Nhà trường thông tin, phổ biến với nhiều hình 

thức khác nhau góp phần tạo dựng niềm tin và quyết tâm thực hiện ở mỗi cá nhân, 

đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Nhà trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Công tác luân chuyển viên chức để bồi dưỡng năng lực thực tiễn còn hạn chế. 

Công tác tuyên truyền sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến 

lược đến các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng chưa đạt hiệu quả cao. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ. vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1.  
Khắc phục 

tồn tại 2 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về 

sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi 

và các mục tiêu chiến lược đến các 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng 

Văn phòng và 

các đơn vị liên 

quan 

2019 

2.  

Khắc phục 

tồn tại 1, 3, 

4 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng 

lực đối với một số vị trí lãnh đạo, quản 

lý theo từng năm và theo từng giai 

đoạn. 

Lập kế hoạch luân chuyển viên chức 

để bồi dưỡng năng lực thực tiễn trong 

nội bộ của Trường 

Ban Giám 

hiệu/Phòng 

TCCB/Các 

đơn vị trong 

Trường 

2019 

3.  

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục rà soát và quy định rõ vai 

trò, chức năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị 

Ban Giám 

hiệu/Phòng 

TCCB/Các 

đơn vị trong 

Trường 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

4.  

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục các hình thức tuyên truyền 

về sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt 

lõi và các mục tiêu chiến lược đến 

sinh viên, học viên, viên chức và 

người lao động 

Ban Giám 

hiệu/Phòng 

TCCB/Các 

đơn vị trong 

Trường 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

5.  Phát huy Tiếp tục phát huy đánh giá hằng năm Ban Giám Năm 2019 
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điểm mạnh 

3 

và theo nhiệm kỳ đối với nhân sự 

tham gia vào cơ cấu quản lý 

hiệu/Phòng 

TCCB/Các 

đơn vị trong 

Trường 

và các năm 

tiếp theo 

6.  

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục xây dựng, rà soát và cải tiến 

đảm bảo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về 

cơ cấu, có trình độ chuyên môn, năng 

lực công tác 

Ban Giám 

hiệu/Phòng 

TCCB/Các 

đơn vị trong 

Trường 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

 

4. Mức đánh giá:  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 3 4/7 

Tiêu chí 3.1 4/7 

Tiêu chí 3.2 4/7 

Tiêu chí 3.3 4/7 

Tiêu chí 3.4 4/7 

 

 Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm 

nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

 HUHA căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình 

để xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn cụ thể và tầm nhìn 

định hướng phát triển trong tương lai. Việc triển khai xây dựng quản trị chiến lược là 

yêu cầu tất yếu đối với cơ sở giáo dục nói chung và đối với HUHA nói riêng. Xác 

định rõ công tác xây dựng quản trị chiến lược là kim chỉ nam để đạt được những mục 

tiêu quan trọng được xem là nhiệm vụ cốt lõi trọng tâm. Quản trị chiến lược của 

HUHA được phân chia thành 3 giai đoạn và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: xây 

dựng (hoạch định) chiến lược, thực thi chiến lược, kiểm soát và đánh giá chiến lược.  

“Chiến lược phát triển HUHA giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn đến năm 

2025” đã được Nhà trường xây dựng từ cuối năm 2014 và được Trường phê duyệt 

theo quyết định số 1099/QĐ-ĐHNV ngày 9 tháng 9 năm 2014 [H1.04.01.01]. Hệ 

thống xây dựng và triển khai chiến lược của nhà trường tập trung vào bốn thuộc tính 

quan trọng sau: 1) tính toàn diện, 2) kết nối, 3) liên tục cải tiến, và 4) có định hướng 

đến kết quả. 

Hàng năm đều được Lãnh đạo trường cùng các đơn vị tổng kết, đánh giá, 

điều chỉnh bổ sung đáp ứng nhu cầu thực tế cho năm tiếp theo (Báo cáo tổng kết 
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tình hình thực hiện và kế hoạch năm [H1.04.01.02]; Kế hoạch thực hiện trong các giai 

đoạn [H1.04.01.03]. 

Để xây dựng và triển khai thực hiện CLPT trường, Nhà trường đã thành lập 

Ban xây dựng chiến lược  [H1.04.01.04] và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn trường, 

các chuyên gia, các đơn vị liên quan [H1.04.01.05], để xây dựng và triển khai thực 

hiện kế hoạch chiến lược đúng theo tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa, đào tạo. 

Hằng năm, Trường sẽ cụ thể hóa chiến lược này theo kế hoạch năm học và sẽ 

được chi tiết hóa trong kế hoạch công tác tháng, quý của Trường và của từng đơn vị 

[H4.04.01.06.]. Các kế hoạch triển khai thực hiện, các kết luận của Đảng ủy, kết luận 

hội nghị tổng kết công tác năm đều được kết luận thực hiện bằng văn bản gửi cho các 

đơn vị trong Trường, đồng thời thực hiện việc đăng tải trên cổng thông tin của Nhà 

trường (website: truongnoivu.edu.vn). 

 Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các 

kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 

 Nhà trường có các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cụ thể hóa kế hoạch chiến 

lược của CSGD theo tầng lĩnh vực bao gồm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Kế hoạch chiến lược đó được Nhà 

trường  cụ thể hóa bằng việc thành lập Ban đề án chiến lược phát triển Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2025 [H1.04.01.05] và 

Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2025 [H1.04.02.02]. 

 Đối với các kế hoạch ngắn hạn: 

 Hàng tuần: Cấp Trường, BGH họp với các đơn vị chủ trì, tham gia thực 

hiện rà soát, kiểm tra tiến độ; Cấp khoa, phòng, ban họp giao ban đầu tuần để rà 

soát các kết quả thực hiện trong tuần và đề ra kế hoạch tuần tiếp theo [H1.04.02.02]. 

 Hàng tháng: Họp giao ban các đơn vị trong Trường (thành phần là toàn thể 

BGH, CTHĐT, CTCĐ, VPĐU, ĐTN; Trưởng các đơn vị, Trưởng các Khoa/ 

Trung tâm; Giám đốc phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giám độc phân 

hiệu tại Quảng Nam) để báo cáo kết quả thực hiện trong tháng và đề ra kế hoạch 

công tác của tháng tiếp theo [H1.04.02.03]. 

 Hàng quý: Họp giao ban quý các đơn vị trong Trường (thành phần là toàn 

thể BGH, CTHĐT, CTCĐ, VPĐU, ĐTN; Trưởng và Phó các đơn vị, Trưởng và 

phó các Khoa/Trung tâm; Giám đốc phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giám 

độc phân hiệu tại Quảng Nam) để báo cáo kết quả thực hiện trong quý và đề ra kế 

hoạch công tác của quý tiếp theo [H1.04.02.04]. 

 Hàng năm: Trường các đơn vị dựa vào nghị quyết thực hiện năm học đánh 
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giá kết quả thực hiện các công tác và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 

tiếp theo [H1.04.02.05], [H1.04.02.06], Các đơn vị gửi ý kiến góp ý, các kiến nghị 

lên Nhà trường về các mảng công tác cụ thể, Lãnh đạo Nhà trường giải trình các kiến 

nghị bằng văn bản và trực tiếp tại Hội nghị cán bộ công nhân viên chức hàng năm 

[H1.04.02.07]. 

 Đối với các kế hoạch trung hạn và dài hạn 

 Năm năm: CLPT 2014-2020 được cụ thể hoá bằng các kế hoạch hằng năm. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược, các mục tiêu chiến lược và các hoạt 

động luợc được rà soát, đánh giá về mức độ phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng 

[H1.04.02.08]. 

 Tiêu chí 4.3: Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn dấu chính được 

thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo 

dục 

 Chuyển tải các mục tiêu kế hoạch chiến lược đã đề ra, Nhà trường thực hiện 

việc xây dựng các chỉ số thực hiện cụ thể, từ đó thiết lập hệ thống đo lường các chỉ số 

đã thực hiện được, cụ thể xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu để đạt được các chỉ số đề ra 

bằng các quyết định giao nhiệm vụ kế hoạch công tác hằng năm cho tầng đơn vị 

trong toàn Trường để triển khai thực hiện kế hoạch công tác chung của Nhà trường. 

Chỉ tiêu phấn đấu KPIs cụ thể đảm bảo rõ ràng, đo lường được tính khả, thích hợp, có 

mốc thời gian thực hiện cụ thể như: Chi tiêu KPIs về hoạt động đào tạo, trong đó có 

Chỉ tiêu về tuyển sinh hằng năm [H1.04.03.01], số sinh viên lên lớp, bảo lưu, bỏ học, 

tốt nghiệp [H1.04.03.02] và số lượng sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 

[H1.04.03.03]. Chỉ số KPIs về hoạt động đào tạo thường được đánh giá, tổng kết đối 

sánh theo tầng năm học; Chỉ số KPIs về số lượng nhân sự bao gồm viên chức và 

người lao động [H1.04.03.04] ; KPIs về Ngân sách tài chính hằng năm trong đó ngân 

sách nhà nước cấp và ngân sách từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp [H1.04.03.05]; 

KPIs về hoạt động Nghiên cứu khoa học, trong đó có các đề tài nghiên cứu học, số 

lượng công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng trong thực tế và phục vụ cộng 

đồng [H1.04.02.06].; Quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Ký kết các chương trình 

đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với đối tác nước ngoài [H1.04.02.07]. Trong kế hoạch 

nêu rõ các chỉ số này được rà soát theo chu kỳ, theo năm, theo tháng nhằm kiểm tra, 

đánh giá tiến độ thực hiện, điều chỉnh kịp thời những tồn tại, bổ sung những chỉ số 

mới (nếu có) và đảm bảo mục tiêu của chiến lược không đi chệch hướng. Điều này 

được thể hiện qua báo cáo sơ kết, tổng kết công tác năm của Nhà trường 

[H4.04.03.08]. 

 Hằng năm, Nhà trường tiến hành tổ chức đánh và rà soát mức độ thực hiện các 

chỉ số/ chỉ báo thực hiện chính, các chỉ tiểu phấn đấu chính so với mục tiêu chiến 
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lược đề ra thông qua các cuộc họp của Hội đồng tư vấn Nhà trường nhằm đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường. Sau các 

cuộc họp Hội đồng tư vấn Nhà trường tổng kết đánh giá những nhiệm vụ hoàn thành, 

những nhiệm vụ chưa hoàn thành của các đơn vị, xây dựng báo cáo tổng kết công tác 

năm của Nhà trường, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân và đưa ra 

giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo [H1.04.03.09]. 

 Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu 

chiến lược của cơ sở giáo dục 

Sau khi rà soát đánh giá các chỉ số thực hiện, các chỉ tiêu phấn đấu chính của 

các hoạt động. Nhà trường thực hiện việc đối sánh, đánh giá việc xây dựng và thực 

hiện kế hoạch chiến lược để đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu chiến 

lược và có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Trong đó tập trung đối sánh, đánh giá các 

lĩnh vực gồm: (Công tác đào tạo, nguồn nhân lực, tài chính, nghiên cứu khoa học, 

hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng), đối sánh qua các năm, đối sánh với mục tiêu 

đề ra, Nhà trường có kế hoạch cải tiến để đạt được mục tiêu chiến lược của Nhà 

trường. Kế hoạch phát triển dài hạn hay ngắn hạn có sự điều chỉnh bổ sung, để phù 

hợp với điều kiện và tính hình thực tế, điều đó được thể hiện bằng việc hằng năm 

Nhà trường giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường thực hiện kế hoạch công 

tác năm [H1.04.04.01].  

Việc cải tiến chính của Nhà trường theo hướng điều chỉnh sự phù hợp giữa các 

chỉ tiêu đề ra theo hướng tăng chất lượng đào tạo, chất lượng tuyển sinh, tăng chất 

lượng nghiên cứu khoa học [H1.04.04.02]; cơ sở vật chất đáp ứng quy mô của các 

ngành học [H1.04.04.03]; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực 

quản lý, đào tạo. Chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng 

đội ngũ nhân viên cũng như các chất lượng dịch vụ phục vụ cũng được nâng cao và 

ngày càng được cải tiến [H1.04.04.04]. 

Giữa nhiệm kỳ 2,5 năm thực hiện công tác kiểm đếm để đánh giá các chỉ tiêu 

đạt được, việc kiểm đếm được thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể lộ trình giai đoạn 

lấy năm 2018 là mốc tham chiếu chuẩn từ đó đưa ra những cải tiến chính và những 

mục tiêu phấn đấu chính, mỗi nội dung được đưa ra kiểm điểm là những kết quả đã 

đạt được của việc thực hiện kế hoạch ngắn hạn cụ thể là: quy mô tuyển sinh hàng 

năm; số lượng tốt nghiệp; số lượng nhân sự (viên chức, người lao động); Ngân sách 

hàng năm; Số lượng chương trình đào tạo mở mới…Chỉ số hiệu quả trong: Tỷ lệ tốt 

nghiệp, lên lớp, lưu ban, bỏ học; Chỉ số hiệu quả ngoài: Tỷ lệ sinh viên có việc làm; 

Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng… 

Điều đó được thể hiện qua kết quả báo cáo sơ kết công tác năm, báo cáo tổng kết 

công tác năm của Nhà trường [H1.04.04.05]; báo cáo tổng kết công tác năm của 
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Đảng ủy  [H1.04.04.06]. Căn cứ kết quả tổng kết, đánh giá hằng năm, Nhà trường 

ban hành các văn bản bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược và các KPIs, các chỉ 

tiêu phấn đấu chỉnh những chỉ tiêu đạt được nhưng hiệu quả chưa cao, mặt khác loại 

bỏ những yếu tố kém hiệu quả, đồng thời đưa ra các biện pháp để đạt được những chỉ 

tiêu phấn đấu đề ra. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Quản trị chiến lược là tổng hợp các quyết định và hành động, các biện pháp 

hành động, nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai, kế hoạch các mục 

tiêu của tổ chức đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt 

được các mục tiêu trong môi trường hiện tại cũng như tương lai. Quản trị chiến lược 

mang ý nghĩa quyết định đối với các cơ quan, đơn vị nói chung và cơ sở giáo dục nói 

riêng. Trong nền kinh tế thị trường với bất cứ một cơ quan, đơn vị nào từ khi mới 

được hình thành đều đưa ra cho mình những hoạch định, những chiến lược mang tính 

lâu dài và bền vững để phát triển cơ quan, đơn vị. 

- HUHA ngay từ đầu đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác quản trị chiến 

lược do đó việc xây dựng các đề án phát triển Nhà trường cũng như các đề án đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực đã phù hợp với lộ trình phát triển của Nhà trường theo từng 

giai đoạn cụ thể, các giai đoạn phát triển của Nhà trường đều đạt được mục tiêu đề ra. 

- Các kế hoạch chiến lược của Nhà trường được chia sẻ đến tất cả các thành 

viên trong trường, được quán triệt để triển khai thực hiện và để cùng đạt mục tiêu 

chung là xây dựng HUHA bền vững và vững mạnh. 

- Các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được thiết lập bởi các kế hoạch dài hạn, kế 

hoạch trung hạn, kế hoạch dài hạn nhằm chuyển tải mục tiêu chiến lược đã đề ra. 

2. Tóm tắt những điểm còn tồn tại: 

- Chưa có chiến lược cụ thể nâng cao trình độ của đội ngũ viên chức làm công 

tác xây dựng quản trị chiến lược phát triển Nhà trường; 

- Còn thiếu nguồn lực tài chính để xây dựng cơ sở vật chất đúng tiến độ đảm 

bảo thời gian quy định và cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao và đặc biệt hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại. 

  3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 1 

Xây dựng chiến lược cụ thể nâng cao 

trình độ của đội ngũ viên chức cho 

công tác xây dựng quản trị chiến lược 

phát triển Nhà trường 

Văn phòng và 

các đơn vị liên 

quan 

Năm 2019 

2 
Khắc 

phục 

Đảm bảo nguồn lực tài chính để xây 

dựng cơ sở vật chất đúng tiến độ đảm 

Văn phòng và 

Các đơn vị 
Năm 2019 
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tồn tại 2 bảo thời gian quy định   liên quan 

3 

Khắc 

phục 

tồn tại 3 

Đầu tư nguồn lực tài chính cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học, phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc 

biệt hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị hiện đại 

Phòng KH-TC 

và Các đơn vị 

liên quan 

Năm 

2019-2020 

4 

Khắc 

phục 

tồn tại 4 

Đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để thực 

hiện kế hoạch đã đề ra 

Văn phòng và 

các đơn vị liên 

quan 

Năm 2019 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Triển khai đề án phát triển Nhà 

trường, đề án đào tạo phát triển nguồn 

nhân lực phù hợp với lộ trình phát 

triển của Nhà trường theo từng giai 

đoạn cụ thể. 

BGH, và các 

đơn vị liên 

quan 

Năm 2019 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Xây dựng mục tiêu ngắn hạn và dài 

hạn nhằm đạt được những kết quả tốt 

trong công tác xây dựng phát triển 

Nhà trường  

BGH và Các 

đơn vị liên 

quan 

Năm 2019 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Đề ra các giải pháp thực hiện các kế 

hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn của 

chiến lược đã đề ra. 

BGH, và Các 

đơn vị liên 

quan 

Năm 

2019-2020 

8 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Xây dựng kế hoạch ngắn hạn với các 

chỉ số KPIs rõ ràng để các đơn vị, các 

nhận triển khai thực hiện 

BGH, các đơn 

vị liên quan 

Năm 2019 

 

4. Mức đánh giá:  

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 4 4/7 

Tiêu chí 4.1 4/7 

Tiêu chí 4.2 4/7 

Tiêu chí 4.3 4/7 

Tiêu chí 4.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng 

Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

HUHA xác định các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng là những 

nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Do vậy, quy trình triển khai xây dựng chính 

sách về các hoạt động này luôn được Nhà trường quan tâm. Trên cơ sở thực hiện tuân 

thủ theo hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT cùng như 

tham chiếu, bám sát sứ mạng và tầm nhìn của Trường. HUHA đã thiết lập hệ thống 

để xây dựng hệ thống văn bản quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho các hoạt động 

này, để từng bước chuẩn hóa hoạt động quản lý của Nhà trường, cụ thể như sau: 

Sự phân công các đơn vị được thể hiện trong quyết định thành lập các đơn vị 

thuộc và trực thuộc trường và quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể như: các đơn vị 

trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo các quy chế, quy định theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công. Cụ thể các Phòng chức năng: Phòng QLĐTĐH phụ trách 

dự thảo toàn bộ quy định quản lý hoạt động đào tạo đại học; Phòng QLĐT Sau đại 

học dự thảo toàn bộ quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo trình 

độ thạc sĩ; Phòng KTĐBCL dự thảo toàn bộ quy định về quản lý hoạt động đánh giá, 

thi học phần và quy định về đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường; Phòng Tổ 

chức cán bộ phụ trách các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức 

và giảng viên về giảng dạy và NCKH; Phòng Công tác sinh viên phụ trách các quy 

định quản lý hoạt động của người học và chế độ chính sách đối với sinh viên, Phòng 

Kế hoạch tài chính phụ trách về các chính sách, quy trình, lộ trình thu – chi tài chính 

cho viên chức, giảng viên và sinh viên.[H1.05.01.01] [H1.05.01.02]; đồng thời hằng 

năm các nội dung đăng ký xây dựng quy chế, quy định, chỉnh sửa, đổi mới cơ chế 

chính sách được các đơn vị đăng ký và trình Hiệu trưởng phê duyệt trong trong kế 

hoạch công tác năm của Nhà trường giao cho từng đơn vị [H1.05.01.03]. 

Nhà trường liên tục bám sát các quy định của Nhà nước, các bộ/ban ngành để 

triển khai văn bản hướng và tổ chức tập huấn cũng như cử cán bộ tham gia tập huấn 

về các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ. [H1.05.01.04] [H1.05.01.05] [H1.05.01.06] 

[H1.05.01.07] [H1.05.01.08] bổ sung 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo các đơn vị soạn thảo luôn bám sát các yêu 

cầu quy định của Nhà nước cụ thể theo hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật như 

Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Khoa học và Công nghệ; Điều lệ trường 

đại học và các thông tư, Quy chế, quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ; và trên cơ sở thực tế của Nhà trường 

để xây dựng nội dung của quản lý đào tạo đại học các bậc, các hệ; quy chế quản lý 
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đào tạo trình độ thạc sĩ, quy định về chế độ chính sách đối với sinh viên, học viên; 

quy chế thu học phí. 

Sau khi dự thảo các nội dung của chính sách, quy chế, quy định sẽ tiếp tục lấy 

ý kiến tư vấn của Hội đồng KH&ĐT, các hội đồng tư vấn chuyên môn định hướng 

xây dựng các nội dung chính sách của Trường. 

Nội dung của chính sách  

a) Đối với chính sách về đào tạo: 

+ Tăng cường quản lý công tác đào tạo của Nhà trường theo quy chế đào tạo 

đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị chức năng chủ trì triển 

khai xây dựng hệ thống các văn bản quản lý về đào tạo như Phòng QLĐTĐH như 

quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, quy chế đào tạo văn bằng 2, song bằng, quy 

định cố vấn học tập, quy định xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại 

học, Phòng QLĐTSĐH gồm có các quy chế, quy định về quản lý khoa học, quản lý 

đào tạo trình độ thạc sĩ, quy định quản lý đào tạo sau đại học, quy định thực hiện luận 

văn; Phòng KTĐBCL có quy định về kiểm tra đánh giá, quy định xây dựng ngân 

hàng câu hỏi thi, Phòng Công tác sinh viên có quy định về thực hiện chế độ chính 

sách, miễn giảm học phí, học bổng, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; [H1.05.01.09], 

[H1.05.01.10], [H1.05.01.11], [H1.05.01.12], [H1.05.01.13], [H1.05.01.14], 

[H1.05.01.15], [H1.05.01.16], [H1.05.01.17], [H1.05.01.18]. 

+ Chính sách tăng cường thu hút học sinh giỏi vào học ở trình độ đào tạo đại 

học của Trường, được Phòng QLĐTĐH nghiên cứu xây dựng, trình Ban Giám hiệu 

phê duyệt và triển khai áp dụng chính sách đó trong các kỳ thi tuyển sinh hằng năm 

[H1.05.01.19], [H1.05.01.20]. 

+ Thực hiện chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực 

và tiếp cận xây dựng chương trình theo định hướng ứng dụng ở trình đào tạo thạc sỹ, 

mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng phù hợp với định hướng phát triển giáo 

dục đại học [H1.05.01.21] có nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học bàn về lĩnh 

vực học thuật theo chương trình đào tạo giữa HUHA với các trường đại học ở Việt 

Nam và nước ngoài có cùng chuyên ngành đào tạo. [H1.05.01.22] [H1.05.01.23] 

[H1.05.01.24] 

+ Có chính sách bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy, thông qua tổ chức 

các lớp Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và đáp ứng yêu cầu 

thị trường việc làm. [H1.05.01.06] 

+ Phát triển phương thức đào tạo đa dạng, trên cơ sở nhu cầu người học; chính 

sách đào tạo song bằng và đào tạo chất lượng cao, văn bằng 2 [H1.05.01.25] 

[H1.05.01.26] 

b)  Đối với chính sách về nghiên cứu khoa học 

+ Tăng cường quản lý nghiên cứu của Nhà trường theo quy định của Nhà nước 
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và các Bộ ngành như Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ, cụ thể hóa và ban hành các quy chế , 

quy định quản lý KH&CN của trường; cụ thể các hoạt động về nghiên cứu như triển 

khai đề tài NKHC các cấp, biên soạn Giáo trình, tập bài giảng, xuất bản nội san của 

các đơn vị, công nhận sáng kiến [H1.05.01.27] [H1.05.01.28] [H1.05.01.29]. 

+ Trường chú trọng phát huy thế mạnh về nghiên cứu chuyên sâu theo các 

chuyên ngành đào tạo của Nhà trường và phát triển các hướng liên ngành nhằm phục 

vụ tốt cho công tác đào tạo và tăng cường sự đóng góp cho xã hội. Đến năm 2018,  

Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký quyết định số 2279/QĐ-ĐHNV 

ngày 05/10/2018 về việc thành lập Câu lạc bộ NCKH thuộc trường, với số lượng gồm 

có 08 nhóm NCKH: nhóm nghiên cứu Khoa học chính trị, nhóm nghiên cứu Thể chế, 

nhóm nghiên cứu Thông tin-truyền thông, Văn hóa- xã hội, nhóm nghiên cứu Quản 

trị nguồn nhân lực, nhóm nghiên cứu Tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý và cải cách 

hành chính, nhóm nghiên cứu Ứng dụng CNTT, nhóm nghiên cứu Văn thư - Lưu trữ 

và Quản trị văn phòng, nhóm nghiên cứu Văn hóa Pháp - Hàn Quốc. Đồng thời, Nhà 

trường đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động CLB NCKH HUHA. Trên Quyết 

định thành lập và quy chế tổ chức và hoạt động, các nhóm nghiên cứu chuyên sâu 

theo các lĩnh vực đào tạo của trường đang tích cực triển khai các hoạt động nghiên 

cứu [H1.05.01.30] [H1.05.01.31]. 

+ Nhà trường có chính sách khen thưởng, động viên với các giảng viên công 

bố các sản phẩm khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế vào dịp 

tổng kết hoạt động công tác năm của Nhà trường; hình thức khen tuyên dương có 

thành tích cao trong NCKH và thưởng kèm theo chế độ tài chính từng năm công tác 

[H1.05.01.32][H1.05.01.33]. 

+ Có chính sách thu hút cán bộ trẻ có trình độ tiến sĩ về làm việc tại trường và 

tận dụng tài năng của các nhà khoa học uy tín sau tuổi nghỉ hưu dưới hình thức ký 

hợp đồng làm việc [H1.05.01.34] [H1.05.01.35]; Có chính sách khích lệ đội ngũ viên 

chức tham gia học tập nâng cao trình độ nhằm nâng cao cả về số lượng và chất lượng 

đội ngũ nguồn nhân lực của trình độ tiến sĩ của Nhà trường; Trường còn có chính 

sách hỗ trợ, khen thưởng đối với các cá nhân hoàn thành xuất sắc, đúng hạn nghiên 

cứu sinh theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Trường luôn tạo điều kiện về thời 

gian và hỗ trợ kinh phí để CBQL và GV tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước; cử giảng viên tham gia khóa bồi 

dưỡng nâng cao trình độ ở nước ngoài như đi học NCS ở Trung Quốc, học tập bồi 

dưỡng ở Canada. [H1.05.01.36] [H1.05.01.37][H1.05.01.38] [H1.05.01.39] .  

+ Đẩy mạnh phong trào NCKH của sinh viên [H1.05.01.40] [H1.05.01.41] 

c) Chính sách về phục vụ cộng đồng 

+ Có chính sách phục vụ đào tạo theo nhu cầu của người học như hoạt động 

trao đổi sinh viên của HUHA với các Trường Đại học trên thế giới [H1.05.01.42] 
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[H1.05.01.43] [H1.05.01.44] [H1.05.01.45]. Có chính sách tư vấn tuyển sinh, hướng 

nghiệp cho học sinh THPT khi tiếp cận lựa chọn ngành đào tạo ở trình độ đại học 

[H1.05.01.46] 

+ Có chính sách phục vụ đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu địa phương, 

Nhà trường có 2 phân hiệu ở Miền trung và TP.HCM có triển khai tổ chức tuyển sinh 

các nhóm ngành đào tạo như QLNN, QTVP, QTNNL phục vụ nhu cầu nguồn nhân 

lực có chất lượng ở địa phương Quảng Nam và TP HCM [H1.05.01.47]. 

+ Hỗ trợ tài chính và các điều kiện để các tổ chức đoàn thể như Công Đoàn, 

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên thực hiện các hoạt động công ích phục vụ cộng đồng 

[H1.05.01.48] [H1.05.01.49][H1.05.01.50][H1.05.01.51][H1.05.01.52] [H1.05.01.53] 

[H1.05.01.54] [H1.05.01.55]. Công đoàn Trường hàng năm đã tổ chức quyên góp 

ủng hộ đồng bào vùng ảnh hưởng của bão, lụt; hoàn cảnh, điều kiện khó khăn; ủng hộ 

quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm trại thương binh ở Hà Nam. ĐTN Trường có kế hoạch 

hàng năm về hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Ngoài ra, Trường đã triển 

khai nhiều hoạt động tạo không gian học tập cho sinh viên của trường và các sinh 

viên của các trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội, tổ chức Hội thi khởi nghiệp 

cho sinh viên, hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ như CLB tiếng Anh, CLB các nhà quản 

trị nhân sự. 

Đối với các chính sách thuộc các lĩnh vực trên, các đơn vị được giao thẩm 

quyền xây dựng có triển khai lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan như: các đơn vị 

thuộc và trực thuộc trường, sinh viên, các nhà tuyển dụng, các đoàn thể. Cụ thể như, 

đơn vị xây dựng quy chế, chính sách về đào tạo đại học, sau đại học; quy trình xây 

dựng và ban hành quy chế, quy định về quản lý hoạt động đào tạo đại học, đào tạo 

trình độ thạc sỹ được triển khai khoa học và bài bản: Các Phòng chức năng Phòng 

QLĐTĐH, Phòng QLĐTSĐH và Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng dự thảo quy 

chế đào tạo, quy chế tổ chức thi và đánh giá quá trình học tập của người học: được 

gửi đến lấy ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, hội đồng khoa học và đào 

tạo và tổ chức họp lấy ý kiến các đơn vị chủ chốt trước khi trình Hiệu trưởng ký 

duyệt và phát hành. [H1.05.01.56] [H1.05.01.57] [H1.05.01.58] [H1.05.01.59] 

[H1.05.01.60] [H1.05.01.61]. 

Các quy định, quy trình này thường xuyên được lấy ý kiến phản hồi từ các 

Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện, Bộ môn, giảng viên và sinh viên để hiệu chỉnh và cập 

nhật, bổ sung.  

Đồng thời khi xây dựng Nhà trường có tham khảo các chính sách đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng của các CSGD trong nước như: Trường Đại học Khoa 

học xã hội nhân văn - Đại học Quốc Gia, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ... 
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Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể 

hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện 

Cùng với việc thực hiện và triển khai các chính sách, việc phân công theo dõi 

và giám sát việc thực hiện về chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ được giao cho 

các bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện chính sách ban 

hành của mỗi đơn vị. Đồng thời, Nhà trường có thành lập Tổ thanh tra và trong đó có 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, thanh kiểm tra các thực thi chính sách của các đơn vị 

chuyên trách. 

Ban Giám hiệu đã thành lập Tổ thanh tra chuyên trách theo Quyết định số 

919/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2019 về việc Thành lập tổ thanh tra thuộc Phòng Tổ chức 

cán bộ của HUHA và QĐ số 920/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2019 phê duyệt danh sách 

thành viên tổ thanh tra [H1.05.02.01] [H1.05.02.02]. Việc phân công chịu trách 

nhiệm theo dõi và giám sát được cụ thể như: Phòng Quản lý đào tạo đại học chịu 

trách nhiệm giám sát giờ lên lớp của giảng viên thông qua việc ghi chép hàng ngày ở 

Sổ theo dõi giảng dạy và học tập [H1.05.02.03] và Tổ thanh tra thực hiện kiểm tra, 

thanh tra và có báo cáo trong các kỳ giao ban, sơ kết và tổng kết năm công tác. Đối 

với các kỳ thi tuyển sinh đầu vào và thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng ra quyết định thành 

lập Hội đồng và các ban công việc như Ban thanh tra, Ban chấm thi, Ban ra đề thi…. 

[H1.05.02.04]. Trong đó Ban thanh tra hoạt động độc lập với Hội đồng thi, chịu trách 

nhiệm thanh tra, giám sát quy trình tổ chức thi, ra đề thi, chấm thi và công bố kết quả 

thi. Phòng QLĐTSĐH chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động NCKH của toàn 

Trường theo quyết định thành lập phòng quy định rõ chức năng và nhiệm vụ; bên 

cạnh đó các cán bộ phụ trách NCKH của các khoa sẽ giám sát công tác NCKH tại 

đơn vị mình; các khoa có phân công lãnh đạo khoa và chuyên viên theo dõi 

[H1.05.02.05].  

 Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân của Công Đoàn trường có báo cáo hàng 

năm về thực hiện giám sát các hoạt động về đào tạo, NCKH và các hoạt động khác 

trong Trường Nhà trường có truyền thông, phổ biến kết quả giám sát tới các cán bộ, 

giảng viên tại Hội nghị CBVC hàng năm và thông qua hệ thống thông báo bằng văn 

bản đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. [H1.05.02.03] [H1.05.02.04] 

[H1.05.02.05] [H1.05.02.06] [H1.05.02.07]. 

Nhà trường có quy định về nội dung và quy trình hoạt động của tổ thanh tra 

trong việc theo dõi, giám sát thực hiện quy định, quy chế về đào tạo, NCKH, tại 

Quyết định số 624/QĐ-ĐHNV ngày 05 tháng 7 năm 2013 ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động thanh tra của HUHA  [H1.05.02.08]  

Trong các buổi họp giao ban, lãnh đạo Nhà trường đã phổ biến việc thực hiện, 

theo dõi, giám sát các chính sách này đến Giám đốc phân hiệu, Trưởng các Khoa, 

phòng, Trung tâm để triển khai thực hiện [H1.05.02.09], qua hệ thống email nội bộ.  
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Tổ thanh tra thực hiện giám sát các chính sách, quy định về đào tạo, NCKH và 

PVCĐ và báo cáo Lãnh đạo Nhà trường trong các cuộc họp giao ban tổng kết công 

tác năm. Hàng năm, các phòng ban chức năng có báo cáo tổng kết việc triển khai 

thực hiện các chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Phòng Đào tạo Đại 

học lập báo cáo tổng kết công tác năm học trong đó có báo cáo cụ thể về việc theo 

dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo trong năm học vừa qua. Phòng 

QLĐTSĐH báo cáo về việc theo dõi, giám sát về việc thực hiện chính sách về NCKH 

các nội dung này được tổng hợp trong báo cáo tổng kết công tác hằng năm 

[H1.05.02.10]. 

Đặc biệt, Nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc họp “Đối thoại sinh viên” 

lắng nghe những phản hồi từ phía người học về toàn bộ các chương trình học, cơ chế 

chính sách dành cho người học phản hồi để kịp thời điều chỉnh và bổ sung; Phòng 

Công tác sinh viên là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch và có sự tham gia của các đơn 

vị phối hợp như P.QLĐTĐH, Đoàn Thanh niên, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất 

lượng và P.QLĐTSĐH liên quan đến mảng NCKH [H1.05.02.11] [H1.05.02.12] 

[H1.05.02.13] [H1.05.02.14] [H1.05.02.15] [H1.05.02.16]. 

Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng được rà soát thường xuyên 

Hệ thống xây dựng chính sách được Nhà trường phân công và triển khai xây 

dựng đảm bảo đúng quy trình, bên cạnh đó Nhà trường có quy định về rà soát chính 

sách định kỳ hàng năm, trên cơ sở đó các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức rà 

soát, cập nhật các văn bản, quy chế, quy định do các quy định của Nhà nước thay đổi 

và nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, cụ thể như sau: 

Trường có quy định về rà soát các chính sách định kỳ hàng năm, theo kết luận 

tại các cuộc họp giao ban và trong hệ thống các quy chế, quy định [H1.05.03.01] 

[H1.05.03.02]. Phòng Quản lý đào tạo đại học và Phòng QLĐTSĐH có trách nhiệm 

tổ chức rà soát các quy định liên quan đến đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, hệ 

vừa làm vừa học, đại học liên thông, song bằng, văn bằng hai; như  cụ thể hóa các nội 

dung trong quy chế đào tạo, định kỳ sau mỗi khóa học có sự điều chỉnh, cập nhật, bổ 

sung và hoàn thiện CTĐT, bổ sung CĐR. Phòng Quản lý đào tạo sau đại học có trách 

nhiệm tổ chức rà soát các quy định liên quan đến chính sách về quản lý khoa học và 

công nghệ; hằng năm tổ chức hoạt động giao ban 6 tháng đầu năm với đơn vị quản lý 

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đơn vị chuyên trách quản lý KHCN của Bộ Nội vụ 

để báo cáo hoạt động NCKH và các chính sách về QLKH [H.05.05.03.03]. Phòng 

Khảo thí và đảm bảo chất lượng những văn bản liên quan đến hoạt động kiểm tra, 

đánh giá người học trong quá trình đào tạo, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về hoạt động đào tạo của Nhà trường;  
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Báo cáo đánh giá thực hiện giám sát thực hiện chính sách hàng năm được thể 

hiện qua các Hội nghị về công tác đào tạo đại học, sau đại học, công tác sinh viên. 

Hoạt động tổng kết NCKH; các nghị quyết của Đảng ủy, các quyết định của Ban 

Giám hiệu trong các kỳ họp [H1.05.03.02] [H1.05.03.03] [H1.05.03.04] 

[H1.05.03.05] [H1.05.03.06] [H1.05.03.07][H1.05.03.08][H1.05.03.09][H1.05.03.10] 

[H1.05.03.11]. 

Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục, 

đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

 Trường có thực hiện việc cải tiến, điều chỉnh các chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ dựa trên các kết quả rà soát và đánh giá. Các chính sách về NCKH cũng được 

Nhà trường điều chỉnh sau khi có kết quả rà soát, đánh giá. Đó là Ban hành mới Quy 

chế về Tổ chức và quản lý hoạt động NCKH năm 2016, thay thế cho Quy chế ban 

hành năm 2013, quy định này đã hướng tới có những thay đổi về các chính sách 

NCKH nhằm khuyến khích viên chức giảng viên và sinh viên tăng cường hoạt động 

nghiên cứu khoa học. 

Các chính sách về nghiên cứu khoa học cũng được Nhà trường điều chỉnh sau 

khi có kết quả rà soát, đánh giá. Để khuyến khích viên chức giảng viên và sinh viên 

tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học Nhà trường có chính sách hỗ trợ về tài 

chính từ 15.000.000-20.000.000 triệu/1 đề tài lên 30.000.000 triệu/1 đề tài. Có sự hỗ 

trợ kinh phí tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên ngoài chính sách cộng điểm cho 

sinh viên, có phần thưởng dành cho sinh viên đạt các giải thưởng 500.000đ/ giải nhất.  

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp cũng được rà soát và điều chỉnh từ hình thức 

đi tư vấn hướng nghiệp tự làm truyền thông đăng sang đi tư vấn hướng nghiệp theo 

kế hoạch do Báo tuổi trẻ, thanh niên tổ chức. Trong những năm gần đây Nhà trường 

đã đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng cả về số lượng và loại hình. Từ chỗ 

chỉ có hoạt động mùa hè xanh, đông ấm yêu thương thì tăng cường thêm các hoạt 

động phục vụ cộng đồng hết sức tích cực như: Hiến máu nhân đạo, chương trình “Nói 

không với chai nhựa”. [H1.05.04.01] [H1.05.04.02] [H1.05.04.03] [H1.05.04.04]. 

Nhà trường có điều chỉnh chính sách (các quy chế, quy định) dựa trên kết quả 

rà soát theo định kỳ và phản hồi của các bên liên quan. Trường có lấy ý kiến thăm dò 

của các bên liên quan như giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên về các văn bản liên 

quan để tiến hành điều chỉnh các văn bản đó nhằm đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng 
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của họ, đồng thời để cho phù hợp với CLPT Trường. Các bên liên quan có hài lòng 

về các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ: Trước hết, sự hài lòng của sinh viên về 

các đề xuất đã được Nhà trường kịp thời trả lời và thông tin chính thức sau các cuộc 

họp, hội nghị đối thoại sinh viên. [H1.05.04.12] [H1.05.04.13] [H1.05.04.14].  Kết 

quả khảo sát sinh viên, giảng viên, cán bộ các phòng ban trong toàn trường] cho thấy 

khoảng 90% có ý kiến hài lòng với các chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. Các chính sách này tuân thủ các quy định của Bộ GD&ĐT cũng như phù hợp 

với tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Nhà trường đã ban hành các quy định, văn bản, chính sách đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng phù hợp với các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và sứ 

mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển của HUHA. 

Hệ thống chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được chú trọng, 

quan tâm và chỉ đạo từ quá trình phân công xây dựng, quá trình giám sát thực hiện và 

quá trình tiếp nhận các thông tin phản hồi để sửa đổi, bổ sung phù hợp với xu thế 

phát triển giáo dục đại học nói chung và các ngành/lĩnh vực đào tạo của Nhà trường 

nói riêng. 

- Đã xây dựng được các văn bản và phân công các bộ phận giám sát việc thực 

hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

- Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thực hiện rà 

soát thường xuyên và đổi mới hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Trong quy trình ban hành các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ hoạt động 

lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan như đơn vị sử dụng lao động còn hạn chế. 

Đề xuất đơn vị, cá nhân tăng cường tham gia các buổi tập huấn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc xây dựng các chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan khi ban hành chính sách đào 

tạo, NCKH và PVCĐ, trên cơ sở góp ý, phản hồi của các bên liên quan là căn cứ để 

phân tích, tiếp thu và cải tiến các chính sách hiện hành. 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1. 
Khắc phục 

tồn tại 1 

- Cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ 

bằng hình thức vật chất về NCKH 

theo từng gia đoạn phục vụ sự phát 

triển trong đào tạo sau đại học của 

Nhà trường 

- Xây dựng chính sách khích lệ 

giảng viên tham gia công bố sản 

phẩm NCKH trên tạp chí quốc tế. 

Phòng 

QLĐTSĐH, 

P.KHTC và 

các Khoa 

chuyên môn 

2019 

2. 
Khắc phục 

tồn tại 2 

- Lấy ý kiến phản hồi về CTĐT, về 

chất lượng đào tạo nguồn NL các 

ngành học của Nhà trường 

- Tăng cường hơn nữa sự tham gia 

của các bên liên quan trong các hoạt 

động ĐT của Nhà trường 

Phòng chức 

năng, Khoa 

chuyên môn 

2019 

3. 
Khắc phục 

tồn tại 3 

- Có kế hoạch rà soát và ban hành 

những chính sách mới 

 nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt 

động ĐT, NCKH và PVCĐ 

- Phát hay vai trò giám sát của hội 

đồng trường về việc thực hiện một 

số chính sách 

HĐT, TCCB 
2019, 

2020 

4. 
Khắc phục 

tồn tại 4 

- Thành lập Hội sinh viên, kết nối 

nhiều hoạt động với cựu sinh viên 

của Nhà trường 

- Tăng cường truyền thông tới các 

bên liên quan nhất là sinh viên về 

thực hiện giám sát các chính sách 

của Nhà trường. 

Đoàn thanh 

niên 

2019, 

2020 

5. 
Khắc phục 

tồn tại 5 

- Rà soát và đề xuất bổ sung chính 

sách hỗ trợ giảng viên khai thác dự 

án, đề tài và công bố sản phẩm 

NCKH quốc tế 

- Tiếp tục rà soát và đổi mới chính 

sách phát triển NCKH nhằm đẩy 

mạnh hoạt động KH&CN của Nhà 

trường trong thời gian tới 

Phòng chức 

năng, Khoa 

chuyên môn, 

giảng viên 

2019 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

6. 
Khắc phục 

tồn tại 6 

- Triển khai mô hình tăng cường sự 

rà soát các chính sách từ phía viên 

chức, giảng viên 

- Tăng cường sự tham gia của viên 

chức giảng viên vào rà soát chính 

sách ĐT, NCKH và PVCĐ 

Khoa, Phòng 

Chức năng 
2019 

 

4. Mức đánh giá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Quy hoạch nguồn nhân lực là cơ sở cho các hoạt động nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. HUHA xác định việc quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, phát triển 

nguồn nhân lực là mục tiêu tiên quyết nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Tầm quan trọng của việc quy hoạch 

nguồn nhân lực được nêu rõ trong Chiến lược phát triển Trường, trong đó xác định 

việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp trong tất cả các đối 

tượng cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên và nhân viên phục vụ mà trung tâm là 

lực lượng giảng viên giữ vai trò quyết định về chất lượng đào tạo, vị thế và thương 

hiệu của Trường.  

Từ các Nghị quyết của Đảng ủy Trường về công tác nhân sự [H1.06.01.01], 

BGH Nhà trường đã xây dựng Đề án CLPT Nhà trường giai đoạn 2014-2020, tầm 

nhìn đến năm 2025, trong đó có phát triển nguồn nhân lực [H1.06.01.02]. Mục tiêu 

chung về chiến lược phát triển nguồn nhân lực là phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực 

của Trường ở mọi lĩnh vực, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý về trình độ đào tạo 

và chuyên môn, nhiệt tình tâm huyết, chuẩn mực về tư cách đạo đức nghề nghiệp, 

đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường; đồng thời ưu tiên phát triển các ngành thuộc 

lĩnh vực nội vụ; đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 5 4,25/7 

Tiêu chí 5.1 5/7 

Tiêu chí 5.2 4/7 

Tiêu chí 5.3 4/7 

Tiêu chí 5.4 4/7 
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hoạt động tại Phân hiệu Quảng Nam và Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh 

[H1.06.01.02]. 

Chỉ tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực được Trường xác định trong Đề 

án CLPT là: 

TT Chia theo 

Giai đoạn 2014 - 2020 Giai đoạn 2021 - 2025 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Giảng viên 

cơ hữu 
195 215 226 230 246 249 249 249 250 265 275 289 

1. Giáo sư 0  0 0 0 0 0  1 1 2 2 2 2 

2. 
Phó giáo 

sư 
2 3 4 5 6 6 8 8 10 10 12 12 

3. Tiến sĩ 20 30 37 42 45 45 53 63 72 81 90 101 

4. Thạc sĩ 95 122 135 147 165 173 177 179 181 182 184 186 

5. Đại học 78 60 50 36 30 25 10 0 0 0 0 0 

II. Hành 

chính, phục 

vụ 

150 155 165 207 228 249 249 248 243 238 233 228 

Tổng số (I) + 

(II) 
345 370 391 437 474 498 498 498 508 513 522 529 

 

Căn cứ vào Đề án CLPT trên, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực của Trường và xây dựng Đề án vị trí việc làm, theo đó tiêu chí quy 

hoạch nguồn nhân lực được xác định cụ thể cho từng vị trí từ BGH, Trưởng, Phó đơn 

vị, Trưởng, Phó bộ môn, giảng viên, chuyên viên và nhân viên phục vụ 

[H1.06.01.02].  

Công tác quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực tại HUHA được giao cho 

Phòng Tổ chức cán bộ làm đầu mối [H1.06.01.03]. Căn cứ vào các quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng giáo dục, trong đó quy định cách tính giảng viên quy đổi, từ quy mô sinh viên 

và căn cứ vào đội ngũ hiện có, Nhà trường đã có những văn bản cụ thể để triển khai 

công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên của Trường từ tuyển dụng, tiếp 

nhận; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm [H1.06.01.04]. Số lượng và 

chất lượng nhân sự của Trường có sự biến động từ năm 2014 đến nay được tổng hợp 

ở bảng số liệu [H1.06.01.05]. 

Song song với công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thì Nhà trường 

luôn chú trọng, ban hành nhiều chính sách về nhân sự: Quy chế nâng lương thường 

xuyên, nâng lương trước thời hạn; Quy định chế độ làm việc của giảng viên; Quy chế 
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đào tạo, bồi dưỡng trong đó khuyến khích giảng viên học tập, nâng cao trình độ được 

hỗ trợ kinh phí, giảm trừ giờ dạy, tạo điều kiện về thời gian…[ H1.06.01.06]. 

Nguồn nhân lực hiện nay được Nhà trường quy hoạch đã đáp ứng nhu cầu hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đối với đội ngũ giảng 

viên đảm bảo tỉ lệ sinh viên/giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số lượng và chất lượng giảng viên, viên chức được tổng hợp qua bảng số liệu sau và 

là căn cứ để xác định chỉ tiêu tuyển sinh: 
 

Tổng số PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân 
Trình 

độ khác 

498 6 49 247 146 50 

 

Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Trường còn xây dựng đội ngũ giảng viên 

thỉnh giảng là những chuyên gia, giảng viên có học hàm, học vị cao, có nhiều kinh 

nghiệm thực tế từ các trường đại học, các cơ quan, đơn vị tham gia giảng dạy cho 

Trường [H1.06.01.07]. 

Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí 

về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp 

nhân sự được xác định và được phổ biến 

Tuyển dụng nhân sự là quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để thỏa mãn 

nhu cầu sử dụng, bổ sung lực lượng lao động cần thiết của Nhà trường. Công tác 

tuyển dụng là yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Chính vì vậy, HUHA đã đưa các tiêu chí về đạo đức và tự do học 

thuật vào các khâu của công tác cán bộ, từ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp 

nhân sự [H1.06.02.01]. 

Ngoài các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức, công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm tại HUHA còn được thực hiện theo các 

quy chế của Bộ Nội vụ và quy chế tuyển dụng của HUHA [H1.06.02.02]. Ngoài ra, 

các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn còn được quy định trong Đề án vị trí việc làm 

của Trường [H1.06.02.03]. Theo đó, các tiêu chí về khung năng lực của mỗi vị trí 

việc làm đều được xác định và được phổ biến công khai trong toàn Trường 

[H1.06.02.03]. 

Căn cứ Đề án vị trí việc làm, Trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên 

chức, trong đó xác định rõ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng đối với từng vị trí 

tuyển dụng [H1.06.02.04]. Kế hoạch tuyển dụng được thông báo công khai đến toàn 

thể các đơn vị và đăng trên website của Trường, trong đó nêu rõ số lượng tuyển 



55 
 

dụng, tiêu chuẩn, hình thức thi tuyển [H1.06.02.04]. Quy trình tuyển dụng được thực 

hiện đúng theo Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn, thành lập Hội đồng tuyển 

dụng, Hội đồng phỏng vấn, Hội đồng giúp việc: Ban ra đề, Ban coi thi, Ban chấm thi. 

Sau khi tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng xem xét điều kiện về 

hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, hướng dẫn ôn và tổ chức thi tuyển [H1.06.02.05]. Kết quả 

thi tuyển được công khai toàn Trường và đến các ứng viên dự tuyển [H1.06.02.06]. 

Hội đồng tuyển dụng báo cáo Hiệu trưởng kết quả thi tuyển và Hiệu trưởng ký hợp 

đồng làm việc đối với người trúng tuyển [H1.06.02.07]. Ngoài tuyển dụng theo hình 

thức thi tuyển, Nhà trường còn thực hiện tuyển dụng qua xét tuyển đặc cách các 

trường hợp có học hàm, học vị cao hoặc người tốt nghiệp ở nước ngoài về 

[H1.06.02.08]. 

Việc lựa chọn đề bạt, bổ nhiệm viên chức quản lý tại HUHA được thực hiện 

theo các quy định chung của Đảng và Nhà nước, của Bộ Nội vụ [H1.06.02.09]. Các 

tiêu chí, tiêu chuẩn được thông báo công khai, gửi văn bản đến toàn thể viên chức 

của Trường [H1.06.02.10]. Đối với chức danh Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, 

Trường căn cứ vào quy định của Bộ Nội vụ gồm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ 

thể được quy định tại Quyết định số 124/QĐ-BNV ngày 01/02/2019 [H1.06.02.11] 

và Điều lệ trường đại học. Đối với chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực 

thuộc căn cứ vào quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

[H1.06.02.12]. 

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo được thực hiện qua 5 bước: đề xuất để phê duyệt 

chủ trương, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại hội 

nghị cán bộ chủ chốt, xin ý kiến Đảng ủy, BGH và cuối cùng ra quyết định 

[H1.06.02.13].  

Ngoài việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, Nhà trường còn tiến hành bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp cho các viên chức đủ điều kiện như từ chức danh tương 

đương vào chức danh giảng viên hoặc đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm đối với chức 

danh giảng viên chính trở lên, hoặc đối với giảng viên được công nhận đủ điều kiện 

chức danh PGS, Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm PGS [H1.06.02.14]. 

Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả 

kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau 

Tiêu chuẩn năng lực của các nhóm giảng viên, nhân viên được HUHA xác 

định là yếu tố quan trọng để Nhà trường lựa chọn và xây dựng đội ngũ nguồn nhân 

lực chất lượng cao, giỏi về chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt. 

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Trường và mỗi đơn vị, đồng thời 
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sử dụng hiệu quả nhân lực, việc xây dựng Đề án vị trí việc làm với khung năng lực 

và tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm cụ thể (bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo) của mỗi 

vị trí việc làm là rất cần thiết. Căn cứ tiêu chuẩn năng lực của các chức danh nghề 

nghiệp do các bộ, ngành ban hành, Trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm với 

danh mục gồm 82 vị trí việc làm khác nhau, từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Trường, 

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng, Phó bộ môn, giảng viên, chuyên viên và 

nhân viên phục vụ [H1.06.03.01].  

Trên cơ sở thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trường, Trường phân thành 3 nhóm công việc như sau: Nhóm công việc 

lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp và nhóm công 

việc hỗ trợ, phục vụ [H1.06.03.01]. Trong mỗi nhóm công việc đều có các vị trí, các 

vị trí đều được mô tả công việc, khối lượng công việc của từng vị trí và đưa ra tiêu 

chuẩn năng lực cụ thể [H1.06.03.01]. 

Đối với nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành yêu cầu về năng lực và 

kỹ năng gồm: phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh nghiệm, uy tín, tư duy, khả năng 

đoàn kết, tập hợp, quy tụ viên chức trong đơn vị; yêu cầu về kỹ năng gồm có kỹ năng 

giao việc, ngoại giao, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng 

tổng hợp, phân tích, nhận định và đánh giá trong quản lý, điều hành công việc 

[H1.06.03.01]. 

Đối với nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp yêu cầu về năng lực và kỹ 

năng gồm: phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh nghiệm, có khả năng nghiên cứu khoa 

học, biên soạn giáo án, có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn 

học; yêu cầu về kỹ năng gồm kỹ năng giảng dạy, thuyết trình, xử lý tình huống, phân 

tích, tổng hợp, quản lý thời gian, làm việc nhóm [H1.06.03.01]. 

Đối với nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ yêu cầu về năng lực và kỹ năng gồm: 

phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân 

tích, tổng hợp và quản lý thời gian [H1.06.03.01]. 

Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm của Trường, kế hoạch phát triển nguồn nhân 

lực hằng năm [H1.06.03.02], Nhà trường tiến hành việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ 

quản lý theo nhu cầu công việc. Xác định chất lượng đội ngũ giảng viên đóng vai trò 

quyết định trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm 2015, HUHA đã ban hành 

Quy chế tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp [H1.06.03.03]. Trong Quy chế này, Trường quy định cụ thể điều kiện đăng ký 

dự tuyển vào vị trí giảng dạy, quy trình và các bước thực hiện trong tuyển dụng, nhận 

việc và ký hợp đồng. Nhà trường đặc biệt chú trọng ưu tiên tuyển dụng người có học 
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hàm, học vị, người tốt nghiệp từ nước ngoài về tham gia giảng dạy tại Trường 

[H1.06.03.04]. 

Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng 

các nhu cầu đó 

Xác định đội ngũ viên chức, giảng viên là nguồn lực chủ yếu quyết định chất 

lượng đào tạo và sự phát triển của Nhà trường, trong thời gian vừa qua, HUHA luôn 

quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ viên chức, giảng viên 

và nhân viên. 

Để quản lý và triển khai công tác đào tào, bồi dưỡng CBVC, căn cứ vào các 

văn bản quy định của Nhà nước, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ 

[H1.06.04.01], Trường đã ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức của HUHA [H1.06.04.02]. Theo đó, Quy chế quy định về mục tiêu, nguyên tắc, 

nội dung đào tạo, bồi dưỡng; quy định điều kiện, trách nhiệm, quyền lợi của người 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; quy trình, thủ tục và xử lý vi phạm về đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức HUHA. Ngoài các điều kiện chung theo quy định của 

Nhà nước thì viên chức, giảng viên của Trường khi được cử đi đào tạo sau đại học 

phải đảm bảo các điều kiện về độ tuổi (không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử 

đi đào tạo sau đại học lần đầu đối với công chức), chuyên ngành đăng ký đi đào tạo 

phù hợp với vị trí việc làm, cam kết thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành chương 

trình đào tạo (trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo) [H1.06.04.02]. Để 

khuyến khích đội ngũ viên chức, giảng viên đi học tập, nâng cao trình độ, Nhà trường 

đã có chế độ đối với giảng viên đi học nghiên cứu sinh như: hỗ trợ về thời gian, kinh 

phí đào tạo, giảm trừ khối lượng giờ giảng, khen thưởng sau khi bảo vệ thành công 

luận án tiến sĩ, vinh danh tại các hội nghị lớn của Nhà trường [H1.06.04.03]. 

Việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng được Trường thực hiện theo các 

cách đó là [H1.06.04.04]: 

Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu công việc của Nhà trường và các đơn vị: căn cứ 

vào chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận, quy mô 

sinh viên và tình hình thực tế của Trường mở ngành học mới, Trường tiến hành triển 

khai đến các đơn vị đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  

Thứ hai, xuất phát từ kết quả khảo sát nhu cầu của bản thân viên chức. Nhà 

trường gửi phiếu khảo sát đến các đơn vị đăng ký. Theo đó các cá nhân đăng ký nhu 

cầu đào tạo, bồi dưỡng với Nhà trường  

Thứ ba, xuất phát từ các văn bản mới quy định của Nhà nước yêu cầu đối với 
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các chức danh phải được bồi dưỡng chương trình theo quy định 

Từ việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, Nhà trường xem xét tính 

cấp thiết trên cơ sở quy hoạch chiến lược phát triển đội ngũ, lựa chọn các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

[H1.06.04.05]. Hằng năm Nhà trường đều xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và 

được ban hành đến các đơn vị để triển khai thực hiện [H1.06.04.06]. 

Các loại hình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2014 đến nay của Trường: 

Stt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Số lượt 

1 Các lớp đào tạo  

1.1 Học nghiên cứu sinh 57 lượt người 

1.2 Học cao học 70 lượt người 

1.3 Học cao cấp lý luận chính trị 14 lượt người 

2 Các lớp bồi dưỡng  

2.1 Tiếng Anh 60 lượt 

2.2 Tin học Chuẩn công nghệ thông tin 80 lượt 

2.3 Chương trình bồi dưỡng giảng viên chính 92 lượt 

2.4 Chương trình nghiệp vụ sư phạm 73 lượt 

2.5 Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực và nâng cao năng 

lực phương pháp sư phạm 

139 lượt 

2.6 Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng 73 lượt 

2.7 Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật 151 lượt 

2.8 Chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 

ngành: công tác soạn thảo văn bản, quản lý văn bản 

180 lượt 

2.9 Chương trình bồi dưỡng an ninh quốc phòng đối tượng 

3,4 

121 lượt 

 

Từ kết quả đào tạo, bồi dưỡng trên đảm bảo ít nhất 75% giảng viên, chuyên 

viên được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn. Danh sách giảng viên, 

chuyên viên được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ qua các năm của Nhà trường 

[H1.06.04.07] và danh sách giảng viên, chuyên viên được cử đi bồi dưỡng các năm 

[H1.06.04.08]. Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đều được 

Trường báo cáo với Bộ Nội vụ [H1.06.04.09].  

Về kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ được thống kê như sau: 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1.132.242 384.300 468.550 81.500 437.231 

 

Năm 2014 kinh phí chi cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tăng cao do chi hỗ trợ 

đi học nâng cao trình độ và tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng. Kinh phí này bao gồm cả 
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kinh phí của Bộ Nội vụ cấp và kinh phí bằng nguồn tự có của Trường. Năm 2017 kinh 

phí chi cho đào tạo, bồi dưỡng giảm do nguồn thu của Trường không nhiều nên cắt 

giảm việc hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu sinh. Từ năm 2015 trở lại đây kinh phí 

đào tạo, bồi dưỡng đều lấy từ nguồn thu của Trường. 

Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ 

khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và 

hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ là một quá trình gồm các bước từ 

xác định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả 

thực hiện công việc giữa cán bộ quản lý và nhân viên nhằm đảm bảo các nhiệm vụ và 

mục tiêu công việc được thành công, đóng góp vào mục tiêu chung của Nhà trường. 

Phòng TCCB là đơn vị tham mưu thực hiện công tác đánh giá, phân loại và kế 

hoạch bồi dưỡng [H1.06.05.01].  

Căn cứ pháp lý để đánh giá gồm các văn bản quy định của Nhà nước, Quy chế 

đánh giá của Bộ Nội vụ [H1.06.05.02] và Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị 

và công chức, viên chức, người lao động của HUHA [H1.06.05.03]. Việc đánh giá 

hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện hằng 

tháng và tổng hợp đánh giá năm được tiến hành vào tháng 12 [H1.06.05.03]. 

Quy trình và tiêu chí đánh giá được Nhà trường quy định cụ thể trong Quy chế 

đánh giá, phân loại [H1.06.05.03]. Theo đó, tiêu chí để đánh giá phân loại ở 4 mức: 

hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành được quy định 

tại Điều 11 Quy chế đánh giá của Trường. Mỗi đối tượng được quy định tiêu chí 

đánh giá riêng [H1.06.05.03]. Nội dung đánh giá được quy định tại Điều 9 của Quy 

chế gồm kết quả thực hiện nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và 

các nghĩa vụ khác của viên chức [H1.06.05.03].  

Quy trình đánh giá được thực hiện như sau: Cá nhân tự đánh giá kết quả công 

tác theo chức trách nhiệm vụ được giao và trình bày trước cuộc họp của đơn vị. Tại 

cuộc họp, Trưởng đơn vị lấy ý kiến nhận xét của tập thể đơn vị và gửi kết quả đánh 

giá về Phòng TCCB. Phòng TCCB tổng hợp và báo cáo tại cuộc họp Hội đồng tư vấn 

đánh giá (thành phần bao gồm Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Công 

đoàn, Đoàn thanh niên). Hội đồng tư vấn cho ý kiến và Hiệu trưởng xem xét ra quyết 

định. Mọi cá nhân có quyền có ý kiến nếu không đồng ý với kết quả đánh giá lần 1 

[H1.06.05.04]. Hội đồng tư vấn họp và cho ý kiến đối với từng người, Hiệu trưởng 

xem xét và ký ban hành Quyết định phân loại của từng cá nhân. Kết quả đánh giá 

được thông báo công khai đến các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường [H1.06.05.05]. 
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Từ kết quả đánh giá này, Nhà trường sử dụng để xem xét trong công tác thi 

đua, khen thưởng, công nhận chiến sĩ thi đua các cấp. Văn phòng là đơn vị tham mưu 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trường [H1.06.05.06].  

Nhà trường đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng [H1.06.05.07]. Theo 

đó, viên chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chung nếu có công trình nghiên cứu khoa 

học, có sáng kiến hoặc có thành tích xuất sắc đặc biệt đều được Nhà trường ghi nhận 

bằng các hình thức khen thưởng và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ [H1.06.05.08]. 

Đối với giảng viên nếu trong năm học có số lượng giờ NCKH vượt mức 5 lần định 

mức được giao sẽ được Trường tặng giấy khen [H1.06.05.09]. 

Kết quả thi đua, khen thưởng hằng năm đều được Nhà trường công bố công 

khai tại Hội nghị công chức, viên chức và được gửi trực tiếp đến các đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường [H1.06.05.10] 

Tất cả các viên chức được công nhận khen thưởng đều được vinh danh tại hội 

nghị tổng kết năm [H1.06.65.11]. 

Kết quả khen thưởng trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay gồm: 

Danh hiệu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở 
12 26 50 48 71 

Chiến sĩ thi đua cấp 

Bộ 
2 0 0 3 0 

Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc 
0 0 1 0 0 

Bằng khen của Bộ 

trưởng 
2 2 50 1 1 

Có thành tích trong 

NCKH 
6 11 14 13 11 

 

Viên chức được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp hoặc được tặng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đều được 

xem xét nâng lương trước thời hạn [H1.06.05.12]. 

Kết quả đánh giá CC,VC là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hằng năm đều thực hiện công 

tác khen thưởng và vinh danh tại hội nghị tổng kết cuối năm [H1.06.05.13]. 
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Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn 

nhân lực được rà soát thường xuyên 

Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực của HUHA 

được rà soát vào cuối năm. Việc rà soát được thực hiện với các hình thức như lấy ý 

kiến của các cá nhân, đơn vị; qua hội nghị sơ kết, tổng kết. Đảng ủy Trường đã ban 

hành nhiều nghị quyết về công tác nhân sự [H1.06.06.01].  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng TCCB là đơn vị thường trực, 

tham mưu việc rà soát các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân 

lực [H1.06.06.02]. Hằng năm, Phòng TCCB đều có báo cáo tổng kết về các chế độ,  

chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực [H1.06.06.03]. 

Hàng năm, Phòng TCCB tổ chức lấy ý kiến đóng góp của toàn thể viên chức 

Nhà trường cho các chế độ, chính sách, quy chế, quy định và quy hoạch về nguồn 

nhân lực để xây dựng mới hoặc điều chỉnh, bổ sung các văn bản như Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế đánh giá, phân loại, 

Quy chế tuyển dụng, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế làm việc của giảng viên, 

Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế nâng lương [H1.06.06.04]. Quy trình được tổ 

chức như sau: Đơn vị chủ trì gửi văn bản đến các đơn vị thuộc và trực thuộc lấy ý 

kiến góp ý vào dự thảo. Tại đơn vị, các ý kiến đánh giá của giảng viên, chuyên viên 

về chế độ, chính sách vả quy hoạch nguồn nhân lực được tổng hợp và gửi về đơn vị 

chủ trì. Đơn vị chủ trì chỉnh sửa dự thảo và tiếp tục lấy ý kiến tại cuộc họp có đại 

diện BGH và lãnh đạo các đơn vị. Đơn vị chủ trì tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện dự 

thảo trình BGH ký ban hành [H1.06.06.05].  

Các quy chế này trong quá trình thực hiện đều được tiến hành rà soát và điều 

chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường và phù hợp với các văn bản 

mới của Nhà nước. Trước đây, công tác đánh giá, phân loại chưa có Quy chế riêng, 

Trường thực hiện theo Quy chế của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên việc áp dụng chung Quy 

chế của Bộ Nội vụ chưa hoàn toàn phù hợp với đặc thù của Trường, do vậy Trường 

đã ban hành Quy chế đánh giá, phân loại áp dụng riêng cho Trường [H1.06.06.06].  

Trong quá trình thực hiện, Trường tiến hành rà soát một số quy trình, quy định 

cần phải điều chỉnh nên đã ban hành sửa đổi Quy chế. Đối với chế độ, chính sách thi 

đua, khen thưởng, Trường đã ban hành quy chế riêng và cũng đã tổ chức rà soát, sửa 

đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Trường [H1.06.66.07]. 

Đối với chế độ, chính sách của giảng viên sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

văn bản mới, Trường đã ban hành Quy chế quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Nhà trường [H1.06.06.08].  

Các chế độ khác như đối với các viên chức sắp đến tuổi nghỉ hưu, Nhà trường 
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đã có phân công, bố trí bồi dưỡng viên chức tạo nguồn kế cận để đảm nhận nhiệm vụ 

[H1.06.06.09]. Đặc biệt, chế độ, chính sách đối với các giảng viên được kéo dài thời 

gian làm công tác chuyên môn của các giảng viên có chức danh GS, PGS và có trình 

độ TS cũng được rà soát, thực hiện theo quy định của nhà nước [H1.06.06.10]. Kế 

hoạch quy hoạch nguồn nhân lực cũng được Nhà trường rà soát, ban hành trong Đề 

án chiến lược phát triển Trường [H1.06.06.11]. 

Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân 

lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Dựa trên kết quả rà soát về chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn 

nhân lực, HUHA phân tích tình hình nhân sự cụ thể để cải tiến nhằm hỗ trợ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Để có được đội ngũ viên chức ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả như 

hiện nay chính là nhờ Nhà trường đã có cải tiến các chế độ chính sách về nguồn nhân 

lực như chế độ lương, thưởng, phúc lợi, các chính sách về NCKH, chính sách về đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể là: 

Sau khi rà soát, Trường đã cải tiến và ban hành các quy chế, quy định như: 

Quy chế đánh giá, phân loại được Trường ban hành năm 2015, được sửa đổi năm 

2016 và thay thế năm 2018 [H1.06.07.01], việc sửa đổi theo hướng chấm điểm và 

đánh giá theo tháng, mỗi đối tượng có tiêu chí đánh giá riêng, các mẫu biểu đều được 

mã hóa [H1.06.07.01]. Ưu điểm của việc đánh giá tháng sẽ đánh giá kịp thời, khắc 

phục ngay hạn chế, tạo động lực, khuyến khích được CCVC phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ [H1.06.07.01], phục vụ tốt cộng đồng. 

Quy chế thi đua, khen thưởng được ban hành năm 2015 và được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 [H1.06.07.02]. Quy chế được bổ sung cập nhật theo hướng cụ thể và 

thực tế hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí xét cho phù hợp với điều kiện và đặc thù công tác 

của Trường; lấy kết quả đánh giá CCVC làm cơ sở xét thi đua. Qua đó, việc bình xét 

thi đua khen thưởng mang tính thiết thực, có tác dụng tốt trong việc khuyến khích cá 

nhân và đơn vị phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ được ban hành 

năm 2013, được rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành thay thế vào năm 2016 

[H1.06.07.03]. Quy chế quy định nhiều nội dung, trong đó có nội dung về khen 

thưởng trong lĩnh vực KHCN, khuyến khích CCVC tham gia viết đề tài khoa học, 

biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập. 

Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung 

năm 2014, 2016, 2018 [H1.06.07.04]. Chế độ, chính sách đối với các giảng viên 

được kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn của các giảng viên có chức danh 
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GS, PGS và có trình độ TS được Nhà trường áp dụng theo đúng quy định 

[H1.06.07.05]. 

Trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng nhân lực ở tất cả các cơ sở của Trường 

(Trụ sở chính tại Hà Nội, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Quảng 

Nam), Nhà trường đã rà soát điều chỉnh quy hoạch nguồn nhân lực đến năm 2025 

theo hướng dịch chuyển cơ cấu chuyên môn sang các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực 

cao, tuyển sinh tốt, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ để tăng hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị [H1.06.07.06]. Việc quy hoạch nguồn nhân lực cũng được Nhà 

trường rà soát, ban hành trong Đề án chiến lược phát triển Trường [H1.06.07.07]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường đã xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đội ngũ, xây dựng Đề 

án vị trí việc làm mang tính tổng thể và đồng bộ ở các nhóm và các khâu của công 

tác cán bộ. Trong Đề án đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực, trong đó bao gồm 

cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm công chức, viên chức. Nhà trường đã ban hành 

Quy chế đánh giá và Quy chế khen thưởng, xây dựng tiêu chí và quy trình rõ ràng. 

Chế độ khen thưởng và ghi nhận được thực hiện kịp thời, khách quan đã tạo động lực 

làm việc cho các CCVC, góp phần tạo tính hấp dẫn cho môi trường làm việc để thu 

hút các giảng viên có trình độ cao và năng lực tốt từ các cơ quan, đơn vị khác. 

Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát 

thường xuyên và tích cực cải tiến vì vậy số lượng và chất lượng đội ngũ CCVC Nhà 

trường ngày càng phát triển, đáp ứng tốt công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

 Mặc dù Nhà trường đã bành nhiều quy chế, quy định về công tác cán bộ 

nhưng Trường chưa xây dựng văn bản riêng quy định tiêu chuẩn năng lực đối với 

chức danh lãnh đạo, quản lý. Quy chế tuyển dụng đã ban hành nhưng đến nay một số 

nội dung chưa phù hợp cần phải sửa đổi, bổ sung. Đội ngũ giảng viên ở một số 

ngành mới của Trường còn thiếu người có trình độ cao. Chế độ tiền lương hiện nay 

của Trường còn ở mức trung bình, chưa thực sự khuyến khích được cá nhân có năng 

lực và cống hiến tốt. Nhà trường đã dành kinh phí khuyến khích trong việc hỗ trợ đề 

tài, đăng các bài báo nhưng việc hỗ trợ đăng các bài báo công bố quốc tế còn chưa 

nhiều. 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1.  
Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng chính sách phụ cấp thu 

hút, hỗ trợ đăng công bố quốc tế và 

đề xuất ý tưởng KHCN 

BGH/Phòng 

Quản lý đào tạo 

sau đại học 

2019 

2.  
Khắc phục 

tồn tại 2 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển 

dụng 

BGH/Phòng 

TCCB 
2019 

3.  
Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng văn bản quy định cụ thể 

hóa các tiêu chuẩn năng lực đối với 

chức danh lãnh đạo, quản lý. 

BGH/Phòng 

TCCB 
2019 

4.  
Khắc phục 

tồn tại 4 

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ 

của Phòng Tổ chức cán bộ và Văn 

phòng  

BGH/Phòng 

TCCB 
2020 

5.  
Khắc phục 

tồn tại 5 

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng 

lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của mỗi vị trí làm việc và của mỗi 

đơn vị  

BGH/Phòng 

TCCB 
2019 

6.  

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Mặc dù Trường đã quy hoạch chiến 

lược phát triển đội ngũ, đã xây dựng 

Đề án vị trí việc làm, tuy nhiên vẫn 

phải được rà soát, điều chỉnh và bổ 

sung hằng năm 

BGH /P.TCCB/ 

Các đơn vị  

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

7.  

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng 

năm về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ viên chức, đặc biệt chú 

trọng đội ngũ giảng viên 

BGH/P.TCCB/ 

Các đơn vị 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

8.  

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục duy trì chế độ khen thưởng 

và ghi nhận để tạo động lực làm 

việc cho các CCVC 

BGH/P.TCCB/ 

P.KHTC 

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

9.  

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục rà soát các chế độ, chính 

sách, quy trình và quy hoạch về 

nguồn nhân lực 

BGH /P. TCCB/ 

Các đơn vị  

Năm 2019 

và các năm 

tiếp theo 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 6 4,14/7 

Tiêu chí 6.1 4/7 

Tiêu chí 6.2 4/7 

Tiêu chí 6.3 4/7 

Tiêu chí 6.4 5/7 

Tiêu chí 6.5 4/7 

Tiêu chí 6.6 4/7 

Tiêu chí 6.7 4/7 



65 
 

Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Tiêu chí 7.1: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các 

nguồn lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ 

mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng được thiết lập và vận hành 

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng 

HUHA quy định cơ cấu tổ chức, chức năng của Phòng Kế hoạch – Tài chính 

[H1.07.01.01], Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị chức năng thuộc HUHA có 

chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, thực hiện công tác quy hoạch, kế 

hoạch phát triển Trường; tổ chức thực hiện và đề xuất quy chế, quy định quản lý các 

nguồn tài chính; thực hiện công tác kế toán thống kê theo quy định của Nhà nước. 

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thường trực xây dựng kế hoạch trung hạn và 

dài hạn của Trường; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện theo dõi, 

giám sát đánh giá việc phát triển của các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Đối với các nguồn lực tài chính phục vụ cộng đồng, hằng năm Phòng Kế hoạch 

– Tài chính phối hợp với Trung tâm dịch vụ công triển khai xây dựng kế hoạch tổ 

chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định để phát triển nguồn lực tài chính cho 

Nhà trường. Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị theo dõi, giám sát việc phát triển 

các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Nhà trường thực hiện phân công cụ thể cho đơn vị theo đúng chức năng nhiệm 

vụ của đơn vị phụ trách để thực hiện. (Quyết định số 1298/QĐ-ĐHNV ngày 

28/6/2018 của Hiệu trưởng HUHA quy định cơ cấu tổ chức, chức năng của Phòng Kế 

hoạch – Tài chính [H1.07.01.01]). Phòng Kế hoạch – Tài chính có đủ nhân lực và 

công cụ để hỗ trợ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác 

lập kế hoạch và theo dõi, giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được triển khai qua hệ thống các 

phần mềm chuyên dụng như: phần mềm xây dựng dự toán, phần mềm quản lý học 

phí, phần mềm quản lý các lớp bồi dưỡng ngắn hạn… từ đó nâng cao hiệu quả quản 

lý và triển khai các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên Phòng Kế hoạch – Tài chính cần 

có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân chuyên trách để thực hiện 

nhiệm vụ chủ động và hiệu quả hơn. 

Trường đã ban hành các văn bản chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn để 

tạo các nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục 

tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Cụ thể là: 

Chiến lược phát triển HUHA giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

[H1.07.01.02]: Trong đó, chiến lược về nguồn lực tài chính của Nhà trường được xác 

định rõ mục tiêu hướng đến là: Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; 
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thu đủ và phân bổ hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu nhằm đảm bảo hiệu quả 

cho các hoạt động của Trường. Để thực hiện được mục tiêu chung đó, Nhà trường 

xác định các mục tiêu cụ thể về nguồn tài chính như sau: Cơ cấu nguồn thu thay đổi 

theo chiều hướng giảm dần nguồn cấp từ Ngân sách nhà nước cho hoạt động chi 

thường xuyên, tăng dần nguồn thu từ hoạt động đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa 

học, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao công nghệ; nguồn thu từ các dự án, cung 

cấp dịch vụ; nguồn viện trợ từ các dự án hợp tác quốc tế; nguồn huy động từ xã hội 

gồm: vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động của công chức, viên chức, 

người lao động, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tài trợ từ các 

doanh nghiệp và đóng góp từ cựu sinh viên. Nguồn thu từ Ngân sách nhà nước cấp 

chủ yếu chi cho đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nguồn thu học phí tăng 

bình quân 10% - 20% mỗi năm, đạt tỉ lệ 60-70% nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi 

thường xuyên. Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, các dự án, cung cấp dịch vụ đóng góp từ 30% - 

40% tổng số nguồn thu tài chính; 

Đề án Tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm tại HUHA [H1.07.01.04]: Trong 

đó, Trường đã xây dựng kế hoạch phát triển các nguồn lực tài chính giai đoạn 2021-

2025 nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện tự chủ chi tiêu thường xuyên từ năm 2021.  

Bảng 7.1.1. Các nguồn thu của Nhà trường trong giai đoạn tự chủ 2021-2025  

          Đơn vị tính: Triệu đồng  

 

TT  
 Chi tiêu  

 Chia ra các năm   

 Năm 

2021  

 Năm 

2022  

 Năm 

2023  

 Năm 

2024  

 Năm 

2025  

 A  
NGUỒN THU ĐỂ CHI 

THƯỜNG XUYÊN  
137.610  155.871   179.193   208.340   234.305  

1  NSNN CẤP  
              

-    

            

-    

            

-    

            

-    

            

-    

2  Học phí  137.040  155.301  
 

178.623  

 

207.770  

 

233.735  

  
 Đào tạo các bậc, hệ chính 

quy  
100.607  

 

116.544  

 

136.423  
159.928  

 

179.955  

  
 Đào tạo sau đại học trong 

nước  
 8.314  

   

10.881  

   

13.259  

   

15.649  

   

18.788  

  
 Đào tạo các bậc, hệ vừa 

làm vừa học  
28.120  

   

27.876  

   

28.941  

   

32.193  

   

34.992  

3  Thu lệ phí tuyển sinh  570 570 570 570 570 
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Tổng hợp dự toán thu chi ngân sách nhà nước hằng năm [H1.07.01.03]: Đây 

được coi là bản kế hoạch phát triển các nguồn lực tài chính trong ngắn hạn của Nhà 

trường với các chỉ tiêu về nguồn lực tài chính cần thực hiện hằng năm. 

Bảng 7.1.2: Các nguồn lực tài chính của Trường giai đoạn 2013-2018 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Cấu trúc nguồn thu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Số tiền 
Tỉ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỉ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Học phí và các loại phí 

khác 
21.337 11,26 32.922 8,73 34.425 18,99 

Từ ngân sách nhà nước 147.406 77,81 317.924 84,30 113.277 62,49 

Từ các nguồn tài trợ viện 

trợ 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Từ các dịch vụ công phục 

vụ cộng đồng 
5.000 2,64 10.000 2,65 15.000 8,28 

Từ các nguồn thu khác 15.706 8,29 16.280 4,32 18.559 10,24 

Tổng 189.449   377.126   181.261   

 

Cấu trúc nguồn thu 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số tiền 
Tỉ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỉ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Học phí và các loại phí 

khác 
42.568 19,62 54.184 23,71 51.734 20,87 

Từ ngân sách nhà nước 125.566 57,86 131.209 57,41 145.365 58,64 

Từ các nguồn tài trợ viện 

trợ 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Từ các dịch vụ công phục 

vụ cộng đồng 
30.000 13,82 20.000 8,75 19.800 7,99 

Từ các nguồn thu khác 18.866 8,69 23.141 10,13 30.994 12,50 

Tổng 217.000   228.534   247.893   

Căn cứ các văn bản chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn đã ban hành trên, 

các đơn vị có liên quan như: Phòng Quản lý đào tạo đại học, Phòng Quản lý đào tạo 

sau đại học, Trung tâm Dịch vụ công, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng cùng 

các đơn vị khác có liên quan triển khai các nhiệm vụ để thực hiện phát triển các 

nguồn lực tài chính của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 
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Như vậy, các kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính được xây dựng sát với 

thực tiễn và có tính khả thi. 

Điểm tồn tại cần khắc phục của Trường về mặt này là Trường chưa chú trọng 

xây dựng kế hoạch trung hạn về phát triển các nguồn lực tài chính hợp pháp nhằm hỗ 

trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Các văn bản quản lý tài chính của Nhà trường đều được xây dựng căn cứ theo 

các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước đồng thời gắn với hoạt động thực tiễn 

của Nhà trường. 

Các đề án chiến lược, kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của 

Nhà trường đều được xây dựng căn cứ theo các quy định của Nhà nước cụ thể là: 

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Luật Ngân sách nhà nước; Luật Kế toán 

- Các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của 

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; 

- Các văn bản quy định về tài chính của Nhà nước có liên quan. 

Để tăng cường công tác quản lý tài chính của Nhà trường, Trường đã xây dựng 

và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của HUHA. Các đơn vị trực thuộc Trường như 

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại Quảng Nam và Viện Nghiên cứu và Phát triển 

cũng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị [H1.07.01.05]. Quy chế chi tiêu 

nội bộ được xây dựng căn cứ theo các văn bản quy định về quản lý tài chính, quản lý 

tài sản hiện hành của Nhà nước. Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành đã tạo quyền 

chủ động trong việc quản lý, chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị, công chức, viên 

chức nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc chi tiêu đúng mục đích, tiết 

kiệm, hiệu quả và thống nhất trong toàn Trường; từng bước tăng thu nhập cho công 

chức, viên chức; khuyến khích những người làm việc nhiều và đem lại hiệu quả kinh 

tế, đồng thời tăng tích luỹ nguồn tài chính tái đầu tư phát triển Trường. 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường được ban hành theo Quyết định số 

1116/QĐ-ĐHNV ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng HUHA, mặc dù đã được điều 

chỉnh nhiều điều khoản thông qua các văn bản cụ thể nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập 

cần phải sửa đổi và ban hành mới để đáp ứng các hoạt động theo tình hình mới của 

Nhà trường. 

Trong điều kiện nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ngày càng giảm, Trường 

đã có kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính, đa dạng hóa các nguồn thu thể hiện 

trong Quyết định giao dự toán thu chi tài chính hằng năm của Nhà trường 

[H1.07.01.06]. Nhà trường đã triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường nguồn lực tài 

chính hằng năm thông qua thực hiện Quyết định giao dự toán thu chi tài chính hằng 
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năm cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Kế hoạch tăng nguồn tài chính được 

thực hiện qua việc tăng các nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác (ngoài đào tạo 

chính quy) cụ thể: hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên viên, chuyên viên chính và 

bồi dưỡng nghiệp vụ khác; bồi dưỡng và sát hạch chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin; 

dịch vụ đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn ở ngoài nước. Các nguồn thu này theo dự toán sẽ 

tăng, chiếm từ 10,93% tổng nguồn thu năm 2013 đến 20,49% tổng nguồn thu năm 

2018. 

Công tác kiểm tra, kiểm toán về công tác tài chính được thực hiện bởi cơ quan 

quản lý cấp trên như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước. Trường có trách 

nhiệm báo cáo hoạt động tài chính hàng năm cho Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Hằng 

năm, Bộ Nội vụ thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của Trường và ban 

hành thông báo xét duyệt quyết toán năm đối với Trường [H1.07.01.08]. Ngoài ra, 

Trường còn đáp ứng công tác kiểm tra xét duyệt quyết toán năm đối với Kiểm toán 

Nhà nước [H1.07.01.09] khi có văn bản quy định. Các biểu mẫu báo cáo về tài chính 

đều được lập theo mẫu quy định của nhà nước, thực hiện đăng ký mã số thuế, lập báo 

cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế đúng quy định.  

Hằng năm, việc thực hiện các kế hoạch tài chính được phản ánh trong báo cáo 

tài chính hằng năm của Trường, các đơn vị trực thuộc Trường và tổng hợp báo cáo tài 

chính của toàn Trường [H1.07.01.07]. Công tác tài chính liên tục được rà soát, đánh 

giá, cập nhật hàng năm qua các kênh phản hồi từ toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động của Trường tại Hội nghị tổng kết công tác năm [H1.07.01.10], báo 

cáo của Ban Thanh tra nhân dân [H1.07.01.11], báo cáo tổng kết công tác năm 

[H1.07.01.12]. Qua đó, Nhà trường triển khai sửa đổi các quy định quản lý tài chính 

trong quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, thực tiễn phát triển 

của Nhà trường và các quy định quản lý tài chính của Nhà nước. Cụ thể: Điều chỉnh 

đơn giá thu nhập tăng thêm và đơn giá phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo theo quý, điều 

chỉnh đơn giá tính vượt giờ lao động cho giảng viên theo năm học, bổ sung các căn 

cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các qui định quản lý tài chính 

của Nhà nước. 

Cơ cấu nguồn thu, chi từ năm 2013-2018 của Nhà trường được rà soát, đánh 

giá, cập nhật tại Bảng 7.1.3 và Bảng 7.1.4. 

Như vậy, công tác rà soát kế hoạch tài chính luôn được chú trọng nhằm đánh 

giá sát đúng tình hình thực hiện kế hoạch của Nhà trường, kịp thời có những điều 

chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.  
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Bảng 7.1.3 Cấu trúc nguồn thu của nhà trường từ năm 2013-2018 sau rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch hằng năm 

 

                 Đơn vị tính: triệu đồng 

Cấu trúc 

nguồn thu 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Học phí và 

các loại phí 

khác 

29.937 21.337 140,3 39.150 32.922 118,9 53.820 34.425 156,3 68.835 42.568 161,7 53.686 54.184 99,1 64.078    51.734    123,9 

Từ ngân sách 

nhà nước 
53.658 147.406 36,4 51.698 317.924 16,3 40.036 113.277 35,3 74.394 125.566 59,2 72.942 131.209 55,6 62.928  145.365    43,3 

Từ các nguồn 

tài trợ viện trợ 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

             

-      
       -      

Từ các dịch 

vụ công phục 

vụ cộng đồng 

6.170 5.000 123,4 18.902 10.000 189,0 24.572 15.000 163,8 39.587 30.000 132,0 57.074 20.000 285,4 80.778    19.800    408,0 

Từ các nguồn 

thu khác 
22.294 15.706 141,9 12.772 16.280 78,5 10.911 18.559 58,8 9.368 18.866 49,7 40.157 23.141 173,5 27.009    30.994    87,1 

Tổng nguồn 

thu 
112.059 189.449 59,1 122.522 377.126 32,5 129.339 181.261 71,4 194.575 217.000 89,7 223.859 228.534 98,0 234.793  247.893    94,7 
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Bảng 7.1.4 Cấu trúc các khoản chi của nhà trường từ năm 2013-2018 sau rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch hằng năm 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Cấu trúc 

các khoản 

chi 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Thực 

hiện 

Dự 

toán 

Tỉ lệ 

(%) 

Chi nhân lực 26.253 33.347 78,7 32.875 31.230 105,3 33.261 35.434 93,9 56.820 42.267 134,4 59.040 53.935 109,5 54.806 76.631 71,5 

Chi học 

bổng 
867 1.050 82,6 917 2.450 37,4 1.070 400 267,5 2.100 1.463 143,5 2.000 1.566 127,7 4.642 1.000 464,2 

Chi chuyên 

môn 
13.724 34.629 39,6 16.314 38.842 42,0 27.987 24.308 115,1 26.948 34.067 79,1 38.428 51.290 74,9 34.934 47.859 73,0 

Chi mua sắm 

sửa chữa 
10.190 3.430 297,1 11.258 5.390 208,9 4.993 23.039 21,7 12.236 22.039 55,5 10.399 16.224 64,1 3.457 16.423 21,0 

Chi NCKH 516 700 73,7 1.525 300 508,3 1.323 3.188 41,5 1.340 4.243 31,6 1.250 4.303 29,0 1.404 2.100 66,9 

Chi cung cấp 

các dịch vụ 

công phục vụ 

cộng đồng 

4.628 3.750 123,4 14.177 7.500 189,0 18.429 11.250 163,8 29.690 22.500 132,0 42.806 15.000 285,4 60.584 14.850 408,0 

Chi đầu tư 

xây dựng 
30.499 104.375 29,2 25.010 270.189 9,3 13.939 64.989 21,4 42.189 76.353 55,3 22.140 68.000 32,6 20.000 72.000 27,8 

Chi khác 12.746 8.168 156,0 10.225 21.225 48,2 7.579 18.653 40,6 19.408 14.068 138,0 17.122 18.216 94,0 26.278 17.030 154,3 

Tổng chi 99.422 189.449 52,5 112.301 377.126 29,8 108.581 181.261 59,9 190.731 217.000 87,9 193.185 228.534 84,5 206.105 247.893 83,1 
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Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở 

vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí 

nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

Các bộ phận có trách nhiệm xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, 

bảo trì, đánh giá nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng được thành lập bao gồm 

Văn phòng và Phòng kế hoạch Tài chính: Văn phòng có nhiệm vụ xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện mua mới, tiếp nhận, cải tạo, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng 

thay thế sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của trường; quản lý các 

dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trường theo quy định.  

Phòng Kế hoạch - Tài chính có có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng 

quản lý, thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; thực hiện công 

tác kế hoạch: như xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn của Trường, xây dựng dự 

toán, kế hoạch tài chính hàng năm và theo giai đoạn; xây dựng kế hoạch và và đề 

xuất bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc ngân sách 

nhà nước cấp phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư và được cụ thể trong 

quy định chức năng, nhiệm vụ của 02 đơn vị [H1.07.01.01]; [H2.07.02.01]. 

Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu sử dùng và cân đối nguồn kinh phí Nhà 

trường ban hành phân bổ dự toán để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng 

trang thiết bị theo kế hoạch. [H1.07.01.03]; [H1.07.01.06]. 

Đối với từng khoản kinh phí đầu tư cho nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ 

tầng và trang thiết bị đầu tư luôn thực hiện sau khi kế hoạch được duyệt. 

[H2.07.02.02] 

Ngoài việc thực hiện giao kế hoạch, dự toán hằng năm, Trường còn có Kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 [H2.07.02.03] theo đó, tổng 

chi toàn giai đoạn 1.013,3 tỉ đồng (trong đó chi đầu tư phát triển 866,3 tỉ đồng; 

tổng chỉ tiêu tuyển sinh 13.280 học viên (sinh viên); kế hoạch đầu tư công trung 

hạn [H2.07.02.04] bao gồm nhiều nguồn vốn đầu tư từ: Ngân sách nhà nước, từ 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và từ nguồn phí, lệ phí để lại. Việc có kế 

hoạch và phân bổ dự toán giúp cho Trường chủ động trong điều tiết nguồn kinh phí 

chi tiêu nhằm đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất được kịp thời 

phục vụ các nhiệm vụ của Trường. 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2014 – 2020, 

tầm nhìn đến năm 2025 được ban hành giúp Trường có kế hoạch từng bước phát 
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triển các nguồn lực đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng trong tương lai [H1.07.01.02]. 

Việc rà soát và đánh giá hiệu quả đầu tư CSVC và cơ sở hạ tầng được thực 

hiện thông qua: Báo cáo tổng kết công tác năm của Nhà trường trong đó có nhiệm 

vụ về đầu tư CSVC và CSHT phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng 

[H1.07.01.12]; Báo cáo hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường cơ sở vật 

chất [H2.07.02.05].  

Các cơ sở dữ liệu được thiết lập và lưu trữ đầy đủ: Cơ sở vật chất, cơ sở hạ 

tầng và các trang thiết bị được theo dõi, kiểm kê định kỳ hằng năm [H2.07.02.06]. 

Ngoài ra, các đơn vị chuyên trách có trách nhiệm ghi nhận phản ánh thông 

tin về CSVC và CSHT của công chức, viên chức và sinh viên thông qua các phản 

ánh trực tiếp về Văn phòng hoặc thông qua Hội nghị tổng kết công tác năm 

[H1.07.01.10] và Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên [H2.07.02.07]. 

Do việc chú trọng quan tâm đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp, 

bảo trì cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị nên cơ sở vật chất, cơ sở 

hạ tầng và các trang thiết bị được cải thiện, mở rộng không ngừng: 

Đầu tư tăng cường CSVC tại Trụ sở chính tại Hà Nội và các đơn vị trực 

thuộc tại tỉnh Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai, xây 

dựng và thực hiện. Việc hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng đã làm cho nhiều 

chỉ tiêu quan trọng về CSVC và CSHT tăng lên đáng kể. Tại Trụ sở chính Hà Nội, 

cơ sở hạ tầng được sửa chữa thường xuyên hàng năm và mua sắm mới nhằm tạo 

điều kiện tốt hơn như: lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ cho giảng đường, lắp đặt 

thang máy phục vụ sinh viên. Tại Phân hiệu HUHA Quảng Nam, các dự án đầu tư 

hoàn thành đã được bàn giao trên diện tích đất trên 10 ha, gồm nhà cửa khang 

trang như: nhà giảng đường 3 tầng tổng diện tích sàn 4.422 m2, nhà đa năng phục 

vụ thể thao diện tích 2.453 m2, nhà thư viện 3 tầng tổng diện tích sàn 1.700 m2, ký 

túc xá diện tích sàn 2.300 m2, hội trường 700 chỗ ngồi diện tích sàn 1.950 m2 và 

một số công trình phụ trợ khác như nhà ăn, nhà để xe, nhà hiệu bộ, nhà công vụ… 

đáp ứng tốt cho quy mô sinh viên tăng. Tại Phân hiệu HUHA Thành phố Hồ Chí 

Minh, cuối năm 2016 Phân hiệu HUHA tại Thành phố Hồ Chí Minh được nhận 

bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Văn thư - Lưu trữ Trung 

ương với cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm đào tạo tại Thành phố 

Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng tổng diện tích đất hơn 2,9 ha với các công trình như giảng 

đường, ký túc xá, thư viện, và các công trình phụ trợ khác đáp ứng tốt số lượng lớn 

sinh viên học tập.  

Cơ sở vật chất, hạ tầng đầu giai đoạn: năm học 2013-2014 đến cuối giai 

đoạn: năm học 2018-2019 tăng đáng kể: Tổng diện tích đất tăng 22,8%; tổng diện 
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tích phòng học tăng 64,8%; tổng diện tích thư viện tăng 12,8%; tổng diện tích ký 

túc xá tăng 181,9%; số chỗ ký túc xá có thể phục vụ sinh viên tăng 190,9%. 

Về trang thiết bị phục vụ người học: Số lượng máy tính để bàn, máy tính 

xách tay, máy chiếu, máy điều hòa nhiệt độ trong giai đoạn được mua sắm, đầu tư 

mới tăng đáng kể: máy tính để bàn năm học 2013-2014 là 604 bộ, năm 2017-2018 

là 771 bộ (tăng 27,6%); máy tính xách tay năm học 2013-2014 là 27 chiếc, năm 

học 2018-2019 là 75 chiếc (tăng 177,7 %); máy chiếu năm học 2013-2014 là 48 

bộ, năm học 2018-2019 là 88 bộ (tăng tăng 83,3%); máy điều hòa không khí giảng 

đường năm học 2013-2014 là 110 bộ; năm học 2018-2019 là 126 bộ (tăng 14,5%). 

Theo kết quả khảo sát, lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với 

cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng của Trường năm học 2017-2018 [H2.07.02.08], đa 

số sinh viên tham gia khảo sát ( trên 65,9% ) cho ý kiến hài lòng với các vấn đề về 

cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng của Trường. Tuy nhiên vẫn còn 17,1% số sinh viên 

còn tỏ ra phân vân và 17% số sinh viên có ý kiến chưa hài lòng về cơ sở vật chất 

của Nhà trường. Vì vậy trong thời gian tới, Nhà trường cần phải tiếp tục cải tiến 

các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất học sinh sinh viên để đảm bảo xây dựng 

một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh sinh viên. 

Tiêu chí 7.3: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các 

thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ 

thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

Hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng trong trường đại học đóng 

vai trò rất quan trọng đến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu đào tạo, 

nghiên cứu khoa học.  Với quy mô trường lớp như hiện nay, Nhà trường phân công 

trách nhiệm vụ đối với từng đơn vị thuộc trường:  

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ có chức năng Quản trị Thông tin: Xây dựng 

kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Trường và tổ chức thực hiện. Xây 

dựng các quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện hoạt động quản trị hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông 

tin, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghệ của hệ thống máy chủ, đảm bảo 

vận hành tốt phục vụ công tác quản lý điều hành của trường. [H2.07.03.01] 

Trung tâm Thông tin thư viên có chức năng Truyền thông thực hiện quản trị 

thông tin trên website của Trường và điều hành các cổng thông tin của các đơn vị 

thuộc Trường. [H2.07.03.02] 

Tổ quản trị mạng và Bảo trì thiết bị tin học – Văn phòng [H2.07.03.03] chịu 

trách nhiệm quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống 

mạng, lập kế hoạch bảo trì, nâng cấp thường xuyên và liên tục.  
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Mặc dù có bộ phận quản trị rõ ràng và cụ thể trong từng phần của hệ thống 

công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều bộ phận khác nhau quản lý 

nên không được tập trung và quản lý còn chồng chéo. 

Kế hoạch đầu tư về thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng được thể 

hiện qua Chiến lược phát triển HUHA giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến năm 

2025 đã đưa ra mục tiêu Hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ đào tạo, vận hành 

có hiệu quả các phần mềm: quản lý đào tạo, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, quản 

lý sinh viên, quản lý thư viện, quản lý tài sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin, trong đó ưu tiên tăng cường hệ thống máy tính, đồng bộ dữ liệu quản lý 

đào tạo, website của Trường trong  hệ thống internet đáp ứng yêu cầu học tập, 

nghiên cứ của cán bộ giảng viên, sinh viên [H1.07.01.02] 

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế, Phòng Kế hoạch –Tài chính phối hợp 

với các đơn vị trong toàn trường xây dựng kế hoạch đầu tư về thiết bị công nghệ 

thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo 

mật và quyền truy cập. 

Bảng thống kê nhu cầu kinh phí đầu tư cho thiết bị công nghệ thông tin và 

cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền 

truy cập phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của CSGD 

trong 5 năm (dựa vào dự toán thu chi tài chính hằng năm) như sau: 

STT Năm Dự toán (Đơn vị: đồng) 

1 2015 1.134.000.000 

2 2016 1.018.000.000 

3 2017 1.286.000.000 

4 2018 1.704.000.000 

 

Trên cơ sở kế hoạch hàng năm và chiến lược phát triển của Trường, nhà 

Trường thường xuyên bố trí nguồn kinh phí đầu tư cung cấp cơ sở hạ tầng bao gồm 

hệ thống mạng LAN, máy chủ, các phòng thực hành máy tính, các phòng LAB, các 

phần mềm phục vụ quản lý và được lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa kịp thời 

[H1.07.01.06] 

Nhờ vậy, hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT được thường xuyên đầu tư 

cung cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của công chức, viên chức và sinh 

viên Nhà trường. 
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Bảng 7.3.1 Hệ thống công nghệ thông tin hiện nay của HUHA [H2.07.03.04] 

STT 
Hạ tầng và dịch vụ 

CNTT 
Nội dung 

1 Phòng Máy chủ  

 - Có 06 máy chủ, tủ rack, Switch, Router, firewall, ổ 

cứng, máy chủ , lưu điện thông minh, hệ thống điều hòa 

không khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy 

2 
Phòng máy thực 

hành, Máy LAB 

 - 08 phòng thực hành máy tính với 308 máy vi tính cho 

sinh viên chuyên ngành và đào tạo tin học đại cương 

 - 01 phòng LAB từ nguồn dự án Tăng cường cơ sở vật 

chất 

3 Hệ thống mạng 

 - Trang bị cho tất cả các tòa nhà hành chính, giảng 

đường, ký túc xá được kết nối bằng sợi dây cáp quang 

thông qua các thiết bị Core Switch và Access Switch 

 - Đường truyền Internet: 07 đường truyền internet với 

tốc độ từ 30Mbps – 50 Mbps 

4 Hệ thống bảo mật 
 - Sử dụng firewall cứng và phần mềm diệt vi rút cho 

toàn bộ các máy tính ở Trường. 

5 Quyền truy cập 
 - Tài khoản riêng với phần mềm Quản lý đào tạo cho 

các sinh viên, cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý 

6 
Các phần mềm 

quản lý 

 - Website HUHA 

 - Website Phân hiệu HUHA 

 - Website Cơ sở HUHA tại  Thành phố Hồ Chí Minh 

 - Website Viện nghiên cứu và phát triển 

 - Hệ thống thông tin thư viện 

 - Phần mềm Quản lý đào tạo 

 - Phần mềm Quản lý nhân sự 

 - Phần mềm Quản lý lương và thống kê thu nhập cá 

nhân 

 - Phần mềm Kế toán MISA 

Bên cạnh sự kiểm tra thường xuyên của các bộ phận chức năng, kế hoạch 

bảo dưỡng định kỳ, các phòng máy, phòng học, phòng làm việc, Website được 

giao hằng năm theo phân khai dự toán hằng năm. Nhà trường có tổ chức hoạt động 

đối thoại với sinh viên theo từng quý [H2.07.02.07] để tiếp nhận các ý kiến phản 

hồi từ sinh viên về hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng để tiếp nhận các ý kiến, cũng 

như rà soát đánh giá hiệu quả của việc đầu tư hằng năm. 

Nhà Trường có cơ sở dữ liệu theo dõi đánh giá thông qua các kết quả khảo 

sát ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng học tập của các phòng máy và hệ thống 

mạng năm học 2017-2018, đa số sinh viên tham gia khảo sát (80%) cho ý kiến hài 

lòng với các vấn đề về hệ thống mạng, máy chiếu của Trường. Đối với hệ thống 
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phòng máy thực hành có 95% sinh viên tỏ thái độ hài lòng. Tuy nhiên, 10% không 

hài lòng về hệ thống mạng, có 5% sinh viên không hài lòng về phòng máy tính 

thực hành. Vì vậy trong thời gian tới, Nhà trường cần phải tiếp tục cải tiến các vấn 

đề liên quan đến Hệ thống mạng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở hạ tầng như: 

máy tính, máy chiếu cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh 

viên để đảm bảo xây dựng một môi trường học tập và làm việc tốt nhất phục vụ 

công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. [H2.07.03.05] 

Trên cơ sở các ý kiến phản hồi, kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về mức độ 

đáp ứng học kiểm tra thường xuyên và định kỳ, các đơn vị quản lý có liên quan đề 

xuất việc thực hiện cải tạo, cải tiến hệ thống nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn cho 

nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Nâng cấp, cải tiến hạ tầng và dịch vụ CNTT trong các năm gần đây được chi 

tiết ở bảng sau [H2.07.03.06] 

Năm Hiện trạng Cải tiến thiết bị  CNTT 
Cải tiến cơ sở 

hạ tầng 

2013 

- Phòng máy chưa đáp 

ứng được nhu cầu sử 

dụng của sinh viên 

 - Phòng học còn thiếu 

nhiều máy chiếu phục 

vụ công tác giảng dạy 

-Tăng cường thêm 22 máy 

tính, 02 máy chủ 

- Tăng thêm 10 máy chiếu 

phục vụ công tác đào tạo. 

Cải thiện dịch vụ lưu 

trữ và quản lý dữ liệu 

website 

2014 

 

- Chưa có mạng 

Internet không dây tại 

Trường 

 - Phòng máy cho sinh 

viên hư hỏng nhiều 

- Tăng cường thêm 10 

máy tính,  02 máy quét, 05 

máy in phục vụ công tác 

đào tạo 

- Bảo trì, sửa chữa phòng 

máy 

Lắp đặt hệ thống 

mạng Internet không 

dây tại Trườngvới 04 

Router băng tần kép 

không dây N600 TL-

WDR3500 

2015 

 

 - Mạng internet còn 

yếu và chưa ổn định 

 - Sinh viên tăng còn 

thiếu phòng máy thực 

hành 

 - Chưa có phần mềm 

để thực hiện các công 

tác quản lý tại Trường 

- Tăng cường 20 máy tính 

phục vụ cho Phòng máy 

Trung tâm tin học 

- Tăng cường 40 máy tính 

cho Phòng thực hành 

Trung tâm đào tạo nghiệp 

vụ văn phòng và dạy nghề 

- Tăng cường 10 máy 

chiếu trang bị cho phòng 

học 

- Đầu tư thêm phần 

mềm Quản lý văn bản 

phục vụ đào tạo 

- Triển khai lắp đặt 

hệ thống mạng tốc độ 

cao. 

2016 

 

 - Nhiều máy chiếu, 

máy tính bị hư hỏng 

 - Phòng máy xuống 

cấp, lỗi thời 

- Trang bị thêm 41 máy 

tính mới để đáp ứng nhu 

cầu giảng dạy 

- Tăng cường 05 máy 

- Xây dựng Hệ thống 

thông tin xử lý một 

cửa ngành Quản lý 

nhà nước phục vụ 
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Năm Hiện trạng Cải tiến thiết bị  CNTT 
Cải tiến cơ sở 

hạ tầng 

 - Chưa áp dụng CNTT 

vào công việc quản lý 

tại Trường 

chiếu bổ sung phòng học thực hành giảng dạy 

- Triển khai phần 

mềm Quản lý văn 

bản, Quản  lý tài liệu 

lưu trữ 

- Tăng cường mạng 

Internet công cộng 

khu vực Trường 

2017 

  

 

Phòng máy và phòng 

học nhiều máy bị hỏng 

chưa đáp ứng được 

nhu cầu của sinh viên. 

 - Tăng cường thêm 41 

máy tính cho phòng máy 

 - Tăng cường 15 máy 

chiếu cho các phòng học 

 

 - Bảo dưỡng, sửa 

chữa thiết bị CNTT, 

hệ thống mạng định 

kỳ 

 - Lắp đặt thêm hệ 

thống mạng Internet 

bên Ký túc xá cho 

sinh viên 

2018 

 

 

 

 

 

Nhiều máy chiếu còn 

hỏng và một số phòng 

học còn thiếu máy 

chiếu 

 

- Tăng cường hệ thống 

camera phòng thi sát hạch 

CNTT 

- Đầu tư thêm 57 máy tính 

cho phòng máy thực hành 

và cho quản lý đào tạo,  

41 máy tính xách tay phục 

vụ thi sát hạch CNTT 

- Tăng cường 11 máy chiếu 

bổ sung các phòng học 

Bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị CNTT, hệ 

thống mạng định kỳ 

 

Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các 

nguồn lực học thuật như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng 

dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến, để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

Trung tâm thông tin thư viện là bộ phận quản trị nguồn lực học tập của 

HUHA ra đời từ năm 2012 theo Quyết định số 220/QĐ- ĐHNV ngày 24/4/2012 về 

việc thành lập Trung tâm thông tin thư viện  thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

[H2.07.04.01], với tổng diện tích sàn hiện nay là 2.286 m2 gồm các phòng đọc cho 

sinh viên, cho cán bộ, phòng internet, kho sách báo, tạp chí, Website của thư viện 

phục vụ nhu cầu của độc giả [H2.07.04.06]. Thư viện được tin học hóa liên tục và 

có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Trung tâm Thông tin Thư viện là đơn vị chức 

năng thuộc HUHA có chức năng thu thập, bảo quản, quản lý, cung cấp, phổ biến 
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thông tin, tư liệu khoa học và hỗ trợ khai thác nguồn thông tin cho công chức, viên 

chức, người lao động và người học phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên 

cứu khoa học của Trường được thể hiện trong Quyết định số 1000/QĐ-ĐHNV 

ngày 09/11/2012 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Trung tâm thông tin thư viện Trường ĐHNV Hà Nội [H2.07.04.02]. 

Hàng năm Nhà trường có Quyết định giao dự toán thu chi tài chính năm cho 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường [H1.07.01.06], trên cơ sở đó Trung tâm 

Thông tin thư viện có Dự toán, kế hoạch, Quyết định về việc in, mua sách báo giáo 

trình, tập bài giảng, tạp chí chuyên ngành, phục vụ nguồn liệu học tập 

[H2.07.04.13]; có kế hoạch đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập được ban hành để 

đáp ứng các nhu cầu đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học. Qua thực tế khảo sát 

Trung tâm Thông tin Thư viện có kế hoạch, đầu tư, bảo trì các nguồn lưc học tập 

như: 

- Tài liệu nội sinh Trung tâm Thông tin thư viện được trang bị đa dạng loại 

hình trong đó sách giáo trình tập bài giảng là 33.225 cuốn và tài liệu tham khảo là 

13.215 cuốn. Các dạng tài nguyên khác: Báo, tạp chí chuyên ngành 92 đầu mục; 

Sách điện tử 2.051 file; 57 đề tài NCKH từ cấp Trường; 33 đề tài NCKH cấp Nhà 

nước và cấp bộ [H2.07.02.06]. Luận văn, Luận án của cán bộ giảng viên trong 

Trường bảo vệ tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước nộp về thông qua sổ 

giao nhận luận án Tiến sĩ, thạc sĩ của tất cả các ngành [H2.07.04.03]. Ngoài ra 

Trung tâm Thông tin thư viện luôn cập nhật bổ xung tài liệu thông qua các thông 

báo yêu cầu đề xuất của các khoa về việc đăng ký in ấn bổ xung giáo trình, tập 

bài giảng hàng năm [H2.07.04.04]. 

-  Kế hoạch đầu tư, bảo trì cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng hỗ trợ giảng 

dạy được ban hành và thực hiện đã trang bị đồng bộ phù hợp với với xu thế hiện 

đại. Hệ thống phòng đọc và phòng thực hành được kết nối liên hoàn hỗ trợ 145 

chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát, hệ thống internet kết nối mở [H2.07.03.04]. 

- Kế hoạch đầu tư, bảo trì cơ sở dữ liệu trực tuyến nội sinh được ban hành và 

thực hiện (luận văn, đề tài NC, sách điện tử và tài liệu tham khảo) cập nhật liên tục 

để giảng viên, sinh viên và học viên SĐH có thêm dữ liệu để nghiên cứu và được 

đưa lên web của trung Tâm thông Tin thư viện Truy cập theo địa chỉ 

IP: http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen hoặc truy cập thông qua website 

của Trường, mục Thư mục số [H2.07.04.06].  

http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen
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Kế hoạch tăng cường chi phí hoạt động đào tạo, NCKH, mua sắm trang thiết 

bị dạy học, nâng cấp CSVC, xây dựng cơ bản, kinh phí cho hoạt động NCKH được 

thể hiện qua Chiến lược phát triển HUHA giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn đến 

năm 2025 đã đưa ra mục tiêu Hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ đào tạo, vận 

hành có hiệu quả các phần mềm: quản lý đào tạo, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, 

quản lý sinh viên, quản lý thư viện, quản lý tài sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin, đáp ứng yêu cầu học tập, NCKH của cán bộ giảng viên, sinh viên 

[H1.07.01.02]. 

Đối với từng khoản kinh phí đầu tư mới cho nguồn lực học tập như nguồn 

học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng 

các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng luôn được thực hiện sau khi 

kế hoạch được duyệt [H2.07.02.05]. 

Giáo trình sử dụng trong HUHA được viết mới và in ấn bằng nguồn kinh phí 

thường xuyên. Kết quả của công tác đổi mới giáo trình tạo ra nguồn tài liệu học tập 

đầy đủ cho người học luôn được đưa vào tổng kết năm của Trung tâm Thông tin 

thư viện HUHA [H2.07.04.07]. Công tác bổ sung tài liệu in, tài liệu số nội sinh để 

tăng nguồn tài liệu tham khảo cho người học và bổ sung giáo trình cho những môn 

học mới được thực hiện đúng kế hoạch được giao [H2.07.04.13], Tài nguyên số 

nội sinh được xây dựng dựa trên các sản phẩm của giảng viên, sinh viên và có số 

lượng tăng ổn định hàng năm [H2.07.04.08]. 

Cơ sở dữ liệu thư mục sách tại Trung tâm Thông tin Thư viện luôn được cập 

nhật, đảm bảo trang web của Trung tâm hoạt động thông suốt, cập nhật thường 

xuyên các tài liệu và phần mềm. Xử lý các tài liệu tiếp nhận từ tài trợ và các tổ 

chức, cá nhân tặng và đưa vào phục vụ hiệu quả phục vụ cho cán bộ giảng viên và 

sinh viên. Các nguồn cơ sở dữ liệu được thông báo đến bạn đọc trên trang web của 

Trung tâm thư viện [H2.07.04.06]. 

Hàng năm Nhà trường cung tăng cường thêm các thiết bị và máy móc để 

phục vụ cho nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng như hệ thống 

Camera IP, mua chỉ từ, giá sánh, mua tủ đựng đĩa CD các công trình khoa học, 02 

máy hút bụi vệ sinh để bảo quản tài liệu; mua thêm 15 bộ máy tính để phục vụ cán 

bộ và bạn đọc tra cứu thông tin tại thư viện tư năm 2015 đến nay [H1.07.01.06]. 
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Bảng 7.4.1. Bảng phân bổ dự toán kinh phí hoạt động  

                                     Đơn vị tính: Nghìn đồng 

Stt Năm Nội dung Số tiền 

 

 

1 

 

 

2015 

Bổ sung sách tham khảo 170.000 

Bổ sung báo tạp chí 60.000 

In tập bài giảng Tin học cơ bản 42.500 

Bảo trì dư liệu máy tính, diệt vi rút, bảo trì, cập nhật dữ 

liệu 

15.000 

Mua hệ thống camera IP 30.000 

Mua 5 bộ máy tính  40.000 

2 2016 

Mua sách, báo, tạp chí chuyên ngành. 200.000 

Mua chỉ từ 15.000 

In, sử dụng giáo trình tập bài giảng do Nhà trường biên 

soạn 

40.000 

Xây dựng hệ thống thư viện, điện tử thích hợp 20000 

Bảo trì dư liệu máy tính, diệt vi rút, bảo trì, cập nhật dữ 

liệu 

10000 

Mua 3 bộ máy tính  24.000 

Mua tủ đựng đĩa CD các công trình khoa học 5.000 

3 2017 

Mua sách, báo, tạp chí chuyên ngành. 200.000 

In, sử dụng giáo trình tập bài giảng do Nhà trường biên 

soạn. 

50.000 

Mua 3 bộ máy tính mới 30.000 

Mua 3 ghế xoay văn phòng 3.000 

Mua 3 máy lọc nước phục vụ cán bộ và bạn đọc tại thư 

viện 

18.000 

 

4 

 

2018 

Mua 2 máy hút bụi vệ sinh, bảo quản tài liệu. 6.000 

Mua 6 giá sách. 6.000 

Mua sách, báo, tạp chí chuyên ngành. 200.000 

In, sử dụng giáo trình tập bài giảng do Nhà trường biên 

soạn. 

50.000 

Biên tập về hình thức đề cương chi tiết học phần, cập 

nhật lên thư viện số, phân quyền sử dụng. 

5.000 

Mua máy tính để bàn 5 bộ để phục vụ việc tra cứu tài 

liệu. 

60.000 
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 Trung tâm Thông tin - Thư viện đã sử dụng Thư viện điện tử - thư viện số 

để giúp bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu, thông tin nhanh chóng, chính xác và tiện 

lợi; Không chỉ vậy Trung tâm Thông tin - Thư viện áp dụng phần mềm ứng dụng 

sử lý sách điện tử, phần mềm hệ điều hành mạng máy chủ nhân linux, phần mềm 

xử lý nhận dạng ký tự quang học ABBYY, phần mềm quản trị bộ sưu tập số 

Dspace, Nguồn học liệu mở tất cả khách truy cập đều có thể xem toàn văn trên địa 

chỉ website của thư viện [H2.07.04.09]. 

Việc rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập được 

tiến hành thường xuyên thông qua Báo cáo kết quả khảo sát về mức độ hài lòng 

của bạn đọc sử dụng thư viện, Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu tin của bạn đọc 

[H2.07.04.10], Báo cáo tổng kết công tác năm của Trung tâm Thông tin - Thư viện 

[H2.07.04.07]; Báo cáo tổng kết năm của Nhà trường trong đó có nhiệm vụ về đầu 

tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ 

giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

[H1.07.01.10]. 

Ngoài ra, các đơn vị chuyên trách có trách nhiệm ghi nhận phản ánh thông 

tin về CSVC và CSHT của công chức, viên chức và sinh viên thông qua các phản 

ánh trực tiếp về Văn phòng hoặc thông qua Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với 

sinh viên [H2.07.02.07].  

Trung tâm Thông tin - Thư viện hàng năm đều tiến hành xử lý hồi cố, số hóa 

tài liệu giúp bạn đọc cũng như giảng viên tìm kiếm nguồn tại liệu được dễ dàng và 

khoa học nhất [H2.07.04.11]. 

Bảng 7.4.3. Bảng xử lý hồi cố, số hóa tài liệu 

Năm Xử lý hồi cố (biểu) Số hóa tài liệu (trang) 

2013 - 2016 2.050 20.062 

2017 2.580 23.150 

2018 2.000 25.000 

 

Năm 2018 tất cả các giảng đường đều được lắp máy chiếu và điều hòa; Các 

môn học đặc thù cần thực hành trên máy tính cũng đã có phòng máy tại Trung tâm 

Thông tin thư viện [H2.07.02.06]. 
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Bảng 7.4.2. Số liệu về trang thiết bị phục vụ người học  

giai đoạn 2013-2018 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Năm học 

2013-2014 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

1 Máy tính để bàn Bộ 604 705 771 

2 Máy tính xách tay Chiếc 27 33 75 

3 Máy chiếu giảng đường Bộ 48 75 88 

4 
Máy điều hòa không 

khí giảng đường 
Bộ 110 126 126 

 

Nhà trường có dữ liệu theo dõi sử dụng trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy tại 

giảng đường cho giảng viên và sinh viên nhằm đáp ứng tối đa hiệu quả công tác 

dạy và học [H2.07.04.15]. Bên cạnh đó hàng năm Nhà trường thồng qua báo cáo 

tổng kết năm học của Nhà trường đã tổng hợp lại các ý kiến đóng góp của giảng 

viên, chuyên viên từ đó nâng cao chất lượng các nguồn lực học tập như nguồn học 

liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy [H1.07.01.10]. 

Để phục vụ người sử dụng một cách có hiệu quả, thư viện đã đề ra các quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy hoạt động, các quy định về mượn trả 

tài liệu, quy định về xử phạt, quy định về việc sử dụng và thời gian mở cửa 

[H2.07.04.12]. 

Theo kết quả khảo sát, lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với 

thư viện của Trường trong các năm từ 2014 đến 2018, đa số sinh viên tham gia 

khảo sát (94% - 98%) cho ý kiến hài lòng về nguồn học liệu, cơ sở vật chất trong 

thư viện, cơ sở dữ liệu trực tuyến trong Nhà Trường đã đáp ứng tốt cho nhu cầu tra 

cứu, học tập và NCKH của độc giả. [H3.07.02.08]. 

Về nguồn học liệu hàng năm được viết mới và được bổ sung thường xuyên 

năm 2015 là 1000 cuốn, năm 2016 là 800 cuốn, 2017 là 400 cuốn, năm 2018 là 

1200 cuốn, nhằm phục vụ nhu cầu của cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên các 

khoa trong Trường [H2.07.04.04], [H2.07.04.13]. 

Phòng đọc và phòng máy tính trước đây chỉ sử dụng kết nối internet dây nay 

đã được kết nối internet không dây. Hệ thống máy chiếu, loa míc, điều hòa được 

lắp đặt đầy đủ đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu khai thác sử dụng của cán bộ, giảng 

viên, sinh viên [H2.07.03.04]. 
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Phần mềm thư viện số: Từ khi triển khai năm 2014 trên phần mềm Dspace 

phiên bản 3.3 chạy trên hệ điều hành Windows XP, sau đó nâng cấp lên phiên bản 

4.2 chạy trên hệ điều hành Xubuntu 12.04 LTS. Đến nay đạt 348.815 lượt truy cập, 

trung bình 116.271 lượt truy cập mỗi năm [H2.07.04.14]. 

Cơ sở dữ liệu thư mục sách tại Trung tâm Thông tin Thư viện luôn được cập 

nhật, đảm bảo trang web của Trung tâm hoạt động thông suốt, cập nhật thường 

xuyên các tài liệu và phần mềm. Xử lý các tài liệu tiếp nhận từ tài trợ và các tổ 

chức, cá nhân tặng và đưa vào phục vụ hiệu quả [H2.07.04.09]. 

 Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi 

trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu 

cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành 

Đối với các yêu cầu về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp 

cận của những người có nhu cầu đặc biệt, HUHA đã có sự phân công chức năng, 

nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Cụ thể, Văn phòng là 

đơn vị chịu trách nhiệm về công tác y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy 

chữa cháy và an toàn sức khỏe cho cán bộ viên chức và sinh viên của Nhà trường 

[H2.07.02.01]. 

Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 

công tác y tế trường học [H2.07.05.01]. Ban chỉ đạo công tác y tế trường học có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động bảo 

vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải quyết chế độ chính sách Bảo hiểm y tế cho 

công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong Trường theo quy 

định hiện hành. 

Như vậy, Nhà trường đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ 

phận, cá nhân có liên quan trong công tác y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường, sức 

khỏe, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho người lao động và sinh viên của 

Nhà trường; Đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học để đảm bảo công 

tác y tế học đường được thực hiện đầy đủ theo các quy định của Điều lệ trường đại 

học. Tuy nhiên, Trường chưa có quy định liên quan đến việc hỗ trợ khả năng tiếp 

cận của người khuyết tật đối với các dịch vụ đào tạo của Nhà trường. 

Hàng năm, Nhà trường đều ban hành Kế hoạch công tác y tế trường học 

[H2.07.05.02] để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công chức, 

viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn Trường, nâng cao nhận 

thức và kỹ năng phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, giảm thiểu tối đa tác hại 
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khi dịch bệnh xảy ra. Căn cứ vào Kế hoạch công tác y tế trường học hằng năm và 

các hoạt động thường xuyên của Nhà trường, Hiệu trưởng phê duyệt dự toán đầu tư 

cho các hoạt động về môi trường, sức khỏe, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo 

đảm an ninh trật tự và giao cho Văn phòng thực hiện (được thể hiện trong Quyết 

định giao dự toán thu chi tài chính hằng năm của Văn phòng). 

Bảng 7.5.1 Dự toán chi cho các hoạt động về môi trường, sức khỏe, an ninh 

trật tự, phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2015-2018 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Nội dung chi 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 
Dịch vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh trật 

tự 
270 271 271 326 

2 An toàn phòng cháy chữa cháy 110 10 30 49 

3 Vệ sinh môi trường 680 765 745 725 

4 Thuê, chăm sóc cây cảnh 102 93 90 93 

5 
Phun hóa chất diệt côn trùng, phòng 

chống dịch bệnh 
55 50 50 53 

6 Khám sức khỏe cho người lao động 330 330 360 465 

7 
Mua bảo hiểm thân thể cho người 

lao động 
-  -  35 34 

8 Thuốc, vật tư y tế 145 160 160 150 

  Tổng 1.692 1.679 1.741 1.895 

 

Như vậy, Nhà trường luôn chú trọng bố trí kinh phí đầu tư cho các hoạt 

động liên quan đến vệ sinh môi trường, sức khỏe, an ninh trật tự và an toàn phòng 

cháy chữa cháy cho người lao động và sinh viên của Trường. Tuy nhiên Nhà 

trường chưa chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ người khuyết tật học tập tại 

Trường. 

Về công tác sức khỏe, y tế cộng đồng: Trường có cơ sở khám chữa bệnh đủ 

tiêu chuẩn theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động của 

Trạm Y Tế trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các văn 

bản liên quan. Nhà trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người học. 
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100% công chức, viên chức, người lao động và sinh viên năm đầu đều được Nhà 

trường tổ chức mua bảo hiểm y tế. Phòng Y tế hoạt động từ 07h30 đến 18h30 mỗi 

ngày để tổ chức sơ cấp cứu, điều trị ban đầu cho viên chức, người lao động và sinh 

viên trong suốt quá trình học tập và làm việc tại Trường.  

Căn cứ kế hoạch công tác y tế trường học đã được ban hành, bộ phận Y tế 

của Nhà trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học như: 

Trang bị tủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và khám chữa bệnh; xây 

dựng kế hoạch khám sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động 

[H2.07.05.05] và sinh viên chính quy nhập học hằng năm [H2.07.05.03]; kế hoạch 

triển khai mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho công chức, viên chức, người 

lao động [H2.07.05.06] và học sinh sinh viên hằng năm [H2.07.05.04]. Từ kế 

hoạch được phê duyệt, bộ phận Y tế chịu trách nhiệm thông báo, lựa chọn đơn vị 

và ký kết hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học trong năm 

[H2.07.05.11], chất lượng của các đợt khám sức khỏe định kỳ ngày càng được 

nâng cao. Bên cạnh đó, Nhà trường đã thực hiện hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe 

định kỳ 1 năm/lần cho công chức, viên chức và người lao động của Trường với số 

tiền 1.200.000đ/người trong các năm 2013, 2014 và nâng lên mức 

1.500.000đ/người trong các năm 2016, 2017, 2018; triển khai mua bảo hiểm thân 

thể cho công chức, viên chức, người lao động của Trường kể từ năm 2017. Số 

lượng công chức, viên chức, người lao động và sinh viên tham gia khám sức khỏe 

được thể hiện theo Bảng 7.5.1. 

Bảng 7.5.2. Số lượng cán bộ, sinh viên khám sức khỏe định kỳ 

Nội 

dung 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số lượng 

(người) 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

lượng 

(người) 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

lượng 

(người) 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

lượng 

(người) 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

lượng 

(người) 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Khám 

sức khỏe 

cho 

CCVC 

246 295,2 276 331,2 293 439,5 290 400,8 298 447 

Khám 

sức khỏe 

cho 

HSSV 

1.742 243,8 1.992 278,8 1.470 205,8 1.304 182,5 1.539 215,4 
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Về môi trường sinh thái và môi trường học tập: Nhằm tạo môi trường làm 

việc và học tập thoải mái cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh 

sinh viên nhất là trong mùa nắng nóng, Nhà trường đầu tư hệ thống máy lạnh phủ 

toàn bộ khu hành chính và khu học tập. Bên cạnh đó, Nhà trường đã lựa chọn và 

ký kết hợp đồng với các nhà thầu, kiểm tra giám sát các nhà thầu thực hiện cung 

cấp dịch vụ về làm vệ sinh công nghiệp, cho thuê và chăm sóc cây xanh trong 

khuôn viên trường, tạo môi trường làm việc và học tập thoải mái cho công chức, 

viên chức, người lao động và học sinh sinh viên Nhà trường [H2.07.05.09]. 

Để phòng tránh, kiểm soát và ứng phó kịp thời đối với các đợt dịch bệnh có 

thể xảy ra, Nhà trường luôn chú trọng thực hiện công tác xử lý môi trường nước, 

phun hóa chất phòng chống dịch bệnh. Hằng năm, bộ phận Y tế chịu trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch, dự toán và lựa chọn đơn vị thực hiện phun thuốc diệt muỗi, 

diệt chuột trong toàn trường [H2.07.05.10];, phát động các chiến dịch tổng vệ sinh 

công cộng trong khuôn viên nhà trường cũng như trong khu vực xung quanh, tuyên 

truyền về phòng chống các dịch bệnh [H2.07.05.14]; phối hợp và thực hiện kế 

hoạch của cơ quan y tế cấp trên, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh 

trong nhà trường, thực hiện công tác chăm sóc y tế cơ sở: khám và giải quyết các 

bệnh thông thường, cấp cứu sơ bộ trong những trường hợp cần thiết và theo khả 

năng của trạm Y tế.  

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy: Trường có 

tường rào bao bọc, cách ly hoàn toàn với môi trường xung quanh. Trường đã ký 

kết hợp đồng bảo vệ với Đội bảo vệ trực tại Trường 24/24h với chức năng và 

nhiệm vụ được phân công cụ thể [H2.07.05.08]. Tại mỗi vị trí cầu thang có những 

bảng nội qui trường và thông báo nghiêm cấm hút thuốc lá trong toàn khuôn viên 

nhà trường và được treo ở các vị trí dễ nhìn để mọi người xem và thực hiện. Ngoài 

ra, Nhà trường còn ký hợp đồng liên kết bảo vệ an ninh trật tự với công an phường 

Xuân Tảo, công an phường Xuân La và công an Thành phố Hà Nội để phối hợp tốt 

công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực [H2.07.05.08]. Công tác an toàn, an 

ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được chú trọng cả hai khía cạnh là nhân sự, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị và tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận 

thức của công chức, viên chức, người lao động và sinh viên thông qua các đợt tập 

huấn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ [H2.07.05.12], kiểm tra, bảo 

dưỡng và bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy [H2.07.05.13]. 
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Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: Hiện nay, trong khuôn viên Trường 

hiện có hệ thống căng tin bán hàng phục vụ học sinh sinh viên, 01 nhà ăn dành cho 

công chức, viên chức và người lao động của Trường, 01 nhà ăn tại ký túc xá sinh 

viên. Tất cả các nơi này đều thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy 

định của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Văn phòng thường xuyên tổ chức các đợt 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng tin, ki ốt trong Trường, bếp ăn cán bộ, 

bếp ăn ký túc xá sinh viên. Nguồn nước sinh hoạt của Trường được gửi xét nghiệm 

hằng năm nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho công chức, viên chức, người 

lao động và học sinh sinh viên toàn Trường [H2.07.05.16]. 

Các công việc chuyên môn như vệ sinh công nghiệp, bảo vệ an ninh trật tự 

được thực hiện bởi các đơn vị chuyên nghiệp, nhờ vậy các lĩnh vực này được bảo 

đảm. Các kế hoạch đầu tư đều được thực hiện căn cứ theo dự toán kinh phí đã 

được phân bổ, đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả và hợp lý. 

Hằng năm, Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế dự 

phòng, Sở Y tế Hà Nội trong việc giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng 

chống dịch bệnh tại Trường. Mỗi năm một lần, Nhà trường đều làm việc với đoàn 

kiểm tra của Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế Hà Nội về vấn đề vệ sinh môi 

trường, phòng chống dịch bệnh tại Trường. Kết quả kiểm tra, giám sát được thể 

hiện tại các Biên bản kiểm tra vệ sinh trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, giám 

sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại HUHA [H2.07.05.15]. 

Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy cũng thường xuyên được Nhà 

trường xem xét, đánh giá hàng năm thông qua các buổi làm việc với Phòng cảnh 

sát phòng cháy chữa cháy số 6, quận Bắc Từ Liêm, phối hợp với cơ quan chức 

năng tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho viên chức Nhà trường 

[H2.07.05.12]. 

Các dữ liệu theo dõi, đánh giá các hoạt động liên quan đến môi trường, sức 

khỏe, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy của Nhà trường hằng năm 

được tổng hợp, đánh giá trong Báo cáo về công tác y tế, vệ sinh trường học hằng 

năm [H2.07.05.18] và Báo cáo tổng kết công tác năm của Trường [H1.07.01.12]. 

Căn cứ vào nội dung của Biên bản kiểm tra vệ sinh trường học, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh 

[H2.07.05.15], Nhà trường tiến hành khắc phục các tồn tại trong công tác đảm bảo 

vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho viên chức và 

người lao động của Trường, cụ thể: mua sắm đủ cơ số thuốc, vật tư thiết yếu phục 
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vụ viên chức và người học, thực hiện xét nghiệm nước sinh hoạt hằng năm, tổng vệ 

sinh trạm bơm nước, bể chứa nước hằng năm, đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện vệ sinh an toàn tập thể cho bếp ăn tập thể của Nhà trường… 

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được 

ban hành, Nhà trường thường xuyên thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm trên cả hai 

cấp độ là các đơn vị được phân công và nhà trường thông qua các phản ánh của 

công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn trường tại 

hội nghị tổng kết công tác năm, hội nghị đối thoại với sinh viên. Hàng năm, Nhà 

trường đều ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về cơ sở 

vật chất, công tác thư viện, công tác y tế học đường, hoạt động đoàn, căng tin 

[H3.07.02.08]. Kết quả lấy phiếu khảo sát ngẫu nhiên 300 sinh viên hằng năm cho 

thấy, trên 90% sinh viên tham gia cho ý kiến hài lòng về công tác phục vụ cơ sở 

vật chất, công tác y tế học đường, công tác thư viện, hoạt động Đoàn thể, dịch vụ 

căng tin và nhà để xe của Nhà trường. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 7: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường đã thực hiện tốt chức năng xây 

dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục 

vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

- Các kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính được xây dựng sát với thực 

tiễn và có tính khả thi, thường xuyên được rà soát nhằm đánh giá sát đúng tình 

hình thực hiện kế hoạch của Nhà trường để kịp thời có những điều chỉnh cho phù 

hợp với thực tiễn.  

- Các văn bản quản lý tài chính của Nhà trường đều được xây dựng căn cứ 

theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước đồng thời gắn với hoạt động 

thực tiễn của Nhà trường. 

- Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng được quan tâm thực hiện hằng năm trên cơ sở dự toán được giao, kế 

hoạch triển khai cụ thể và được đánh giá, rà soát hằng năm 

- Thường xuyên lấy ý kiến tiếp nhận từ cán bộ viên chức và sinh viên để kịp 

thời điều chỉnh, khắc phục các tồn tại nhằm hoàn thiện hơn trong công tác quản lý 

tài chính và cơ sở vật chất của Nhà trường. 
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Công tác đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng chưa được theo dõi, thống kê 

bằng hệ thống biểu mẫu cụ thể. 

- Chưa chú trọng xây dựng kế hoạch trung hạn về phát triển các nguồn lực 

tài chính hợp pháp nhằm hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu 

chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu tiếp cận và thực hiện của người 

khuyết tật trong việc đi lại, học tập và công tác. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục phát huy vai trò của Phòng 

Kế hoạch - Tài chính trong việc thực 

hiện chức năng xây dựng kế hoạch, 

theo dõi và giám sát việc phát triển 

các nguồn lực tài chính phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng 

P.KHTC 
Hằng 

năm 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất, cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng trên cơ sở nguồn lực tài chính 

được phân bổ hằng năm, thực hiện 

theo kế hoạch và có giám sát, đánh 

giá kết quả thực hiện 

P.KHTC, 

Văn phòng 

Hằng 

năm 

3 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Thường xuyên lấy ý kiến tiếp nhận từ 

cán bộ viên chức và sinh viên để kịp 

thời điều chỉnh, khắc phục các tồn tại 

nhằm hoàn thiện hơn trong công tác 

quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

của Nhà trường. 

P.KTBĐCL, 

P.KHTC, 

Văn phòng  

Hằng 

năm 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

4 

 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 1 

Thực hiện đánh giá hằng năm hiệu 

quả sử dụng cơ sở vật chất, cơ sở hạ 

tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng  

Văn phòng, 

P.KHTC,  

Năm 

2020 

5 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 2 

Tiến hành xây dựng kế hoạch trung 

hạn phát triển các nguồn lực tài chính 

của Nhà trường định kỳ 3 năm/lần 

P.KHTC và 

các đơn vị 

liên quan 

Năm 

2020 

6 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 3 

Xây dựng quy định về công tác hỗ trợ 

người khuyết tật học tập tại Trường, 

Bố trí nguồn kinh phí cải thiện cơ sở 

vật chất hỗ trợ cho người khuyết tật 

học tập tại Trường và nâng cao chất 

lượng môi trường 

P.CTSV, 

Văn phòng, 

P.KHTC. 

Năm 

2020 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 7 4/7 

Tiêu chí 7.1 5/7 

Tiêu chí 7.2 4/7 

Tiêu chí 7.3 4/7 

Tiêu chí 7.4 4/7 

Tiêu chí 7.5 4/7 

 

Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ 

đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở 

giáo dục 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế của quốc gia nói 

chung và trong giáo dục nói riêng, hoạt động đối ngoại là một trong những nhiệm 

vụ chiến lược của HUHA. Điều này thể hiện rõ trong chiến lược phát triển được 

xây dựng dựa trên tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường [H1.08.01.03.01]. Đây là 

căn cứ định hướng cho các hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường, giúp duy trì 
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và phát triển các quan hệ hợp tác của Nhà trường đạt kế hoạch, mục tiêu hằng năm 

và hướng tới tầm nhìn, sứ mạng của Trường.  

Năm 2014, HUHA đã thành lập thêm Phòng Hợp tác quốc tế từ nhiệm vụ 

của Phòng Quản lý khoa học và sau đại học [H1.08.01.03.01], có chức năng tham 

mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, phát triển và tổ chức thực hiện các 

hoạt động hợp tác quốc tế của Trườngtrong đó bao gồm công tác xây dựng và 

quản lý các hoạt động, dự án quốc tế, triển khai các ký kết hợp tác và theo dõi, báo 

cáo định kỳ về tình hình HTQT [H1.08.01.03.02].  

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị thực 

hiện công tác quản lý, phát triển và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế của 

Trường, mở rộng các quan hệ, hình thức hợp tác, khai thác hiệu quả quan hệ hợp 

tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi 

giảng viên, sinh viên; phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong đào tạo, nghiên cứu 

khoa học có yếu tố nước ngoài [H1.08.01.03.02]. Hằng năm, Phòng Hợp tác quốc 

tế triển khai các hoạt động, sự kiện hợp tác trên cơ sở kế hoạch trình Ban Giám 

hiệu và báo cáo Bộ Nội vụ phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với đối tác ngoài  nước. 

Song song với việc duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Trường với các đối tác 

nước ngoài, mạng lưới các đối tác trong nước của HUHA còn là các đơn vị, tổ 

chức và cá nhân trong nước, tập trung vào một số cơ sở giáo dục đại học, các 

doanh nghiệp [H1.08.01.06.12], các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức chính phủ và phi 

chính phủ, các nhà khoa học, các cựu sinh viên [H1.08.01.01-05]. Thông qua báo 

cáo tổng kết của Trường hằng năm, Văn phòng tổng hợp thông tin hoạt động 

chung của Trường, trong đó bao gồm cả những đơn vị bên ngoài nhà trường, có 

quá trình phối hợp với một số Phòng/Khoa thuộc Trường để triển khai hoạt động 

phục vụ cho đào tạo, hợp tác trao đổi nghiệp vụ [H1.08.01.02 - 03]. HUHA là cơ 

sở giáo dục trực thuộc Bộ Nội vụ nên ngoài việc tuân thủ các quy định tại Luật 

Giáo dục đại học 2012, Điều lệ trường đại học tại Quyết định 70/2014/QĐ-TTg 

ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà 

trường hiện nay đều thực hiện thống nhất theo các quy định của Bộ Nội vụ: Quyết 

định số 1991/QĐ-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ; Quyết định số 

122/QĐ-BNV ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành quy 

định về quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; đi công tác nước ngoài, 

đi nước ngoài về việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội 
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vụ (MẬT); Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 

1475/QĐ-BNV ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong đó, 

quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ quy định chặt chẽ các 

nguyên tắc hành chính đối với các đơn vị trực thuộc khi thực hiện hoạt động hợp 

tác quốc tế trong Nhà trường, đặc biệt chú trọng vào công tác lập kế hoạch và báo 

cáo hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện đối với từng hoạt động hợp tác quốc tế 

[H1.08.01.05.01]. 

Đối với các Bản ghi nhớ ký kết giữa HUHA với các cơ sở giáo dục đại học 

và các đối tác hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động giáo dục đào tạo 

[H1.08.01.06.01-18], Trường đều tuân thủ quy định quản lý hợp tác quốc tế do Bộ 

Nội vụ ban hành (Quyết định số 1991/QĐ-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội 

vụ). Qua quá trình hợp tác sau ký kết, Trường đã tiến hành triển khai nhiều hoạt 

động hợp tác cụ thể theo các năm kế hoạch. Các đối tác chính tập trung vào các 

quốc gia: Pháp, Đức, Ý, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Singapore.  

Bên cạnh đó, công tác quản lý người nước ngoài đến làm việc và học tập tại 

trường được Nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo [H1.08.01.05.08]. Hằng năm, các hoạt động đối ngoại đều 

được đăng ký kế hoạch với Bộ Nội vụ (Quyết định số 1991/QĐ-BNV ngày 

29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý công tác 

hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ) và phải được Bộ Nội vụ phê duyệt. Trong quá 

trình thực hiện kế hoạch năm, Trường báo cáo Bộ Nội vụ, Phòng An ninh chính trị 

nội bộ (PA03) để phối hợp công tác quản lý [H1.08.02.08.06].  

Các hoạt động hợp tác của Nhà trường đều được thông tin, quảng bá đầy đủ 

trên website của Trường, đặc biệt một số chương trình liên quan đến sinh viên, 

thông tin được cập nhật tăng cường trên kênh thông tin của Đoàn Trường 

[H1.08.01.05.11]. 

Song song với việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định, 

Nhà trường đã tiến hành xây dựng và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường đối với Dự thảo Quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của 

HUHA, Dự thảo Quy định Quản lý người nước ngoài làm việc và học tập tại 

HUHA (mỗi dự thảo đều đã xin ý kiến góp ý 02 lần) [H1.08.01.05.12]; ban hành 

lần 2 Quy định thực hiện chương trình trao đổi sinh viên của HUHA với các cơ sở 

giáo dục nước ngoài [H1.08.01.05.10].  
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Hàng năm, công tác hợp tác quốc tế đều được triển khai theo kế hoạch hoạt 

động và được tổng hợp, báo cáo, dự thảo lập kế hoạch, phương hướng cụ thể cho 

năm tài chính tiếp theo [H1.08.02.08.01-04]. Một số hoạt động hợp tác với các 

đơn vị trong nước được các đơn vị và khoa chuyên môn chủ động đưa vào kế 

hoạch hoạt động năm của đơn vị mình [H1.08.01.08.06].  . 

Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các 

đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện 

Với sự quan tâm sâu sắc và định hướng quyết liệt trong chủ trương, chiến 

lược phát triển của Ban Giám hiệu Nhà trường, HUHA đã tích cực mở rộng quan 

hệ với các đối tác cả trong nước và ngoài nước. Từ năm 2014 đến 2018, Nhà 

trường đã ký kết 16 Bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài, bao gồm các trường 

đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức giáo dục quốc tế. [H1.08.01.06.01 - 18].  

Ngoài ra, Nhà trường còn là thành viên một số Hiệp hội quốc tế như Cơ 

quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Hiệp hội các Thị trưởng và đại diện nhà nước khối 

Pháp ngữ (APREF) [H1.08.01.06.13 - 19]. 

Các Bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa HUHA với các đối tác nước 

ngoài đã triển khai được nhiều hoạt động thực tế, đem lại hiệu quả và lợi ích cho 

Nhà trường với nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực như trao đổi giảng viên và 

sinh viên, trao đổi học thuật, tham quan khảo sát, tổ chức hội thảo khoa học, tọa 

đàm chuyên gia, nói chuyện chuyên đề, cấp học bổng cho giảng viên và sinh viên 

[H1.08.01.07]. 

Về hợp tác đào tạo: Hiện nay, Trường đang tích cực làm việc với một số cơ 

sở giáo dục đại học nước ngoài để xúc tiến triển khai chương trình liên kết đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ [H1.08.03.08.22-23].  

Về trao đổi giảng viên, sinh viên và các chương trình tham quan khảo sát: 

Thông qua các Bản ghi nhớ triển khai hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 

đại học, thông qua các đoàn công tác dưới danh nghĩa Đoàn HUHA, nhiều cán bộ, 

giảng viên đã được cử đi tham quan, học tập ngắn hạn và trao đổi chuyên môn tại 

các trường đại học, các viện nghiên cứu đối tác nhằm nâng cao năng lực và tiếp 

thu các kiến thức, kỹ năng tiên tiến để áp dụng tại trường khi trở lại 

[H1.08.03.08.20]. 

Kể từ năm 2015 trở lại đây, nhiều giảng viên, chuyên gia nước ngoài cũng 

đã đến trường tham gia vào các buổi Hội thảo khoa học, Tọa đàm chuyên gia hay 

như Nói chuyện chuyên đề với giảng viên, sinh viên trong trường. 
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[H1.08.03.08.01]. 

Hoạt động trao đổi sinh viên cũng được triển khai tại Trường, Bước đầu, 

Trường đã tiến hành kết nối và xúc tiến với một số trường đại học đối tác để tạo cơ 

hội cho các em sinh viên của Trường được tham gia học tập ngắn hạn tại các 

trường đối tác nước ngoài [H1.08.03.08.05], [H1.08.03.08.06], [H1.08.03.08.19]. 

Nhiều đoàn sinh viên quốc tế đã đến tham quan và tham gia một số chương trình 

trao đổi sinh viên với sinh viên của Nhà trường [H1.08.03.08.07] 

Về tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi học thuật: Là một hoạt động thường 

xuyên trong quan hệ đối ngoại, HUHA đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, trao đổi 

học thuật, hội nghị, hội thảo với sự tham gia của các đối tác quốc tế cũng như 

trong nước.  

Từ năm 2015 đến 2018, Nhà trường đã phối hợp với các đối tác nước ngoài, 

cùng tổ chức 21 buổi Hội thảo quốc tế, Tọa đàm chuyên gia, Nói chuyện chuyên 

đề tại Trường; tham dự 08 Hội thảo tại nước ngoài; đặc biệt có 04 lượt giảng viên 

của Trường tham gia giảng dạy tại trường đại học đối tác [H1.08.03.08.21] 

Về thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ nước Bạn 

Lào – Campuchia: trong 3 năm 2016 – 2018, HUHA đã thực hiện được 06 khóa 

bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ văn thư lưu trữ và quản lý hành chính nhà nước 

cho tổng số 121 lượt cán bộ làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc 

CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. [H1.08.03.08.10]. 

Định kỳ hằng tháng, quý và hằng năm, Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo với 

BGH Nhà trường về các hoạt động đã thực hiện triển khai trong tháng, quý, năm 

đó và định ra phương hướng kế hoạch cùng các hoạt động dự kiến sẽ cho tháng, 

quý và năm tiếp theo [H1.08.02.08.05]. Các nội dung cần trao đổi hoặc phối hợp 

giữa Phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường đều được Văn 

phòng tổng hợp và bàn bạc tại các cuộc họp giao ban thường kỳ. Các báo cáo và 

kế hoạch phát triển công tác đối ngoại cũng được trình bày tại Hội nghị công nhân, 

viên chức hàng năm và được các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết cùng với các quyết 

sách khác của lãnh đạo Nhà trường [H1.08.02.08.01-04].  

Bên cạnh đó, các đối tác và hoạt động hợp tác đối ngoại của HUHA cũng 

được rà soát và thống kê định kỳ [H1.08.02.08.01-04]. Hệ thống văn bản quản lý 

nhà nước liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế đều được Phòng Hợp tác quốc 

tế chủ động nghiên cứu, cập nhật văn bản có hiệu lực hiện hành để bảo đảm mọi 

hoạt động hợp tác quốc tế tuân thủ đúng quy định. Ví dụ: Nghị định 86/2018/NĐ-

CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định 
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132/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Thông tư 24/2018/TT-BTC về 

việc Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho Lưu học sinh Lào và Campuchia 

(diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam; Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT về Quy chế 

quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam… 

Định kỳ hằng năm, hoạt động đối ngoại luôn được rà soát và báo cáo, điều 

này thể hiện ở việc lựa chọn đối tác và điều chỉnh nội dung hợp tác cho năm kế 

hoạch tiếp theo trên cơ sở hiệu quả hoạt động của năm trước [H1.08.02.04.01-04].  

xây dựng kế hoạch hằng năm. Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định quản lý nhà 

nước liên quan đến hoạt động đối ngoại, Nhà trường chưa để xảy ra bất kỳ trường 

hợp vi phạm nào.  

Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện 

để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

Kể từ năm 2014 đến nay, các hoạt động hợp tác quốc tế đều được Ban Giám 

hiệu Nhà trường quan tâm và hỗ trợ. Qua thống kê kết quả từng năm, có thể nhận 

thấy hoạt động hợp tác quốc tế đều phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu, tập trung vào 

xu hướng phát triển chung của xã hội nhưng vẫn đáp ứng được mục tiêu phát triển 

của Trường.  

 
2014 trở về 

trước 
2015 2016 2017 2018 

Số lượng 7 10 13 13 19 

 

(Hình H8.8.4.1 Số lượng Bản ghi nhớ được ký kết từ năm 2014 đến nay) 

Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức, triển khai các đoàn công tác tại các 

quốc gia có các đối tác chiến lược để thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế. Số 

lượng đoàn vào duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. [H1.08.02.08.01-04].  

Năm 2014, số lượng các đoàn khách từ các trường đại học đối tác đến thăm 

và tìm hiểu cơ hội hợp tác với Nhà trường chỉ có 6 đoàn và tăng dần qua từng năm 

(bảng số liệu đính kèm), sau 4 năm, đến năm 2018, con số này đã lên đến 22 đoàn, 

tăng 3,5 lần so với năm 2014 [H1.08.02.08.07]. Trong đó, thành phần các đoàn đến 

làm việc tại Trường đã được cân nhắc, lựa chọn sao cho kết quả hợp tác được triển 

khai thành các hoạt động cụ thể, có chất lượng, tập trung vào mục tiêu phát triển 

chung của Trường. Điều này cũng thể hiện rõ nét sự quan tâm và chỉ đạo sát sao 

của Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và xúc tiến 

các hoạt động hợp tác quốc tế.  
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 2014 trở về 

trước 
2015 2016 2017 2018 

Số lượng 6 16 17 14 22 

 

( Hình H8.8.4.2 Số lượng Đoàn vào từ năm 2014 đến nay) 

Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường đều tuân thủ các quy chế, quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cơ sở giáo dục đại học, thực hiện nghiêm 

ngặt quy định của Bộ Nội vụ tại Quyết định Số 1991/QĐ-BNV ngày 29/12/2015 

về việc ban hành Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ và các 

văn bản khác có liên quan [H1.08.01.05.01].  

Trong quá trình mở rộng và phát triển hợp tác các đối tác nước ngoài, từng 

năm, Nhà trường đều thống kê, rà soát các hoạt động để làm cơ sở cho việc xây 

dựng các kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo. Thông qua báo cáo hằng năm, 

Phòng Hợp tác quốc tế sẽ tham mưu, tư vấn với Ban Giám hiệu về kế hoạch hợp 

tác với các đối tác chiến lược, về chương trình hoạt động trọng điểm 

[H1.08.02.08.01-04].  . Việc này nhằm mục tiêu cải thiện quan hệ hợp tác, tiến tới 

đạt được tầm nhìn, sứ mạng của Trường. 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 8: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường được Ban Giám hiệu quan tâm 

và tạo điều kiện tập trung phát triển từ năm 2014 đến nay. Các hoạt động này đều 

bảo đảm tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Nội 

vụ và của các cơ quan quản lý nhà nước; kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế được 

xây dựng và phê duyệt định kỳ và có kết quả rõ rệt. 

- Các hoạt động hợp tác quốc tế được xúc tiến, thúc đẩy mở rộng phát triển 

mạng lưới với các đối tác nước ngoài. Hằng năm, Nhà trường đã xây dựng và triển 

khai nhiều chương trình nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ, giảng viên, sinh 

viên; nhiều hoạt động được thực hiện thành công, mang lại nhiều lợi ích lớn cho 

trường. Nhiều Bản ghi nhớ được ký kết trong giai đoạn 5 năm trở lại đây và hầu 

hết đều được triển khai hiệu quả. Bước đầu, HUHA đã khẳng định được vị thế của 

mình với nhiều đối tác trong và ngoài nước; tạo dựng uy tín với Bộ Nội vụ và các 

cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong việc tổ chức, triển khai các chương 

trình hợp tác.  

- Hiện tại, các hoạt động hợp tác đã được chú trọng về chất lượng và hợp tác 
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sâu về chuyên môn. Trong 2 – 3 năm đầu, các hoạt động hầu hết dừng lại ở việc 

gặp gỡ hai bên, chào xã giao, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến và ký 

kết Bản ghi nhớ thì đến 2 năm trở lại đây, nhiều hoạt động đã đi vào các lĩnh vực 

cụ thể như hợp tác nghiên cứu khoa học, phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói 

chuyện chuyên đề, hỗ trợ đăng tạp chí, kỷ yếu các kết quả nghiên cứu khoa học, 

trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao…  

- Với đặc điểm là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Nội vụ, hoạt động 

đào tạo tập trung vào các ngành/chuyên ngành phục vụ ngành nội vụ nên nhiều cơ 

sở giáo dục đại học nước ngoài cũng quan tâm đến các ngành mà Nhà trường đào 

tạo, vì vậy, Nhà trường có những điều kiện thuận lợi ban đầu để mở rộng quan hệ 

hợp tác mới cả trong và ngoài nước, tạo vị thế của Trường với Bộ Nội vụ, với các 

đối tác ngày càng nâng cao. Hơn nữa, qua 5 năm hoạt động, kết quả các hoạt động 

của Trường cùng với việc đánh giá chất lượng hoạt động từ phía đối tác đã dần 

khẳng định uy tín của Nhà trường, tạo tiền đề để thắt chặt và nâng tầm mối quan 

hệ hợp tác.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường đều tuân thủ quy định hợp 

tác quốc tế của Bộ Nội vụ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, do Trường 

chưa được phân cấp từ Bộ Nội vụ để chủ động thực hiện các hoạt động có yếu tố 

nước ngoài nên các thủ tục hành chính còn nhiều. Hiện tại mới chỉ có một văn bản 

quản lý nghiệp vụ được ban hành để đáp ứng kịp thời công tác trao đổi sinh viên, 

các văn bản quản lý quy định chung về hoạt động hợp tác thuộc thẩm quyền ban 

hành của Trường mới triển khai việc thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị chức 

năng (lần 2). 

- Một số Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường với các đối tác chưa xúc tiến triển 

khai được do điều kiện vị trí địa lý xa xôi và chưa phát huy hiệu quả các kênh 

thông tin kết nối. Đồng thời, việc đánh giá hiệu quả hoạt độn với các đối tác mới 

chỉ dừng ở công tác so sánh, chưa xây dựng được tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

- Để khắc phục việc phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính trong công tác 

quản lý, Trường thường xuyên báo cáo và đề xuất với Bộ Nội vụ để tạo cơ chế 

quản lý và thực hiện phù hợp với hoạt động hợp tác quốc tế của một trường đại 

học, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ hợp tác 

quốc tế. 
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- Dự kiến năm 2020, Trường sẽ ban hành Quy định quản lý công tác hợp tác 

quốc tế của Trường và một số văn bản liên quan. Đồng thời, trong thời gian tới, 

việc đánh giá, rà soát đối tác sẽ được thực hiện đầy đủ thông qua các bảng tiêu chí, 

tiêu chuẩn; nghiên cứu và tiếp tục khai thác các hoạt động hợp tác quốc tế mới có 

tính khả thi cao.  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/ cá nhân 

 thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Ban hành Quy định quản lý hoạt 

động hợp tác quốc tế của Trường 

- BGH; P.HTQT; 

- Các đơn vị liên 

quan 

Tháng 

12/2019 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Rà soát và xúc tiến triển khai một 

số hoạt động hợp tác mới với các 

đối tác  

- BGH; P.HTQT; 

- Các đơn vị liên 

quan 

2019 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Đề xuất Bộ Nội vụ tạo cơ chế cho 

Trường trong việc chủ động triển 

khai hoạt động hợp tác quốc tế và 

công tác đối ngoại.  

- BGH; P.HTQT 

- Các đơn vị liên 

quan 
2020 

4 

Khắc 

phục tồn 

tại 4 

Tăng cường trao đổi với đối tác, 

tiến tới triển khai một số hoạt động 

phù hợp với nhu cầu và năng lực 

của các bên 

- BGH; P.HTQT; 

- Các đơn vị liên 

quan 
2019 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của 

hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục 

tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

HUHA có hệ thống ĐBCL bên trong chuyên trách đó là Phòng Khảo thí và 

Bảo đảm chất lượng (Phòng KTBĐCL) có quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng 

và nhiệm vụ rõ ràng theo Quyết định của Hiệu trưởng.  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 8 4,5/7 

Tiêu chí 8.1 4/7 

Tiêu chí 8.2 5/7 

Tiêu chí 8.3 4/7 

Tiêu chí 8.4 5/7 
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Phòng KTBĐCL được thành lập theo Quyết định số 1145/QĐ-ĐHNV ngày 

08/11/2013 của Hiệu trưởng HUHA (hiện nay biên chế 12 người, đã được đào 

tạo/bồi dưỡng về đảm bảo/kiểm định chất lượng giáo dục là 5 người, có chức năng 

tham mưu và giúp Lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng chiến lược phát triển 

chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức công tác khảo thí, 

hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện 

hành) [H1.09.01.01], ngoài ra Nhà trường đã tổ chức 04 lớp/231 lượt viên chức 

được bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm định chất lượng, cử và hỗ trợ kinh phí cho 05 

viên chức đi đào tạo kiểm định viên tại Trung tâm Kiểm định chất lượng- Đại học 

Quốc gia [H1.09.01.02]. 

 Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của HUHA được thiết lập với ba thành 

tố chính của hệ thống ĐBCL tại HUHA được thể hiện trên hình 9.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 9.1.1: Các thành tố chính của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

HUHA 

Trên tinh thần của mục tiêu, tầm nhín, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Nhà 

trường để làm kim chỉ nam xuyên suốt, công tác ĐBCL được xây dựng dựa trên 

những yếu tố đầu vào cơ bản như: các quy định của Nhà nước, của pháp luật về 

ĐBCL, yêu cầu của các bên liên quan như Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ, 

cộng đồng, toàn xã hội, các cơ quan, đơn vị và DN, đội ngũ giảng viên, chuyên 

viên, sinh viên, yêu cầu của các tổ chức kiểm định CLGD trong và ngoài nước. 

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của Nhà trường được thiết kế trên mô 

hình ĐBCL của AUN-QA dưới đây: 

Các yếu tố đầu vào 
* Quy định của nhà nước 

* Mục tiêu, Tầm nhìn, sử 

mệnh, chiến lược của Nhà 

trường 

* Yêu cầu của các bên liên 

quan: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội 

vụ, các cơ quan đơn vị, cộng 

đồng doanh nghiệp và xã hội 

* Yêu cầu của các tố chức 

kiểm định 

Kết quả 
* Thiết lập cơ sở dữ liệu về 

ĐBCL 

* Quy định, quy trình về ĐBCL. 

* Tự đánh giá (đánh giá trong) 

Nhà trường và CTĐT 

* Đánh giá ngoài CSGD 

* Xếp hạng ngành, trường: trong 

nước và khu vực 

Thực hiện ĐBCL 
* Chiến lược ĐBCL  

* Truyền thông về ĐBCL 

* Khảo sát ý kiến của các bên 

liên quan  

* Đào tạo về ĐBCL 

* Kiểm định chất lượng: nội bộ, 

trong nước và khu vựng 

* Đối sánh: trong nước và khu 

vực 

* BGH, Phòng KTĐBCL, 

chuyên gia tư vấn; các Nhóm 

chuyên trách 
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CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG CỦA HUHA 

 

Các công cụ 

giám sát 

Tiến trình học tập của 

SV 

Tỷ lệ SV lên lớp/ 
tốt nghiệp, 

Tỷ lệ bỏ học 

 
Phản hồi của nhà 

tuyển dụng, cựu SV 

Hiệu suất 

nghiên cứu 

Các đơn vị đào tạo 
(PH/K/TT) 

 
P.QLĐT/PH/K/TT 

P.KTBĐCL/CTSV 

HCSV/PH/K/TT 

 
P.QLSĐH/VNCPT 

 

 

Các công cụ 

đánh giá 

 
Đánh giá của SV 

về HĐGD của GV 

 
Đánh giá khóa  

học và CTĐT 

 
Đánh giá hoạt 

động 

NCKH 

 
Đánh giá công 

 tác hỗ trợ SV 
 

P.KTBĐCL 
 
P.QLĐTĐH,PH/K/TT 

 
P.QLSĐH/VNCPT 

 
VP/P.KTBĐCL 

 

Các quy 

trình ĐBCL 

chuyên biệt 

 
ĐBCL việc  

đánh giá SV 

 

ĐBCL đội ngũ 

ĐBCL cơ sở vật 

chất, trang  thiết bị 

ĐBCL công tác 

hỗ trợ SV 

 
  KTBĐCL/PH/K/TT 

 
P.TCCB, KTBDDCL 

 
VP, P.KHTC 

P.CTSV, VP 

 Đoàn TN – Các Hội 

 
Các công cụ 

ĐBCL 

chuyên biệt 

 
Phân tích SWOT 

 

Đánh giá nội bộ 

Hệ thống  

thông tin 

Sổ tay  

chất lượng 

 
HĐT, BGH, VP 

 
P.KTBĐCL 

 
TT.TTTV 

 
P.KTBĐCL 

 

Hình 9.1.2. Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong của HUHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.1.2 – Mô hình ĐBCL cấp trường theo AUN-QA (phiên bản 2.0) 

Hệ thống ĐBCL nội bộ của trường Đại học học Nội vụ Hà Nội được thiết kế, 

xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, 

duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính của Nhà trường như đào 

tạo, NCKH, HTQT và PVCĐ. Hệ thống ĐBCL hướng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, 

tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lược của nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của 

các bên liên quan. 

Hệ thống ĐBCL bên trong của Nhà trường là để đạt được mục tiêu, sứ mệnh, 

giá trị cốt lõi và mục đích đề ra, giả định rằng điều này phản ảnh những yêu cầu 

của các bên liên quan. Rõ ràng là chúng ta chỉ có thể đánh giá được chất lượng nếu 

chúng ta biết chúng ta cần đạt được cái gì. Điều này có nghĩa là đảm bảo chất 

lượng và đánh giá chất lượng sẽ luôn bắt đầu từ sứ mệnh, mục đích, mục tiêu và 

văn hóa, giá trị cốt lõi của Nhà trường. 

Hệ thống ĐBCL của HUHA được cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo sự vận hành 

thống nhất từ cấp chỉ đạo là BGH tới đơn vị cấu tạo nhỏ nhất là các tổ bộ môn. 

Cấu trúc các nội dung về hoạt động ĐBCL được thể hiện như trong hình 9.1.2 

[H1.9.01.03] 
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Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng là một đơn vị chuyên trách về BĐCL 

được giao nhiêm vụ theo Quyết định số 1285/QĐ-ĐHNV ngày 05/12/2013 và có 

bổ sung, cải tiến Quyết định số 1297/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng 

HUHA về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng trong đó đã được quy định và giao nhiệm 

vụ thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm chất lượng của Nhà trường 

[H1.09.01.04]. Ngoài ra Nhà trường còn thiết lập hệ thống ĐBCL bên trong của 

Nhà trường, giao nhiệm vụ tại các bộ phận/đơn vị thuộc và trực thuộc Trường như 

sau: 

Sơ đồ tổ chức về hệ thống ĐBCL của HUHA được cấu trúc chặt chẽ, đảm 

bảo sự vận hành thống nhất của các bộ phận (đơn vị) liên quan từ cấp chỉ đạo, 

quản lý là Hội đồng trường, BGH tới đơn vị cấu tạo nhỏ nhất là các tổ bộ môn, cá 

nhân. Sơ đồ tổ chức về hệ thống ĐBCL, cấu trúc tổ chức về hoạt động ĐBCL được 

thể hiện như trong hình 9.1.3 [H1.9.01.05] 

Hình 9.1.3 Sơ đồ tổ chức hệ thống ĐBCL của Nhà trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở Cấp độ lãnh đạo trường, bố trí 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách, theo dõi, 

giám sát, chỉ đạo, định hướng triển khai, thực hiện các hoạt động khảo thí và đảm 

bảo chất lượng và cũng là đại diện lãnh đạo về chất lượng của toàn trường 

[H1.09.01.06]. 

Cấp độ đơn vị chuyên môn, đơn vị thường trực công tác ĐBCL là Phòng 

Khảo thí và ĐBCL, Nhóm chuyên gia Tư vấn, các Nhóm chuyên trách và được 

giao nhiệm vụ tới các Phòng, Khoa, Trung tâm chuyên môn theo Quyết định số 

1789/QĐ-ĐHNV ngày 21/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

về việc thành lập Ban thư ký, Nhóm chuyên gia tư vấn, nhóm công tác chuyên 

HĐT- BAN GIÁM HIỆU 

1. PHÓ HT PHỤ TRÁCH ĐBCL 

Nhóm chuyên 

gia Tư vấn 
Phòng KTĐBCL 
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trách 
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trách giúp việc Hội đồng tự đáng giá. Đây là các bộ phận nằm trong các đơn vị 

chuyên trách thực hiện, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn 

vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo 

đạt các tiêu chuẩn KĐCL trường và chương trình, góp phần vào việc hoàn thành 

sứ mệnh và các mục tiêu đã đề ra trong CLPT trường. Trách nhiệm, nghĩa vụ, và 

quyền hạn của đơn vị được trường quy định rõ bằng văn bản. [H1.09.01.07]  

Ở cấp độ các khoa, các đơn vị thuộc và trực thuộc Nhà trường. Công tác 

Đảm bảo chất lượng được truyền đạt và thực hiện tới tất cả các đơn vị thuộc và 

trực thuộc trường một cách cụ thể và thống nhất. Tại tất cả các đơn vị này đều có 

Nhóm chuyên trách với Trưởng nhóm là Trưởng hoặc Phó trưởng đơn vị. Chẳng 

hạn ở cấp Khoa, Trưởng Nhóm chuyên trách ĐBCL của khoa là một Trưởng hoặc 

Phó trưởng khoa, 02 thành viên là các phó trưởng bộ môn. Với 02 Cơ sở đào tạo 

của Nhà trường tại Quảng Nam và TP.HCM, Trưởng Nhóm chuyên trách ĐBCL là 

Phó Giám đốc Cơ sở và trong đơn vị ĐBCL có từ năm thành viên trở lên trong đó 

có Phòng: Kế hoạch – Tài chính, Quản lý Đào tạo, Kiểm định - Đảm bảo chất 

lượng và Công tác sinh viên [H1.09.01.08] . 

Có mạng lưới ĐBCL và được xác định rõ công tác ĐBCL bên trong luôn 

được HUHA xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Với hai mục tiêu 

chính để thiết kế và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ là: 

+ Nhằm đánh giá, đo lường, kiểm soát chất lượng toàn diện các hoạt động 

giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ công của Nhà trường 

và trên cơ sở đó đảm bảo và nâng cao chất lượng của Nhà trường. 

+ Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, qui định của các tổ chức, cơ quan 

KĐCL bên ngoài (trong và ngoài nước) như Bộ Giáo Dục, AUN-QA... 

Để đảm bảo công tác quản lý chất lượng toàn diện, HUHA đã có xây dựng 

kế hoạch chiến lược BĐCL được cho mỗi giai đoạn 5 năm, tầm nhìn 10 năm; đồng 

thời có kế hoạch rõ ràng cho từng mốc thời gian cụ thể, thể hiện ở kế hoạch hành 

động hàng năm [H1.09.01.09]. CLPT BĐCL 

Hàng năm Nhà trường xây dựng và cải tiến nhiều văn bản quản lý và triển 

khai, hướng dẫn thực hiện về các hoạt động ĐBCL như: Ban hành kế hoạch công 

tác năm cho các đơn vị, bộ phận và các văn ban quy định như: Quyết định số 

973/QĐ-ĐHNV ngày 15/5/2014 ban hành quy định về tổ chức, kiểm tra, đánh giá 

kết quả học phần theo hệ thống tín chỉ của HUHA; Quyết định số 583/QĐ-ĐHNV 

ngày 12/5/2014 ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

của HUHA; Quyết định số 1322/QĐ-ĐHNV ngày 15/10/2014 của Hiệu trưởng 

HUHA về Quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, 



104 

 

viên chức và người lao động HUHA…và các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản trị 

về công tác ĐBCL [H1.09.01.10]. 

Ngoài ra, Nhà trường còn xây dựng nhiều hệ thống văn bản quy định về các 

hoạt động nhằm ĐBCL và các hướng dẫn thực hiện để hỗ trợ hiệu quả cho công 

tác quản trị, quản lý của Nhà trường như: Quyết định số 146/QĐ-ĐHNV ngày 

06/3/2013 của Hiệu trưởng HUHA về việc Thành lập Tổ thanh tra Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội, song song với việc thành lập Tổ Thanh tra Nhà trường cũng Ban 

hành Quyết định số 298/QĐ-ĐHNV ngày 16/4/2013 của Hiệu trưởng HUHA về 

việc Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

[H1.09.01.10]; Nhà trường cũng đã xây dựng Chiến lược, kế hoạch ĐBCL trong 

giai đoạn từ năm 2014 đến 2020, tầm nhìn 2025 và kế hoạch về hoạt động ĐBCL 

hàng năm lồng ghép trong kế hoạch công tác hằng năm; Nhà trường còn ban hành 

các văn bản quy định, hướng dẫn cũng như triển khai các về hoạt động ĐBCL 

trong Nhà trường [H1.09.01.11]. 

  Nhà trường cũng đã thiết lập một trường dự liệu trên Website của Nhà 

trường để Phòng KTBĐCL cung cấp các thông tin nội bộ triển khai các về hoạt 

động ĐBCL của Nhà trường để cung cấp toàn bộ dự liệu, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn về hoạt động ĐBCL của Nhà trường với địa chỉ là http://huha.edu.vn/ vi/news/ 

phong-khao-thi-va-bdcl/ [H1.09.01.12] 

Chiến lược phát triển HUHA giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn 2025 xác định 

rõ các nhiệm vụ chính của công tác ĐBCL [H1.09.01.11], bao gồm: 

* Đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phục vụ cộng đồng và cung ứng dịch vụ 

công: 

- Tiến hành công tác Tự đánh giá chất lượng với tối thiểu 30-35% các CTĐT 

vào năm 2022; 

- Tiến hành đánh giá ngoài tối thiểu từ 10-20% số CTĐT của trường theo 

tiêu chuẩn trong nước và AUN vào năm 2025; 

- Triển khai KĐCL, tự đánh giá cơ sở giáo dục lần thứ 2 theo Bộ tiêu chuẩn 

trong nước năm 2019; 

- Tiếp tục công bố chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của Nhà trường. 

* Xây dựng và duy trì các hoạt động đảm bảo chất lượng như khảo sát ý 

kiến các bên liên quan phục vụ cho các công tác hướng đến đổi mới và cải tiến 

chất lượng của tất cả các hệ đào tạo, bao gồm: 

• Thu thập ý kiến phản hồi của các cơ quan, đơn vị và nhà tuyển dụng; 

• Thu thập ý kiến phản hồi của đội ngũ giảng viên và chuyên viên trong 

trường; 
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• Thu thập ý kiến phản hồi của hệ thống CSV; 

• Thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên và cựu sinh viên, NTD về CTĐT. 

- Xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy trình khảo thí và bảo đảm chất 

lượng 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chỉ số chất lượng quan trọng hỗ trợ 

ra quyết định dựa trên dữ liệu và giám sát việc cải tiến chất lượng. 

- Xây dựng và hoàn thiện chính sách chất lượng, cơ sở dữ liệu, sổ tay chất 

lượng và các hướng dẫn về các hoạt động đảm bảo và cải tiến chất lượng. 

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự đảm bảo chất lượng chuyên nghiệp 

cấp trường và đơn vị. 

Sau khi xác định rõ ràng các yếu tố đầu vào, công tác ĐBCL được hiện thực 

hoá bằng các bước triển khai rất cụ thể, thông qua các kế hoạch ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn của Nhà trường về công tác ĐBCL và được truyền thông tới tất cả 

các bên liên quan. Song song với công tác thu thập ý kiến từ các nhóm đối tượng 

này, các khoá tập huấn không chỉ cho đội ngũ phụ trách ĐBCL mà còn cho toàn 

thể cán bộ, viên chức, giảng viên trong trường liên tục được triển khai. Bước quan 

trọng của khâu triển khai chính là công tác tự đánh giá của nhà trường và công tác 

đánh giá ngoài, hai công tác này được tiến hành sau những khoảng thời gian nhất 

định theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Toàn bộ các thành viên của hệ thống ĐBCL HUHA được bồi dưỡng 100% 

thông qua 04 lớp tập huấn được tổ chức trong và ngoài nhà Trường [H1.09.01.13]. 

Trong trường đã tổ chức 04 lớp/231 lượt viên chức được bồi dưỡng nghiệp vụ về 

kiểm định chất lượng, cử và hỗ trợ kinh phí cho 05 viên chức đi đào tạo kiểm định 

viên tại Trung tâm Kiểm định chất lượng- Đại học Quốc gia và Đai học Đà Nẵng. 

Ngoài ra Nhà trường còn tổ chức khảo sát và tập huấn cho toàn thể cán bộ, viên 

chức của 02 Phân hiệu Quảng Nam và TP.Hồ Chí Minh [H1.09.01.13]. 

Ngoài ra Nhà trường còn Hợp đồng với Viện BĐCL-ĐHQGHN làm đơn vị 

chuyên trách tư vấn về kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng để khảo sát, 

tư vấn, nâng cấp, cải tiến thường xuyên về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà 

trường [H1.09.01.13] 

Kết quả của công tác đảm bảo chất lượng chính là các báo cáo tự đánh giá, 

đánh giá ngoài. Các báo cáo này giúp nhà trường nhận ra được điểm mạnh, điểm 

yếu, lập được kế hoạch cài thiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của Nhà 

trường. Song song với các chứng chỉ đạt được, hệ thống các quy trình, quy định 

được ban hành giúp nhà trường vân hành một cách thống nhất, quy củ, mạch lạc. 

Các sổ tay ĐBCL cũng như đội ngũ cán bộ, chuyên viên ĐBCL được thiết lập và 
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hoàn thiện. Toàn bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác 

ĐBCL được công bố công khai tới tất cả các bên liên quan thông qua website của 

nhà trường tại địa chỉ: http://truongnoivu.edu.vn. 

Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao 

gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động 

trong đó có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao 

năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ 

sở giáo dục. 

Để đảm bảo chất lượng toàn diện, HUHA đã định kỳ xây dựng kế hoạch 

chiến lược phát triển được cho mỗi giai đoạn 5 năm, tầm nhìn 10 năm; đồng thời 

có kế hoạch rõ ràng theo từng mốc thời gian cụ thể, thể hiện ở kế hoạch hành động 

ngắn hạn hàng năm [H1.09.02.01]. 

Nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tối đa từ nguồn ngân 

sách nhà nước cho đội ngũ viên chức tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 

ĐBCL, đồng thời xây dựng chế độ chính sách của nhà trường với các cá nhân, đơn 

vị liên quan, tổ chức tham gia đóng góp cho công tác ĐBCL. Thông qua việc hỗ 

trợ 100% kinh phí tập huấn về ĐBCL cho cả các CB-GV-NV, sắp xếp nhân sự, hỗ 

trợ các cá nhân tham gia tập huấn để hoàn thành nhiệm vụ với nhà trường, chiết 

giảm định mức NCKH và giảng dạy hoặc có mức bồi dưỡng cụ thể, HUHA mong 

muốn xây dựng được đội ngũ có nghiệp vụ vững vàng về ĐBCL [H1.09.02.01].  

Nhà trường xác định các mục tiêu chiến lược cơ bản cần thực hiện: (i) Chiến 

lược về phát triển đào tạo; (ii) Chiến lược phát triển KHCN; (iii) Chiến lược phát 

triển đội ngũ và tổ chức bộ máy; (iv) Chiến lược về công tác hệ thống ĐBCL;  (v) 

Chiến lược phát triển CSVC; (vi) Chiến lược phát triển tài chính. Để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược trên và ĐBCL Nhà trường, HUHA xây dựng KHCL về công 

tác ĐBCL và xây dựng chính sách chất lượng [H1.09.02.02], [H1.09.02.03], 

[H1.09.02.04]. 

Chính sách chất lượng: “Không ngừng nâng cao chất lượng dạy, học, 

NCKH nhằm cung cấp cho người học những điều kiện tốt nhất để phát triển 

toàn diện các năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, tự tin hội 

nhập với cộng đồng và quốc tế”. Chính sách này được cụ thể trong các chính 

sách về đào tạo, chính sách nghiên cứu và chính sách PVCĐ [H1.09.02.05]. 

Nhà trường ban hành các quyết định quy định hoạt động, Sổ tay chất lượng-  là tài 

liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng của Trường và cách thức mà Nhà trường 

đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn để được chứng nhận là phù hợp với các tiêu 

chuẩn kiểm định [H1.09.02.06]. 

http://truongnoivu.edu.vn/dbcl
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Kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng và chính sách chất lượng của 

Trường được Hiệu trưởng phê duyệt và công bố rộng rãi đến toàn thể CB-GV-

NV trong trường qua Website [H1.09.02.07] và Hội nghị tổng kế công tác hàng 

năm, có khen thưởng các thành tích kịp thời như thành tích về nghiên cứu khoa 

học, nâng cao trình độ. Tất cả các trưởng đơn vị có trách nhiệm truyền đạt nhằm 

đảm bảo tất cả cán bộ viên chức đều thấu hiểu và triển khai thực hiện. Nhà 

trường cũng định kỳ xem xét, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của 

Trường. Nhà trường cam kết luôn lắng nghe và giải quyết các yêu cầu của người 

học, của các bên liên quan một cách chu đáo và tin cậy, đồng thời cam kết cải 

tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và chính sách chất lượng. Mọi hoạt động 

của trường đều nhằm đáp ứng và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của các bên liên 

quan vì chất lượng cần được thiết kế, phản chiếu, kiểm soát từ nhiều góc nhìn 

khác nhau. Hệ thống ĐBCL của trường là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe 

và khuyến khích sự tham dự của tất cả các bên có liên quan như SV, CSV, NTD, 

GV, nhân viên, các khoa, các phòng ban, các đối tác trong và ngoài nước. Hệ 

thống này cũng có đầu vào là các hướng dẫn, qui định, yêu cầu của pháp luật, Bộ 

GD&ĐT, Bộ Nội vụ và các tổ chức kiểm định uy tín mà Nhà trường lựa chọn. 

Hàng năm, Phòng KTBĐCL tổ chức các loại khảo sát ý kiến các bên liên quan: 

(i) khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV; (ii) khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về khóa học về CTDT; (iii, vi) khảo sát ý kiến GV và SV về chất lượng 

đội ngũ NV phục vụ; (v) khảo sát ý kiến GV, (vi) ý kiến NTD và (vii) khảo sát ý 

kiến cựu SV về CTĐT và CĐR. Sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến chất 

lượng hoạt động Nhà trường [H1.09.02.08].  

Nhà trường đã huy động 100% các đơn vị, tổ chức, hội, câu lạc bộ thuộc và 

trực thuộc Trường tham gia trong quá trình triển khai các hoạt động ĐBCL, cụ thể 

đã có văn bản giao nhiệm vụ cho bên liên quan trong quá trình triển khai tại các bộ 

phận/đơn vị/phòng/khoa/trung tâm/phân hiệu thuộc và trực thuộc Trường thành hệ 

thống ĐBCL của HUHA có cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo sự vận hành thống nhất, 

đồng bộ của các bộ phận/đơn vị có liên quan từ cấp chỉ đạo là Hội đồng trường, 

BGH tới đơn vị, Phòng, Khoa, Viện, Trung Tâm, Phân hiệu, tổ bộ môn, cá nhân, tổ 

chức, hội thuộc và trực thuộc Trường. Các bên liên quan này có trách nhiệm triển 

khai các hoạt động ĐBCL để đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu chiến lược và 

ĐBCL của Nhà trường, cấu trúc tổ chức về hoạt động ĐBCL được đượng giao 

nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 1867/QĐ-ĐHNV ngày 4/9/2018 của Hiệu 

trưởng HUHA về việc thành lập Ban thư ký, Tiểu ban, Nhóm chuyên gia tư vấn, 

nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng tự đáng giá. Đây là các bộ phận 
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lằm trong các đơn vị chuyên trách thực hiện, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và 

phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất 

lượng đào tạo, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn KĐCL trường và chương trình, góp 

phần vào việc hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu đã đề ra trong CLPT trường. 

Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của đơn vị, Nhóm chuyên trách được trường 

quy định rõ bằng văn bản [H1.09.02.09]  

Nhằm đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu chiến lược đảm bảo năng lực các 

cán bộ làm triển khai công tác ĐBCL và đẩy mạnh hơn nữa văn hóa chất lượng 

trong Trường, hàng năm các CB-GV-NV phụ trách công tác ĐBCL của các 

đơn vị được Nhà trường tạo điều kiện cho tham gia các hội nghị/hội thảo, các 

khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, Các khóa học có nội dung liên quan tới 

nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên 

môn; xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong; tham gia viết báo cáo tự đánh giá 

phục vụ cho công tác kiểm định trường. Đặc biệt, Trường đã cử 5 người tham dự 

lớp đào tạo kiểm định viên. Sau mỗi đợt tập huấn, Nhà trường tiến hành khảo 

sát ý kiến của những người tham dự về chất lượng buổi tập huấn và nhu cầu của 

họ cho những lần tập huấn khác [H1.09.01.13]. 

Tập huấn nâng cao 

năng lực đội ngũ 
Số đợt 

lượng người  

tham dự 
Nội dung bồi dưỡng 

Tập huấn ngoài 

trường 
01 05 

Khóa Đào tạo Kiểm định 

viên GDĐH& TCCN khóa 26 

Tập huấn tại 

HUHA năm 2014 
01 54 

Bồi dưỡng nghiệp vụ  

về công tác KĐCL và ĐBCL 

Theo Bộ 10 tiêu chuẩn/61 tiêu chí 

Tập huấn tại 

HUHA năm 2018 

(Quảng Nam, 

HCM) 

 

03 

 

172 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

về công tác KĐCL và ĐBCL 

Theo Bộ 25 tiêu chuẩn/111 tiêu chí 

Tổng cộng 05 231  

 

Bảng 9.2.1: Thống kê các đợt tập huấn tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ  

về công tác ĐBCL (từ năm 2014 – 2018) 

Kết quả của các đợt tập huấn, hội thảo về công tác ĐBCL là năng lực đội 

ngũ CB-GV-NV làm công tác KĐCL và BĐCL được nâng lên. Ngoài ra Nhà 

trường còn có 05 viên chức tham dự đạo tạo kiểm định viên, một số các CB-GV-

NV còn lại được tham  gia viết báo cáo tự đánh giá là các CB-GV-NV đơn vị 
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thuộc và trực thuộc Trường . Một số CB-GV-NV phụ trách nhóm công tác tự 

đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT theo bộ tiêu chuẩn 

của Bộ GD&ĐT [H1.09.01.06]. 

Các chính sách ưu tiên và hỗ trợ 100% kinh phí, tổng kinh phí chi cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng các CB-GV-NV  và các hoạt động ĐBCLGD khoảng 600 

triệu và theo kế hoạch chiến lược và đào tạo bồi dưỡng CB-GV-NV phụ trách, 

chuyên trách các hoạt động về KĐCL và BĐCL của Nhà trường. 

Nhà trường có các chính sách ưu tiên cho các hoạt động ĐBCL theo kế 

hoạch, chiến lược. Điều này thể hiện rất rõ trong cam kết của Chính sách đảm bảo 

chất lượng [H1.09.01.14]: cử cán bộ, giảng viên đi học, tham gia các lớp tập huấn 

đảm bảo chất lượng; ưu tiên nhân sự tập trung cho công tác kiểm định, đánh giá 

ngoài; có chính sách động viên nhân sự tham gia tích cực những công tác này 

(khen thưởng) [H1.09.01.13]. 

Trong quá trình triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, Nhà trường đã 

tiến hành lấy ý kiến của các bên liên quan. Chẳng hạn, trong hoạt động đào tạo, đã 

tiến hành khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, chuyên gia, doanh nghiệp về chuẩn 

đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, cơ sở vật chất, việc làm sau khi tốt 

nghiệp [H1.09.02.08]; trong hoạt động nghiên cứu khoa học cũng đã tiến hành 

khảo sát cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên, sinh viên để đánh giá chất lượng hoạt 

động nghiên cứu khoa học [H1.09.04.08]; trong hoạt động phục vụ cộng đồng đã 

khảo sát để đánh giá loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội [H1.09.02.08]. Từ năm 2014 đến nay, cứ 

2 năm 1 lần định kỳ Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương 

trình đào tạo, đề cương chi tiết các ngành đào tạo của Nhà trường; tiến hành bổ 

sung, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu người 

học [H1.09.02.08]. 

Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán 

triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực 

hiện 

Kế hoạch chiến lược về BĐCL của Nhà trường được cụ thể hoá thông qua 

kế hoạch, văn bản triển khai các hành động hằng năm. Phòng KTBĐCL là đơn vị 
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thường trực và tham mưu cho ĐU, HĐT, BGH xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện kế hoạch chi tiết thường xuyên theo từng năm [H1.09.03.01]. Những kết 

quả thực hiện kế hoạch này được thể hiện trong báo cáo trong tổng kết công tác 

cuối năm và phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo, báo cáo này cùng với 

báo cáo của các đơn vị chức năng của Trường sẽ được thông báo công khai đến tất 

cả các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường tại Hội nghị tổng kết năm và Hội nghị 

CBVC hàng năm được tổ chức bởi Văn phòng, BCH Công đoàn [H1.09.03.02]. 

Kế hoạch thực hiện hàng năm được cụ thể hoá thành các công việc, nhiệm vụ triển 

khai hàng tháng. Định kỳ hàng tháng, Phòng Khảo thí và ĐBCL báo cáo kết quả 

công tác của tháng và kế hoạch tháng tiếp theo với BGH và thảo luận công khai tại 

buổi họp giao ban thường xuyên, định kỳ của Nhà trường (thường tổ chức định kỳ 

vào thứ 5 đầu tiên mỗi tháng) [H1.09.03.02]. 

Nhà trường phổ biến, triển khai các hoạt động thực hiện chiến lược ĐBCL 

theo kế hoạch trong các buổi họp giao ban định kỳ, thường xuyên hằng tháng, 

quý, 6 tháng và năm; cũng đã tổ chức 01 Hội thảo và 04 lớp tập huấn và triển 

khai các hoạt động thực hiện chiến lược ĐBCL theo kế hoạch [H1.09.03.03]; yêu 

cầu tất cả các trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến, truyền đạt nhằm đảm bảo 

tất cả cán bộ viên chức đều thấu hiểu và triển khai thực hiện. Với văn hóa “chất 

lượng là trách nhiệm của mọi người”, HUHA khẳng định bốn thành phần chính 

trong hệ thống ĐBCL là: (i) Tất cả mọi người đều có trách nhiệm duy trì chất 

lượng sản phẩm/dịch vụ; (ii) Tất cả mọi người đều có trách nhiệm củng cố chất 

lượng của sản phẩm/dịch vụ; (iii) Tất cả mọi người hiểu, sử dụng, thấy mình là 

chủ hệ thống; (iv) Người hưởng lợi (nhà quản lý/người học/các bên liên quan 

khác) thường xuyên kiểm tra hệ thống và chất lượng sản phẩm/dịch vụ của 

Nhà trường. 

Các hoạt động tập huấn cụ thể về ĐBCL, Nhà trường đã cử 5 người tham 

dự lớp đào tạo kiểm định viên trong tháng 3 năm 2019. Sau mỗi đợt tập huấn, 

Nhà trường tiến hành khảo sát ý kiến của những người tham dự về chất lượng 

buổi tập huấn và nhu cầu của họ cho những lần tập huấn khác [H1.09.02.04]. 

Tổng số lần tổ chức các lớp tập huấn tập huấn về công tác ĐBCL (từ năm 

2013 – 2018) là: 

Năm 2013: Tổ chức 01 Hội thảo, mở lớp tập huấn và Hướng dẫn viết báo 

cáo tự đánh giá CSGD theo bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT có 10 Tiêu chuẩn/61 tiêu 

chí để phục vụ viết báo cáo tự năm 2014 [H1.09.03.05] 
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 Năm 2018: Tập huấn và Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá CSGD theo bộ 

tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT có 25 Tiêu chuẩn/111 tiêu chí, năm 2019 [H1.09.03.06] 

Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn 

hằng năm, qua từng giai đoạn và được Hiệu trưởng phê duyệt, giao nhiệm vụ và 

công bố rộng rãi đến toàn thể CB-GV-NV trong trường qua Website, qua Quyết 

định giao kế hoạch công tác năm đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. 

Nhà trường còn cụ thể hóa hơn việc triển khai, quán triệt thực hiện các hoạt 

động ĐBCL theo kế hoạch hằng năm trong các buổi họp giao ban định kỳ, thường 

xuyên hằng tháng, quý, 6 tháng và cả năm [H1.09.02.01]  

Với nhiệm vụ của mình, Phòng KTBĐCL cũng đã xây dựng và ban hành các 

bộ tài liệu, hướng dấn thực hiện, bao gồm: 

 - Xây dựng bộ Hướng dẫn viết và công bố CĐR CTĐT theo bộ tiêu chuẩn 

của Bộ GD&ĐT [H1.09.03.03] 

 - Công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối sinh viên có trình độ đại học chính 

quy hệ không chuyên của Nhà trường năm 2016 [H1.09.03.04]. 

 - Công bố chuẩn đầu ra về CNTT đối sinh viên có trình độ đại học chính quy 

hệ không chuyên của Nhà trường năm 2016 [H1.09.03.05]. 

 - Tổ chức 01 Hội thảo, mở 04 lớp tập huấn và Hướng dẫn viết báo cáo tự 

đánh giá CSGD theo bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT….. 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, 

hệ thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai 

Nhà trường có xây dựng một hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến 

các chính sách, hệ thống và các quy trình KĐCL và ĐBCL chung với hệ thống 

lưu trữ của Nhà trường. Với mỗi loại hoạt động lưu trữ văn bản, Nhà trường đều 

có các văn bản, các quy trình nghiệp vụ, quy định lưu trữ theo Quy định nộp lưu 

kho định kỳ 5 năm/lần, có các hướng dẫn, quy trình nộp lưu, trình ký và các biểu 

mẫu đính kèm, giúp cho việc thực hiện thuận tiện và dễ dàng. Hệ thống nộp lưu 

này cho thấy, các tài liệu này thể hiện sự mô tả đầy đủ của hệ thống quản lý 

chất lượng của Nhà trường  về văn bản và cách thức mà Nhà trường đáp ứng yêu 

cầu của tiêu chuẩn của Bộ Nội vụ quy định và hàng năm tổ chức kiểm tra rà 

soát.  

Nhà trường cam kết về chính sách chất lượng của Nhà trường, bộ máy tổ 

chức và phương pháp quản lý văn bản trong công tác giảng dạy và quản lý SV, 

các quy trình nghiệp vụ phục vụ cho sự phối hợp công tác của các đơn vị; mô tả 
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sự tương tác giữa các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng văn bản giúp 

cho việc thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng văn 

bản của Trường có hiệu quả ngày càng cao hơn [H1.09.04.01]. 

Về mặt văn bản quản lý, Nhà trường có hệ thống lưu trữ văn bản để tổ 

chức, quản lý, quy định tất cả các hoạt động của Nhà trường và được thể hiện rõ 

trong các nội dung, quy trình, thủ tục trong bộ Quy chế văn thư lưu trữ 

…[H1.09.04.02]. Văn phòng trường đã xây dựng một quy trình nghiệp vụ để 

quản lý toàn bộ hệ thống văn bản trong Trường: Quy trình quản lý văn bản đi – 

đến, quy trình trình ký văn bản, nộp lưu kho định kỳ 5 năm/lần… 

[H1.09.04.03], vì vậy tất cả các văn bản ban hành đều được kiểm soát chặt chẽ 

về nội dung, hình thức và tính pháp lý đồng thời được Văn phòng trường và các 

đơn vị lưu trữ nhằm tránh sự xung đột hoặc chồng chéo về nội dung giữa các văn 

bản. Việc quản lý văn bản còn được Văn phòng trường tin học hóa bằng phần 

mềm chuyên dụng [H1.09.04.04]. Về các chính sách, định hướng phát triển 

chung của Nhà trường có các văn bản về KHCL, chương trình hàng động của 

HĐT, BGH từng nhiệm kỳ, các nghị quyết của Đảng ủy, BGH … được lưu trữ 

tại Phòng thư ký BGH, Văn phòng Đảng ủy trường [H1.09.04.05]. Văn bản Quy 

định, Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường là cơ sở pháp lý trong công 

tác tổ chức và quản lý các hoạt động của trường [H1.09.04.06]. Các văn bản quy 

định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị của Trường được ban hành và tạo 

thuận lợi trong công tác điều hành hoạt động của Trường. Về tài chính, 

trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, được điều chỉnh cho phù hợp với tình 

hình cụ thể của nhà trường và công khai thực hiện tốt quy chế này trong các đơn 

vị [H1.09.02.05]. Về tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo, nhà trường ban 

hành các văn bản về thực hiện quy chế đào tạo, Quy trình xây dựng thẩm định 

và ban hành CTĐT và CĐR, Quy trình lập kế hoạch và xếp TKB, Quy trình mời 

giảng và quản lý hoạt động GD của GV, Quy trình xếp lịch thi học kỳ, Quy trình 

tổ chức thi học kỳ, Quy trình hướng dẫn và chấm đồ án tốt nghiệp; Quy trình 

xét tốt nghiệp, Quy trình quản lý văn bằng chứng chỉ Nhà trường, Quy trình 

giám sát hoạt động đào tạo. Các quy trình văn bản trên giúp các đơn vị chuyên 

môn thuận lợi hơn trong công tác điều hành [H1.09.04.07]. Về hoạt động 

NCKH, P.QLĐTSĐH đã ban hành Quy trình quản lý đề tài KHCN của CB-GV-

NV, Quy trình quản lý đề tài NCKH của SV, hoạt động hợp tác quốc tế 

[H1.09.04.08]. Bên cạnh đó, tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thuộc trường 
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cũng sử dụng chung Quy chế Văn bản - Lưu trữ để tổ chức và quản lý hoạt động 

của tổ chức [H1.09.04.09]. 

Ngoài ra, Nhà trường có thêm hệ thống quản lý văn bản, điều hành, phần 

mềm chuyên dụng về hệ thống quản lý văn bản Eoffice của Bộ Nội triển khai, và 

phần mềm quản lý người học như: các văn bản quản lý, cơ sở dữ liệu về chính 

sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL của Nhà trường được lưu trữ có hệ 

thống, có phòng riêng về hồ sơ hoạt động ĐBCL. Các văn bản gốc đều được 

quản lý, khai thác tại Kho lưu trữ do Văn phòng Nhà trường quản lý, bên cạnh 

đó, các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm đều có lưu các bản tương ứng với lĩnh vực 

mình phụ trách. Các văn bản quản lý, cơ sở dữ liệu về chính sách, hệ thống, quy 

trình và thủ tục đảm chất lượng của Nhà trường được cập nhật và dễ tiếp cận. Các 

tài liệu đều được cập nhật trên website định kỳ và đầy đủ; các kết quả, quá trình 

học tập và tiến trình đào tạo được quản lý trên phần mềm quản lý đào tạo 

Unisoft; các thông tin về người học được quản lý trên phần mềm Unistuden, 

thông tin về thư viện được quản lý trên phần mềm ........ [H1.09.04.04], phần 

mềm MISA về tài chính, kế toán,... giúp các đơn vị trong Nhà trường tiếp cận và 

cập nhật thông tin dễ dàng; các thông tin về học tập của sinh viên được cung cấp 

trên Cổng thông tin điện tử [H1.09.04.04] để mỗi sinh viên có thể theo dõi được 

kết quả học tập và rèn luyện của mình.   

Nhà trường cũng đã giao nhiệm vụ rõ theo chức năng nhiệm vụ của từng 

đơn vị mà định định kỳ rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục 

ĐBCL ít nhất 02 năm/lần và thường xuyên khi có biến động, thay đổi hệ thống 

văn bản quy phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bội Nội vụ và Nhà nước; 

  Hệ thống quản lý văn bản cũng đã thể hiển rõ trong bộ Quy chế Văn thư – 

Lưu trữ của Nhà trường cũng đã có thể hiện rõ về thời gian định kỳ rà soát các 

chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL; hệ thống văn bản quy phạm về 

tổ chức, quản trị, quản lý và hoạt động ĐBCL của Nhà trường được triển khai 

lồng ghép ứng dụng các Hệ thống phần mềm quản lý hiện hành và Website nội bộ, 

website nhà trường thực hiện có hiệu quả [H1.09.04.09]. 

Như vậy, Nhà trường đã giao theo chức năng nhiệm vụ cụ thể định kỳ rà 

soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL cho một số các đơn vị 

cụ thể như sau: 

* Phòng Tổ chức cán bộ phụ trách rà soát toàn bộ chính sách, hệ thống, quy 

trình và thủ tục ĐBCL về văn bản quản trị, quản lý, quy chế, quy định về đội ngũ 

giảng viên, chuyên viên: được lưu trữ và quản lý bằng phần mềm quản lý nhân sự, 
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tủ, file hồ sơ CB – GV – NV theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [H1.09.04.10]; 

 * Văn phòng phụ trách rà soát toàn bộ chính sách, hệ thống, quy trình và thủ 

tục ĐBCL văn bản quản lý hành chính, lịch công tác, quyết định, quy chế, quy 

định, quy trình giải quyết công việc, hoạt động hành chính, phục vụ cho hoạt động 

bộ máy của Nhà trường;  được lưu trữ và quản lý bởi phần mềm quản lý hành 

chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [H1.09.04.11]; 

 * Phòng Quản lý đào tạo Đại học và Phòng quản lý đào tạo Sau đại học phụ 

trách rà soát toàn bộ thông tin về CTĐT, kế hoạch đào tạo, lịch học, cố vấn học 

tập…. của tất cả các hệ, bậc đào tạo được lưu trữ và quản lý bởi phần mềm đào tạo 

theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [H1.09.04.12]; 

 * Phòng Khảo thí và ĐBCL phụ trách rà soát toàn bộ chính sách, hệ thống, 

quy trình và thủ tục ĐBCL, hệ thống BĐCL của Nhà trường; rà soát toàn bộ chính 

sách, hệ thống, quy trình văn bản quản lý tất cả thông tin về lịch thi, kết quả thi, 

bài thi, chấm bài thi kết thúc học phần của sinh viên được lưu trữ và quản lý tại 

kho và trên phần mềm QLĐT theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [H1.09.04.13]; 

* Phòng Công tác sinh viên phụ trách rà soát toàn bộ chính sách, hệ thống, 

quy trình và thủ tục ĐBCL toàn bộ thông tin, hồ sơ về sinh viên (trong đó có cả kỷ 

luật, khen thưởng), CSV, các chính sách hỗ trợ sinh viên (học bổng, vay vốn, ưu 

đãi…); được lưu trữ và quản lý trên kho và phần mềm quản lý sinh viên theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị [H1.09.04.14]; 

* Phòng Kế hoạch – Tài chính phụ trách rà soát toàn bộ chính sách, chế độ, 

hệ thống chi tiêu nội bộ, quy trình và thủ tục hoạt động tài chính của Nhà trường; 

Toàn bộ thông tin, hồ sơ về tài chính, công tác thu chi, quyết toán về các khoản 

kinh phí, tài chính.. .được quản lý trên phần mềm MISA theo chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị [H1.09.04.15] 

* Trung TTTTV phụ trách rà soát toàn bộ chính sách, mua bán, in ấn, phát 

hành toàn bộ thông tin liên quan đến sách, giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham 

khảo của nhà trường được tra cứu, quản lý dựa trên phần mềm thư viện 

[H1.09.04.16]. 

* Với nhiệm vụ là đơn vị thường trực công tác ĐBCL của nhà trường, toàn 

bộ hệ thống các tài liệu liên quan đến công tác ĐBCL được Phòng Khảo thí và 

ĐBCL lưu trữ và công khai trên website…. (http:truongnoivu.edu.vn/) 

[H1.09.04.17] bao gồm: 

• Các CLPT kế hoạch của công tác KĐCL và BĐCL của nhà trường; 
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• Các báo cáo hoạt động hàng năm, hàng tháng của Phòng KTBĐCL; 

• Các sổ tay các Văn bản hướng dẫn KĐCL của CTĐT và kiểm định 

trường [H1.09.04.18] ; 

• Nghị định, thông tư, chính sách của nhà nước về KĐCL và ĐBCL; 

• Báo cáo tự đánh giá; 

• Các form mẫu thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 

• Khảo sát, phiếu đánh giá, lấy thông tin liên quan 

Với các quy định, thủ tục, quy trình được ban hành bởi nhà trường, trong 

“CLPT và Kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2014- 2020” có ghi rõ thời hạn rà soát, đánh 

giá và cải tiến theo quy định của Nhà nước [H1.09.01.11]  

Ngoài ra chất lượng đào tạo của nhà trường cho từng năm học đều được 

công bố công khai trên Website của nhà trường tại địa chỉ 

http:truongnoivu.edu.vn/  bao gồm: 

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế; 

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; 

-  Công khai tài chính. 

Nhà trường đã phổ biến cho các bên liên quan trong CSGD về các chính 

sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL bằng các văn bản pháp quy và các 

văn bản quản trị, quản lý được Nhà trường phổ biến rộng rãi trong toàn Trường 

qua các kênh thông tin: Hệ thống văn bản đi đến của Văn phòng trường, 

Website nội bộ, Website Nhà trường, lịch công tác tuần, Họp giao ban, Hệ thống 

Email cá nhân,… [H1.09.04.19]. Tất cả các chủ trương, chính sách, định hướng 

của Nhà trường đều được triển khai, đăng tải đến tất cả các CB-GV-NV trong 

Trường thực hiện, thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các cuộc họp định kỳ và 

không định kỳ: Họp Đảng bộ, Họp HĐT, Họp BGH, Họp giao ban Lãnh đạo 

(hàng tháng), họp giao ban công tác tuấn khối phòng phục vụ (1 tuần một lần), 

họp giao ban công tác tuấn khoa chuyên môn (2 tuần một lần), giao ban hàng 

tháng, giao ban công tác SV (3 tháng một lần). Với sự chỉ đạo luôn kịp thời, 

điều hành, triển khai công việc có hệ thống, nhất quán từ ĐU, HĐT, BGH đến 

các đơn vị, từ đó công việc được hoàn thành theo đúng tiến độ và kế hoạch đề 

ra. Đồng thời, các công việc, các chính sách, kế hoạch, các quy trình nghiệp vụ 

cũng được rà soát, điều chỉnh và đảm bảo nhất quán trong toàn hệ thống hoạt 

động của Nhà trường [H1.09.04.20]. 

Toàn bộ hệ thống lưu trữ văn bản, thông tin, văn bản, quy chế, quy định về 
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các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục được HUHA tổ chức lưu trữ và quản 

lý một cách có hệ thống, dễ dàng trích xuất khi cần. Đã thường xuyên phổ biến cho 

các bên liên quan trong CSGD và có giao nhiệm vụ cụ thể các đơn vị quản lý và 

chịu trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. 

Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính 

được thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở 

giáo dục 

Để đảm bảo các chỉ số trong đảm bảo chất lượng của mọi hoạt động giáo 

dục của HUHA đã thiết lập một hệ thống các chỉ số thực hiện chính và chỉ tiêu 

phấn đấu như sau: 

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Nhà trường vào tháng 12 hàng năm, 

Nhà trường lên thông báo cho tất cả các cá nhân và đơn vị trong Trường chuẩn 

bị cho công tác ĐBCL năm mới, trong đó có việc báo cáo công tác năm cũ và 

xây dựng phương hướng các nhiệm vụ năm mới của từng đơn vị, tổ chức 

thuộc và trực thuộc Trường, sau đó tổ chức họp các bên liên quan phân tích đưa 

hiệu chỉnh chỉ tiêu hàng năm cho các đơn vị để phấn đấu thực hiện, đó là Quyết 

định giao thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm cho các đơn (theo biểu mẫu 

đính kèm) [H1.09.05.01]. Căn cứ các kế hoạch năm học, các đơn vị xây dựng 

Kế hoạch thực hiện năm gồm các nội dung của các mảng công tác theo chức 

năng nhiệm vụ như: Giáo dục chính trị tư tưởng và công tác SV; Tổ chức cán bộ; 

Công tác Khảo thí và ĐBCL; Quản lý Đào tạo; NCKH và Quan hệ quốc tế; Tài 

chính và CSVC…. [H1.09.05.02]. 

Với mỗi mảng công tác, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện để 

đạt mục tiêu đề ra, có bộ chỉ số rõ ràng (KPIs); cá nhân/đơn vị nào chịu trách 

nhiệm chính/phối hợp để thực hiện; Thời gian nào thì hoàn thành [H1.09.05.03]. 

Khi xây dựng các chỉ số KPIs cần đạt được, các đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc 

SMART: phải khả thi, phải đo lường được, sát với thực tế để tất cả các thành 

viên trong đơn vị có thể thực hiện được và phải có thời hạn hoàn thành. Ngoài 

các chỉ số KPIs, nếu có mục tiêu nào chưa đạt thì đơn vị phải giải trình 

[H1.09.05.04] và bị trừ điểm đánh giá thi đua cuối năm. 

Đối với các cá nhân, Nhà trường ban hành Quy định về chế độ làm việc của 

GV, VC Quy chế trả lương cho CB-GV-NV, Quy định thù lao giảng dạy năm 

học,… [H1.09.05.05] với các chỉ số rõ ràng mà mỗi CB-GV-NV phải thực hiện 

để hoàn thành khối lượng công việc theo các kế hoạch đề ra. Trên căn cứ đó, Nhà 
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trường đánh giá xếp loại thi đua cá nhân với những mức khen thưởng hoặc kỷ 

luật hợp lý. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm tổ chức theo dõi ngày giờ công, 

khối lượng và chất lượng công việc của CB-GV-NV thuộc đơn vị và gửi về 

Phòng TCCB làm cơ sở châm công, ghi điểm để gửi về Phòng KHTC thanh toán 

tiền lương hàng tháng; cuối năm học tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ của CB-GV-NV thuộc đơn vị, gửi về Văn phòng làm cơ sở để Hội đồng đánh 

giá cấp Trường xác định Hệ số hoàn thành nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm 

vụ, công việc và kết quả xếp loại (phân loại) A, B, C, D của công chức, viên chức 

hằng tháng để thanh toán tiền lương bổ sung cuối năm học cũng như để xem xét 

kết quả thi đua khen thưởng hắng năm [H1.09.05.06]. 

Cuối mỗi năm học, từng cá nhân, đơn vị đều làm báo cáo tổng kết công tác 

năm học, dựa trên các chỉ số được thiết lập (mức độ hoàn thành công tác, kế 

hoạch năm học) các cá nhân/tập thể đối sánh với các kết quả đạt được của năm 

học để xếp loại thi đua. Ngoài ra, nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lượng nội 

bộ, một năm Trường tổ chức đánh giá nội bộ 1 đợt và họp xét đánh giá thực 

hiện công việc, nhiệm vụ tại các đơn vị 1 tháng/lần, các Quy định đánh giá CB-

GV-NV đã được lượng hóa bằng phiếu đánh giá trên các thang điểm, đối tượng 

cụ thể. Như vậy, chấm điểm giúp Nhà trường và các đơn vị rà soát lại các chỉ số 

thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính mà các các nhân, đơn vị đã thiết lập 

để đo lường các kết quả công tác ĐBCL của Nhà trường [H1.09.05.07]. 

Tiêu chí 9.6: Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các 

chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và 

đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

Nhà trường có định kỳ tổ chức các cuộc họp để rà soát, phân tích và kết 

luận về tình hình hoạt động của hệ thống quản trị, quản lý chất lượng, xem 

xét tính phù hợp, tính đầy đủ, tính hiệu lực và không ngừng cải tiến, nâng cao 

hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường. 

Mặc dù đã xây dựng chiến lược cụ thể cho giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 

2025, tuy nhiên thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, quý 

(có quy định cụ thể) [H1.09.06.01], các đơn vị phải báo cáo và rà soát trên phạm 

vị toàn trường, các chỉ số thực hiện chính, chỉ tiêu phấn đầu trong các đơn vị thuộc 

và trực thuộc HUHA và không ngừng được cải tiến để không những đảm bảo được 

chất lượng giáo dục đào tạo của mình, mà còn làm hài lòng các bên liên quan, đáp 

ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong thời kỳ hội nhập. Tất cả những cải tiến này 
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được thể hiện rõ trong kế hoạch hành động hàng năm của Phòng Khảo thí và 

ĐBCL [H1.09.06.02]. 

Nhằm đảm bảo các kế hoạch, các chỉ số và các chỉ tiêu phấn đấu đề ra  đáp 

ứng mục tiêu chiến lược, phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và định hướng phát 

triển đã đề ra, Nhà trường liên tục hoàn thiện và cải tiến hệ thống ĐBCL bên 

trong sau mỗi đợt TĐG, ĐGN bởi các tổ chức KĐCL và rà soát thương xuyên của 

các đơn vị trong các buổi họp giao ban và báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng đầu năm 

và tổng kết cuối mỗi năm  [H1.09.06.03]. 

Nhà trường định kỳ hoặc không định kỳ tổ chức các cuộc họp để rà soát, 

phân tích và kết luận về tình hình hoạt động của hệ thống quản trị, quản lý 

chất lượng, xem xét tính phù hợp, tính đầy đủ, tính hiệu lực và không ngừng 

cải tiến, nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường. 

Các hoạt động xem xét được thực hiện thông qua các cuộc họp: Họp HĐT, ĐU, 

BGH hàng quý, tháng; Họp xem xét của Lãnh đạo hàng năm; Họp giao ban hàng 

tuần, tháng của BGH và Lãnh đạo của tất cả các đơn vị; Họp giao ban khối 

các phòng, ban 1 tuần/lần; Họp giao ban khối các khoa chuyên môn 2 tuần/lần. 

Tất cả các cuộc Họp giap ban trên đều do Hiệu trưởng chủ trì, ngoài ra các cuộc 

họp của các đơn vị Phòng/Khoa/Phân hiệu/Viện/Trung tâm định kỳ 1 tháng/lần; 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng, Họp Hội đồng đánh giá CB-GV-NV cuối 

năm [H1.09.06.04]. 

Các nội dung được BGH đưa ra xem xét gồm một số vấn đề sau: Việc thực 

hiện và kết quả của các đợt đánh giá; Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên 

quan (CBQL, GV, SV, Cựu SV, NTD); Tình hình thực hiện công tác quản lý, 

thực hiện dạy học và NCKH, PVCĐ đáp ứng yêu cầu người học; Tình trạng thực 

hiện các biện pháp khắc phục phòng tránh rủi ro; Kết quả thực hiện các quyết 

định của cuộc họp xem xét trước; Mức độ đạt được các giờ NCKH; Những thay 

đổi có liên quan đến hệ thống chất lượng; Các đề nghị cải tiến chất lượng; … 

[H1.09.06.05]. Cụ thể với 3 mảng công việc chính như sau: 

(i) Thực hiện kiểm soát, cập nhật các quy trình, biểu mẫu đã được phê 

duyệt; Định kỳ báo cáo kết quả đánh giá nội bộ và các điểm không phù hợp đã 

xảy ra trong năm học và đề xuất cải tiến. Thông qua Sổ theo dõi việc thực hiện 

nhiệm vụ trong năm học, một năm 1 lần, các chỉ số đề ra được rà soát, chỉ số 

nào chưa đạt được, các đơn vị phải giải trình kèm minh chứng. Kết quả thực 

hiện các chỉ số (đạt hay không đạt) là cở sở để các đơn vị xây dựng kế hoạch 
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thực hiện nhiệm năm tiếp theo, đồng thời các quy trình nghiệp vụ cũng được 

cập nhật theo hướng cải tiến cho phù hợp [H1.09.06.05]; Thực hiện đầy đủ các 

báo cáo sơ kết/tổng kết năm học và các báo cáo khác về hoạt động của đơn vị 

[H1.09.06.03]. 

(ii) Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ trường: 

Thực hiện khảo sát ý kiến của các bên liên quan về chất lượng giảng dạy và 

phục vụ của Nhà trường; xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất 

cải tiến; Tiến hành thường xuyên và định kỳ các hoạt động ĐBCL theo hướng 

dẫn và quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ báo cáo hiện trạng công tác ĐBCL 

định kỳ hàng năm [H1.09.06.06]. 

(iii) Công tác đánh giá, KĐCL giáo dục CTĐT, cơ sở đào tạo theo các 

tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT [H1.09.06.07]. 

Thông qua hoạt động rà soát, cải tiến hệ thống ĐBCL, Nhà trường đã đạt 

nhiều kết quả trong công tác ĐBCL. 

 Năm 2014 HUHA hoàn tất báo cáo tự đánh giá (SAR) gửi Bộ GD&ĐT và 

kiểm định nội bộ Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn của MOET. Năm 2018 Nhà 

trường đã bắt đầu triển khai cải tiến, cập nhật mới báo cáo tự đánh giá năm 2014 

để chuẩn bị gửi Trung tâm kiểm đinh chất lượng giáo dục và Bộ GD&ĐT. Tuy 

nhiên, do Bộ tiêu chuẩn mới có một số thay đổi về chủ trương, đường lối và số 

lượng tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá khác nhau nhiều nên HUHA quyết định 

chuyển sang KĐCL theo bộ tiêu chuẩn mới (theo Thông tư 12/TT-BGDĐT, ngày 

19/5/2017) và dự kiến sẽ đăng ký ĐGN vào tháng 8 năm 2019 theo tiến trình của 

Bộ GD&ĐT để sớm được khẳng định thương hiệu Nhà trường [H1.09.06.05]. 

Như vậy, Nhà trường đã thực hiện rà soát và cải tiến 01 lần tổng thể Nhà 

trường thông qua bản Báo cáo tự đánh giá quy trình lập kế hoạch các hoạt động để 

đáp ứng mục tiêu chiến lược và ĐBCL. Năm 2014, Nhà trường đã xây dựng đề ra 

các mục tiêu chiến lược ĐBCL, sổ tay chất lượng của Nhà trường [H1.09.02.06]. 

từ đó thay đổi xây dựng bộ KPIs đầu tiên trong chiến lược ĐBCL sổ tay chất lượng 

[H1.09.02.06] để áp dụng cho các năm tiếp theo; Nhà trường đã ban hành, triển 

khai Kế hoạch số 1303/KH-ĐHNV ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Kế hoạch Tự đánh giá Cơ sở giáo dục Nhà 

trường [H1.09.06.06], Quyết định số 1789/QĐ- ĐHNV ngày 21 tháng 8 năm 2018 
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của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc ban hành Quyết định 

thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

 Trong 5 năm của chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã thực hiện 1 lần rà soát, cải 

tiến các KPIs và thường xuyên cải tiến các chỉ tiêu phấn đấu chính để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược và ĐBCL bằng nhiều giải pháp: nâng cao chất lượng giảng 

viên bằng cách trẻ hóa, nâng cao chế độ đãi ngộ, nâng cao cơ sở vật chất giảng dạy 

cho giảng viên thông qua báo cáo khảo sát hằng năm [H1.09.02.06]; cải tiến 

chương trình đào tạo theo nhu cầu của người học, của xã hội [H1.09.02.01] đã 

được thể hiện rõ trong mục tiêu chiến lược ĐBCL và sổ tay chất lượng của Nhà 

trường [H1.09.02.06]; 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 9: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường đã sớm có đơn vị chuyên trách và hệ thống ĐBCL tới các đơn 

vị liên quan thuộc và trực thuộc;  

- Có kế hoạch chiến lược, chính sách ưu tiên cho đảm bảo chất lượng chi tiết 

cho đầy đủ bao gồm phát triển hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển nhân 

sự…  

- Có hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết cho từng nhiệm vụ công tác, được 

công khai tới toàn thể các bên liên quan. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Số lượng cán bộ, viên chức được đào tạo chuyên sâu về KĐCL, ĐBCL, 

kiểm định viên còn hạn chế. 

- Một số nội dung, cải tiến, thay đổi trong kế hoạch chiến lược đảm bảo chất 

lượng chưa triển khai kịp thời, như chưa kịp KĐCL CTĐT. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Cần tăng cưởng số lượng cán bộ, 

viên chức được đào tạo chuyên sâu 

về KĐCL, ĐBCL, kiểm định viên. 

- P.KTBĐCL; 

- Các đơn vị 

liên quan. 

Năm 2020 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Rà soát số nội dung, cải tiến, thay 

đổi trong kế hoạch chiến lược đảm 

bảo chất lượng để triển khai kịp 

- P.KTBĐCL; 

- P.QLĐTĐH; 

- Các đơn vị 

Năm 2022 
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thời, sớm tổ chức KĐCL CTĐT thuộc trường. 

3 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Cần phát huy năng lực đối với đơn 

vị chuyên trách và hệ thống ĐBCL 

tới các đơn vị thuộc và trực thuộc 

- Các đơn vị 

liên quan. 
Thường 

xuyên 

4 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Cụ thế hóa kế hoạch chiến lược, 

chính sách ưu tiên cho các hoạt 

động đảm bảo chất lượng về phát 

triển hệ thống, xây dựng cơ sở dữ 

liệu, phát triển nhân sự…  

- P.KTBĐCL; 

- Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc trường. 

Năm 2020 

5 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Duy trì hệ thống văn bản hướng dẫn 

chi tiết cho từng nhiệm vụ công tác, 

được công khai tới toàn thể các bên 

liên quan. 

- P.KTBĐCL; 

- Văn phòng; 

- Các đơn vị 

liên quan. 

Năm 2020 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài 

được thiết lập 

Nhà trường đã xây dựng chiến lược kế hoạch dài hạn về ĐBCL của Nhà 

trường trong giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn 2025; kế hoạch công tác hằng năm 

theo quy định thường xuyên của Nhà trường [H1.09.01.09]. 

Thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 766/QLCL-KĐCLGD, ngày 

20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã tiến hành 

thành lập Hội đồng tự đánh giá; Xây dựng Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục, 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 9 4/7 

Tiêu chí 9.1 4/7 

Tiêu chí 9.2 4/7 

Tiêu chí 9.3 4/7 

Tiêu chí 9.4 4/7 

Tiêu chí 9.5 4/7 

Tiêu chí 9.6 4/7 
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trong đó: có nội dung, thời gian, phân công nhiệm vụ, lộ trình rõ ràng đối với các 

bên liên quan, thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký, Ban Tư vấn và các 

Nhóm công tác chuyên trách chịu trách nhiệm một số tiểu chuẩn, viết báo cáo 

tự đánh giá, khảo sát thực tế; Xác định nguồn lực (nhân lực, vật lực, kinh phí), 

thành lập Ban biên tập giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá; Lập thời gian biểu, 

ứng với mỗi công việc phải có đơn vị chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm phối 

hợp, thời gian thực hiện [H1.09.06.06]. Sản phẩm chính của công tác chuẩn bị là 

báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng kèm theo [H1.09.06.05]. 

Nhà trường đã tổ chức thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình thực 

hiện Tự đánh giá và đánh giá ngoài theo kế hoạch như: 1. Mới Viện Đảm bảo 

chất lượng giáo dục là đơn vị chuyên môn phối hợp và làm chuyên gia tư vấn; 2. 

Tổ chức phổ biến thường xuyên trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Hội nghị 

tổng kết công tác năm; 3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm định chất lượng 

cho cán bộ, viên chức, mời chuyên gia đi khảo sát thực tế tại Nhà trường và 02 

Phân hiệu thuộc Trường; 4. Tập hợp các văn bản quy phạm liên quan, phổ biến, 

hướng dẫn cho cán bộ, viên chức làm công tác ĐBCL; 5. Mời chuyên gia tư vấn, 

hướng dẫn tìm minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá; 6. Xây dựng và ban hành 

nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chuẩn bị cho tự đánh giá và đánh 

giá ngoài theo kế hoạch; 7. Tổ chức rà soát, chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá; 8. 

Thực hiện các quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục; 9. Chuẩn bị các điều kiện 

đánh giá ngoài [H1.09.01.13]. 

Nhà trường phân công giao nhiệm vụ về công tác ĐBCL cho Phòng 

KTBĐCL, Phòng KTBĐCL chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn về bộ tiêu chuẩn, 

phương pháp tự đánh giá và viết báo cáo TĐG theo Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT, ngày 19/5/2017, và các công tác chuẩn bị cho đánh giá nội bộ và đánh 

giá chính thức. Các chương trình tập huấn được tổ chức thành nhiều đợt dựa trên 

kế hoạch và nhu cầu của giảng viên, chuyên viên [H1.09.01.13]. Bên cạnh đó công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định, quy chế chuyên môn. 

Ở tất cả các hoạt động của Nhà trường được đảm bảo bởi Tổ thanh tra, Ban Thanh 

tra nhân dân, Phòng KTBĐCL [H1.10.01.01] 

Nhà trường đã tổ chức phổ biến cho các bên liên quan của Nhà trưởng và 

các thành viên tham gia vào thực hiện trong hệ thống ĐBCL HUHA được bồi 

dưỡng và phổ biến 100% thông qua 04 lớp tập huấn được tổ chức trong và ngoài 

nhà Trường [H1.09.01.13]. Nhà trường đã tổ chức 04 lớp/231 lượt viên chức được 
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bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm định chất lượng, cử và hỗ trợ kinh phí cho 05 viên 

chức đi đào tạo kiểm định viên tại Trung tâm Kiểm định chất lượng- Đại học Quốc 

gia và Trường ĐH Đà Nẵng. Ngoài ra Nhà trường còn tổ chức khảo sát và tập 

huấn cho toàn thể cán bộ, viên chức của 02 Phân hiệu Quảng Nam và TP.Hồ Chí 

Minh [H1.10.01.02]. 

Song song với công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phụ 

trách công tác ĐBCL, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng 

viên của Nhà trường cũng được chú trọng. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm được tổ chức hàng năm giúp đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng 

cao kỹ năng của mình [H1.10.01.03] có danh sách cấp, phát các Văn bằng chứng 

chỉ kèm theo 

Ngoài ra Nhà trường còn ký kết Hợp đồng với Viện BĐCL -ĐHQGHN làm 

đơn vị chuyên trách tư vấn về kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng để 

khảo sát, tư vấn, nâng cấp, cải tiến thường xuyên về công tác đảm bảo chất lượng 

của Nhà trường [H1.09.01.13] 

HUHA đã thành lập Hội đồng tự đánh giá CSGD và ban chỉ đạo công tác tự 

đánh giá của Nhà trường [H1.10.01.04], đồng thời còn cử nhiều cán bộ tham gia 

các chương trình tập huấn về tự đánh giá được tổ chức bởi Viện Đảm bảo chất 

lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Phối hợp với các trung tâm KĐCL 

trong nước thực hiện công tác tự đánh giá nhằm nâng cao năng lực đội ngũ thực 

hiện công tác ĐBCL [H1.10.01.05]. 

Về phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các bên liên quan, bộ phận 

và các cá nhân, đơn vị liên quan để thực hiện triển khai nhiệm vụ kiểm định chất 

lượng, vì vậy, Nhà trường đã ban hành Văn bản số 1890/ĐHNV-KTBĐCL ngày 

13/10/2018 của HUHA về việc phân công nhiệm vụ thực hiện tự đánh giá chất 

lượng HUHA [H1.09.01.07];  

Để chuẩn bị cho công tác TĐG và ĐGN về CSGD, Nhà trường thực 

hiện công tác tự đánh giá theo đúng quy trình và chu kỳ KĐCL của Bộ 

GD&ĐT quy định (Thông tư 12/2017/TT-ĐBCL, ngày 19/5/2017 và Công văn 

hướng dẫn khác như: số 766, 767, 768/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/4/2018 của 

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT). Mời chuyên gia khảo sát và tư vấn về báo 

cáo chuyên đề về công tác ĐBCL nhằm nâng cao văn hóa, ý thức mọi người 

về chất lượng trong Trường, giúp CB-GV- NV nhận thức đúng về KĐCL, hiểu 

rõ bản chất, quy trình, cách triển khai tự đánh giá, cập nhật thường xuyên, đầy đủ 
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các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan đến giáo dục để vận dụng trong 

quá trình triển khai nhiệm vụ tự đánh giá và đánh giá ngoài, … [H1.09.04.18].  

Nhà trường thực hiện các bước chuẩn bị như sau: tìm đơn vi có uy tín để 

tư vấn; hợp đồng tư vấn; tổ chức lớp bồi dưỡng; khảo sát tình trạng hiện tại của 

Nhà trường; xây dựng Kế hoạch 1303/KH-ĐHNV ngày 11/7/2018 của Hiệu 

trưởng HUHA về việc Tự đánh giá cơ sở giáo dục [H1.10.01.07]; Quyết định 

1798/QĐ-ĐHNV ngày 21/8/2018 của Hiệu trưởng HUHA về việc thành lập Hội 

đồng tự đánh giá HUHA [H1.10.01.07]; Quyết định 1867/QĐ-ĐHNV ngày 

04/9/2018 của Hiệu trưởng HUHA về việc thành lập Ban thư ký, Nhóm chuyên 

gia tư vấn và các Tiểu ban, nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng tự 

đánh giá HUHA [H1.10.01.07]; Văn bản số 1890/ĐHNV-KTBĐCL ngày 

03/10/2018 của HUHA về việc phân công nhiệm vụ thực hiện tự đánh giá chất 

lượng HUHA….[H1.09.02.09].  

Nhà trường cử 05 viên chức đi tham dự các đợt tập huấn ngoài Trường 

và tổ chức tập huấn đội ngũ CB-GV-NV cho công tác tự đánh giá [H1.10.01.06].  

Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định 

kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo 

 Năm 2014 HUHA hoàn tất báo cáo tự đánh giá (SAR) gửi Bộ GD&ĐT và 

kiểm định nội bộ CSGD theo bộ tiêu chuẩn của MOET. Từ năm 2014 đến năm 

2018 Nhà trường tiếp tục cải tiến, cập nhật thông tin về hệ thống KĐCL và BĐCL 

và bắt đầu năm 2018 Nhà trường nâng cấp, cải tiến, cập nhật mới, xây dựng báo 

cáo tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-ĐBCL của Bộ GD&ĐT. 

Ngoài ra hàng năm, Nhà trường tổ chức rà soát định kỳ các hoạt động 

BĐCL nội bộ bởi một nhóm chuyên trách đại diện tại các đơn vị của Nhà trường, 

Nhóm chuyên trách là những người có kinh nghiệm và được tham gia các khóa đào 

tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và một số người được đạo tạo chương trình kiểm định 

viên [H1.09.06.05].   

Việc TĐG cơ sở giáo dục  hoặc  công bố chuẩn đầu ra CTĐT đến năm 

2018 Nhà trường bắt đầu triển khai, Nhà trường sẽ được thực hiện bởi một đội ngũ 

chuyên gia độc lập của các tổ chức KĐCL có uy tín bên ngoài như Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội [H1.10.02.01]. Nhà 

trường đã gửi Công văn số 2062/QĐ-ĐHNV ngày 12/10/2018 của Trường ĐHNV 

về việc đăng ký Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ 

Hà Nôi và dự kiến tổ chức kiểm định đánh giá ngoài vào cuối năm 2019. 

- Đối với việc kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn khác nhau, Nhà trường có 

kế hoạch chuẩn bị nhân sự, tập huấn nhân sự chuẩn bị báo cáo TĐG, tổ chức khảo 

sát, đánh giá nội bộ đang được lên kế hoạch chi tiết với các chuyên gia tư vấn 
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được mời từ Viện Bảo đảm chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội [H1.10.02.02]. 

Tất cả các đợt đánh giá nội bộ đều được công bố công khai về kế hoạch đánh 

giá, nội dung đánh giá và danh sách các đánh giá viên trên Website của Trường, 

của Phòng KTĐBCL, trên lịch công tác tuần để mọi người biết và triển khai 

thực hiện [H1.09.06.06]. 

  - Bộ tài liệu “hướng dẫn công tác tự đánh giá” đã gấp rút được hoàn thiện để 

triển khai với các đơn vị liên quan đến báo cáo TĐG. 

- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đăng ký KĐCL cấp CSGD theo Thông 

tư 12/2017/Bộ GD&ĐT và đang tích cực triển khai tất cả các công tác chuẩn bị để 

sẵn sàng cho công tác khảo sát chính thức dự kiến diễn ra vào cuối năm 2019. 

Nhằm đảm bảo năng lực các cán bộ làm công tác ĐBCL và đẩy mạnh hơn 

nữa văn hóa chất lượng trong Trường, hàng năm các CB- GV- NV phụ trách 

công tác ĐBCL của các đơn vị được Nhà trường tạo điều kiện cho tham gia các 

hội nghị/hội thảo, các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, Các khóa học có 

nội dung liên quan tới nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, học tập nâng cao trình 

độ, bồi dưỡng chuyên môn; xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong; tham gia viết 

báo cáo tự đánh giá phục vụ cho công tác kiểm định trường. Trường cũng đã cử 5 

người tham dự lớp đào tạo kiểm định viên. Sau mỗi đợt tập huấn, Nhà trường 

tiến hành khảo sát ý kiến của những người tham dự về chất lượng buổi tập huấn 

và nhu cầu của họ cho những lần tập huấn khác [H1.09.01.13]. 

Tập huấn nâng cao  

năng lực đội ngũ 
Số đợt 

Số lượng người  

tham dự 
Nội dung bồi dưỡng 

Tập huấn ngoài trường 01 05 
Khóa Đào tạo Kiểm định 

viên GDĐH& TCCN khóa 26 

Dự Hội thảo Quốc tế về 

KĐCL và BĐCL tại 

Trường ĐH H.Nội 

01 02 

Thảo luận và trao đổi kinh nghiệm 

về KĐCL và BĐCL một số nước 

Châu Âu, Châu Á…. 

Dự Hội thảo Quốc tế về 

KĐCL và BĐCL tại 

Trường ĐHQG Hà Nội 

01 01 

Thảo luận và trao đổi kinh nghiệm 

về KĐCL và BĐCL một số nước 

Châu Âu, Châu Á 

Tập huấn tại 

HUHA năm 2014 
01 54 

Bồi dưỡng nghiệp vụ  

về công tác KĐCL và ĐBCL 

Theo Bộ 10 tiêu chuẩn/61 tiêu chí 

Tập huấn năm 2018 

(Hà Nội, Quảng Nam, 

TP. Hồ Chí Minh) 

 

03 

 

172 

Khảo sát, Bồi dưỡng nghiệp vụ 

về công tác KĐCL và ĐBCL 

Theo Bộ 25 tiêu chuẩn/111 tiêu chí 

Tổng cộng 03 231  

 

Bảng 10.2.1: Thống kê các đợt tập huấn tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ  

về công tác ĐBCL (từ năm 2014 – 2018) 
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Kết quả của các đợt tập huấn, hội thảo về công tác ĐBCL là năng lực đội 

ngũ CB-GV-NV làm công tác KĐCL và BĐCL được nâng lên. Trong đó có 

nhiều CB- GV-NV phụ trách công tác ĐBCL, xây dựng báo cáo tự đánh giá và 

viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Bộ 

GD&ĐT [H1.10.01.06]. 

Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá 

ngoài được rà soát 

Công tác tự đánh giá giúp Đại học Nội vụ Hà Nội rà soát lại một cách toàn 

diện tất cả các mặt hoạt động của mình, từ công tác quản trị, quản lý và các hoạt 

động chuyên môn luôn luôn được định hướng tới các tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm 

đảm bảo, duy trì các hoạt động BĐCL tại Nhà trường, đi kèm vào các hoạt động 

BĐCL là các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, tài lực cũng đã được thường 

xuyên cải tiến và cụ thể hóa mọi hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Dựa trên các kết quả của báo cáo tự đánh giá năm 2014, Phòng KTĐBCL đã báo 

cáo tình hình về hệ thống ĐBCL với BGH, HĐT và đồng thời phối hợp với các 

lãnh đạo đơn vị trong trường thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo và cải tiến 

chất lượng trên mọi phương diện cũng như các hoạt động của Nhà trường. Đây là 

một trong những thông tin quan trọng hỗ trợ cho việc ra quyết định của lãnh đạo 

trường; và hỗ trợ tích cực cho việc lập kế hoạch cũng như triển khai các chính sách 

hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục [H1.10.03.01]. 

Nhiều vấn đề tồn tại trong quá trình tự đánh giá đã được phát hiện, có thể kể 

đến một số ví dụ khắc phục tồn tại trong quá trình TĐG cụ thể sau: 

Khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng đào tạo, về CTĐT 

và CĐR, về chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ và về chất lượng SV tốt nghiệp, … 

[H1.10.03.02]. 

- Công tác thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan, đặc biệt là phản 

hồi của sinh viên về giảng viên và môn học, đã được tiến hành nhưng các khoa còn 

tiến hành độc lập, nội dung và hình thức chưa thống nhất với nhau, công tác xử lý 

số liệu tốn nhiều công sức [H1.10.03.03]. Sau cuộc họp giao ban toàn trường và 

tổng kết cuối năm 2017, nhà trường quyết định giao cho Phòng Khảo thí và BĐCL 

phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên thống nhất (form) mẫu và tiến hành thu 

thập trực tuyến, trực tiếp với sinh viên phải trả lời phiếu khảo sát mới xem được 

kết quả thi, trước các buổi học, buổi thi [H1.10.03.04]. 

 - Trong giai đoạn nhập học đầu năm cho sinh viên mới trúng tuyển, nhà 
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trường có in “sổ tay sinh viên” chi tiết và phát tới từng sinh viên, nội dung là toàn 

bộ các quy định, chính sách của nhà trường về các chế độ hỗ trợ, về đánh giá kết 

quả học tập, hình thức và điều kiện đánh giá học phần tốt nghiệp...tuy nhiên do là 

bản in nên chi phí cao, công tác lưu giữ không thuận lợi. Vì vậy, Nhà trường đã 

chuẩn bị file mềm của “sổ tay sinh viên” và tải lên Website của Nhà trường, tạo 

điều kiện cho sinh viên có thể tìm kiếm, tra cứu thông tin bất cứ khi nào, 

http://truongnoivu.edu.vn. 

 - Mạng lưới CSV còn rời rạc, thường tập trung theo địa phương và liên hệ 

với Nhà trường còn rời rạc, chưa chặt chẽ. Để tăng cường mối liên hệ mật thiết 

giữa mạng lưới CSV với Nhà trường, tăng cường đóng góp của CSV với việc rà 

soát, xây dựng CTĐT, thiết lập cầu nối giữa sinh viên đang học tại trường với thị 

trường việc làm bên ngoài, nhà trường đã thành lập hội CSV, thiết lập diễn đàn hội 

CSV và tiến hành thu thập trực tuyến ý kiến phản hồi của nhóm đối tượng này trên 

website của Nhà trường [H1.10.03.05]. 

- Công tác hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên sắp và vừa mới tốt 

nghiệp tìm việc làm đã được tiến hành ở khắp các khoa nhưng còn lẻ tẻ, chưa có 

hệ thống. Do vậy HUHA đã hợp tác với một số Công ty xây dựng cổng thông tin 

Quản lý đào tạo- tìm kiếm việc làm trực tuyến cho sinh viên tại địa chỉ 

http://truongnoivu.edu.vn. Tại đây sinh viên sẽ được hỗ trợ toàn bộ các kỹ năng 

quan trọng khi tìm kiếm việc làm cũng như chuẩn bị công việc, kỹ năng phỏng 

vấn... đồng thời được tiếp cận với danh mục việc làm đa dạng đã qua kiểm duyệt 

[H1.10.03.06].. 

 Có báo cáo thường xuyên trong các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý hoặc sơ 

kết 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm về các quá trình kiểm soát sự không phù 

hợp nhằm mục đích: (i) Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và phương pháp kiểm 

soát, xử lý sự không phù hợp được phát hiện trong quá trình vận hành hệ thống 

BĐCL bên trong và các hoạt động đào tạo tại HUHA. (ii) Theo dõi, thống kê các 

sự không phù hợp trong quá trình đào tạo nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục, 

phòng ngừa. Phân loại sự không phù hợp nặng (loại 1), sự không phù hợp nhẹ 

(loại 2) và các điểm lưu ý để yêu cầu các đơn vị tiến hành khắc phục, cải tiến 

[H1.10.03.07]. Quy trình tiến hành hành động khắc phục/phòng ngừa qui định 

cách tiến hành các biện pháp khắc phục/phòng ngừa và không ngừng cải tiến chất 

lượng các mặt công tác nhằm phát hiện, loại trừ, ngăn chặn và hạn chế tối đa các 

http://truongnoivu.edu.vn./
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nguyên nhân có thể gây nên những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng mọi hoạt 

động của Nhà trường [H1.10.03.08]. 

  Nhà trường sẽ xây dựng các kế hoạch cải tiến cụ thể ngay sau các đợt đánh 

giá nội bộ, trong quá trình tự đánh giá đã chỉ ra các điểm mạnh, điểm tồn tại và các 

phát hiện điểm không phù hợp (loại 1, loại 2 cần lưu ý, từng giai đoạn phù hợp), 

gửi về các đơn vị xây dựng kế hoạch cải tiến. Theo chức năng, nhiệm vụ đã được 

Hiệu trưởng phê duyệt, các sự không phù hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của bộ phận, đơn vị nào thì bộ phận đó có trách nhiệm đề ra phương án, biện pháp 

xử lý ghi vào biểu mẫu liên quan. Trong trường hợp ngoài quyền hạn (Lỗi nặng- 

loại 1) thì xin ý kiến và hướng giải quyết của HĐT, BGH [H1.10.03.09]. Cuối mỗi 

đợt tự đánh giá, Phòng KTBĐCL làm báo cáo tổng hợp trình HĐT và BGH 

[H1.10.03.10]. Trên cơ sở đó, hàng năm, BGH tổ chức một cuộc họp xem xét lãnh 

đạo để xem xét hệ thống quản trị, quản lý chất lượng của Nhà trường, để đảm bảo 

hệ thống luôn thích hợp, thỏa đáng, có hiệu lực và thống nhất với định hướng mục 

tiêu, chiến lược của Nhà trường. 

Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc 

đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của cơ sở 

giáo dục 

HUHA thường xuyên, định kỳ tiến hành rà soát qu y  t r ì nh  t ự  đ ánh  

g i á ,  cũn g  n h ư  cá c  c h ươn g  t r ì nh  đ ào  t ạo  c ủ a  Nh à  t r ườ ng tất cả các 

quy trình nghiệp vụ trong đó có tổ chức đánh giá nội bộ Nhà trường và chuẩn đầu 

ra các CTĐT của Nhà trường và toàn bộ hệ thống hoạt động BĐCL của Nhà 

trường để đảm bảo các quy trình vận hành, cải tiến các hoạt động phục vụ đào tạo 

có hiệu quả và phù hợp với thực tế và sự phát triển theo mục tiêu, sứ mạng, tầm 

nhìn của Nhà trường [H1.09.01.09]. 

Thực hiện Quy trình tự đánh giá CSGD và được cải tiến Nhà trường làm 

theo Công văn hướng dẫn số 766/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/4/2018 của Cục 

Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã tiến hành thành lập Hội đồng tự 

đánh giá; Xây dựng Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục, trong đó: có nội dung, 

thời gian, phân công nhiệm vụ, lộ trình rõ ràng đối với các bên liên quan, thành 

lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký, Ban Tư vấn và các Nhóm công tác chuyên 

trách chịu trách nhiệm một số tiểu chuẩn, viết báo cáo tự đánh giá, khảo sát 

thực tế; Xác định nguồn lực (nhân lực, vật lực, kinh phí), thành lập Ban biên tập 

giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá; Lập thời gian biểu, ứng với mỗi công việc 
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phải có đơn vị chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm phối hợp, thời gian thực hiện 

[H1.09.06.06]. Sản phẩm chính của công tác chuẩn bị là báo cáo tự đánh giá và 

hệ thống minh chứng kèm theo báo cáo Tự đánh giá [H1.09.06.05]. 

Nhà trường đã tổ chức thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình thực 

hiện Tự đánh giá và đánh giá ngoài theo kế hoạch như: 1. Mới Viện Đảm bảo 

chất lượng giáo dục là đơn vị chuyên môn phối hợp và làm chuyên gia tư vấn; 2. 

Tổ chức phổ biến thường xuyên trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Hội nghị 

tổng kết công tác năm; 3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm định chất lượng 

cho cán bộ, viên chức, mời chuyên gia đi khảo sát thực tế tại Nhà trường và 02 

Phân hiệu thuộc Trường; 4. Tập hợp các văn bản quy phạm liên quan, phổ biến, 

hướng dẫn cho cán bộ, viên chức làm công tác ĐBCL; 5. Mời chuyên gia tư vấn, 

hướng dẫn tìm minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá; 6. Xây dựng và ban hành 

nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chuẩn bị cho tự đánh giá và đánh 

giá ngoài theo kế hoạch; 7. Thành lập Ban Biên tập Báo cáo tự đánh giá; 8. Tổ 

chức rà soát, chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá; 9. Thực hiện các quy trình tự đánh 

giá cơ sở giáo dục; 10. Công bố, phổ biến kết quả Báo cáo tự đánh giá trên 

website của Nhà trường; 11. Chuẩn bị các điều kiện đánh giá ngoài; 12. Làm văn 

bản Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ là đơn vị chủ quản; 12. Văn bản 

báo cáo kèm file mềm gửi Cục Quản lý chất lượng giáo – Bộ GD&ĐT (02 lượt) ; 

14. Đã có Email đồng ý của Cục Quản lý chất lượng đồng ý tiếp tục; 15. Tổ chức 

rà soát lại Báo cáo Tự đánh giá; 16. Văn bản mời đơn vị Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục vào tổ chức, triển khai, thực hiên kiểm định đánh giá ngoài 

theo quy định [H1.10.06.07] 

Năm 2014, HUHA đã tổ chức đánh giá nội bộ và công tác tự đánh giá và 

xây dựng công bố chuẩn đâu ra CTĐT…từ đó giúp HUHA rà soát lại một cách 

toàn diện tất cả các mặt hoạt động, quy trình của mình, từ công tác quản trị, quản 

lý, định hướng tới các hoạt động chuyên môn nhằm BĐCL, các điều kiện cụ thể 

nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục. Dựa trên các kết quả của báo cáo đánh giá 

năm 2014, Phòng KTĐBCL đã báo cáo tình hình với HĐT, BGH và đồng thời 

phối hợp với các lãnh đạo đơn vị liên quan trong trường thực hiện các biện pháp 

nhằm đảm bảo và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng. Đây là một trong những 

thông tin quan trọng hỗ trợ cho việc ra quyết định của lãnh đạo trường; và hỗ trợ 

tích cực cho việc lập kế hoạch cũng như triển khai các chính sách đảm bảo chất 

lượng giáo dục [H1.09.06.05].  
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Sau các đợt đánh giá nội bộ và công bố Chuẩn đầu ra CTĐT, các đơn vị 

tiến hành hành động khắc phục/phòng ngừa để giảm thiểu các tác động không 

mong muốn và cải tiến để đáp ứng mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược của 

Nhà trường [H1.10.04.01]. Đồng thời, P.KTBĐCL trình BGH, HĐT để tổ chức 

cuộc họp tất cả các trưởng đơn vị, nhóm chuyên trách, chuyên gia tư vấn để phân 

tích nguyên nhân, lưu ý những lỗi gặp lại nhiều lần yêu cầu các đơn vị đưa vào 

quản lý rủi ro và tư vấn biện pháp xử lý, chỉ ra các cơ hội cải tiến [H1.10.04.02]. 

Về mặt hệ thống BĐCL, sau mỗi cuộc họp xem xét lãnh đạo, đối sánh với 

các cuộc xem xét trước, với các chỉ số xây dựng trong kế hoạch của các mặt 

hoạt động, Nhà trường nhìn nhận được các thay đổi bên trong và bên ngoài của 

hệ thống quản lý chất lượng, nhìn nhận cơ hội và thách thức đề ra các biện pháp 

cải tiến phù hợp và kịp thời. Cụ thể Nhà trường sớm chuyển đổi phiên bản 

KĐCL của hệ thống quản lý chất lượng từ Bộ 10 tiêu chuẩn/61 tiêu chí sang Bộ 

25 tiêu chuẩn/111 tiêu chí. Điểm mới nổi bật của phiên bản này là: (i) Xác định 

được bối cảnh bên trong và bên ngoài của Nhà trường; (ii) Xác định các bên liên 

quan chủ chốt và nhu cầu của họ; (iii) Phương pháp tiếp cận theo quá trình: Việc 

quản lý các quá trình và hệ thống một cách tổng thể có thể đạt được thông qua 

việc sử dụng chu trình PDCA; (iv) Nhận biết rủi ro và cơ hội; (v) Cải tiến các 

quá trình dựa trên đánh giá dữ liệu và thông tin, dựa trên những rủi ro, tận dụng 

lợi thế của các cơ hội và ngăn ngừa các kết quả không mong muốn. 

Ngoài ra, căn cứ các tiêu chuẩn, tiêu chí và mốc chuẩn đánh giá chất lượng 

của bộ tiêu chuẩn mới theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, ngày 19/5/2017 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Nhà trường tiến hành rà soát, đối sánh, nhìn nhận 

những điểm còn hạn chế, để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục cải tiến hợp lý, 

hiệu quả để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Nhà trường [H1.10.04.05]. Kết 

quả công tác cải tiến chất lượng các mặt công tác của Nhà trường mà uy tín, 

thương hiệu của HUHA đối với xã hội và đối với các cơ quan quản lý (Bộ 

GD&ĐT, Bộ Nội vụ).  

- Công tác truyền thông về ĐBCL có vai trò đặc biệt quan trọng, cần được 

thực hiện nghiêm túc ngay từ thời điểm bắt đầu để tất cả các bên liên quan hiểu 

được ý nghĩa quan trọng cho việc chuẩn bị đánh giá ngoài được cải tiến hệ thống 

ĐBCL và sẵn sàng tham gia của các đơn vị với Nhà trường. 

- Chuẩn bị trong quá trình đánh giá ngoài là việc chuẩn bị tốt báo cáo “Tự 

đánh giá” là công tác có ý nghĩa quan trọng. Để viết được báo cáo TĐG với đầy đủ 
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nội dung và có tính thuyết phục, cần đặc biệt chú trọng vào công tác thu thập minh 

chứng, tài liệu từ các bên liên quan là rất quan trọng. Mặt khác, với tất cả các cuộc 

họp của Tổ bộ môn, Khoa, Nhà trường, cần có biên bản cuộc họp và có kế hoạch 

lưu trữ tốt vì đây cũng là nguồn minh chứng rất quan trọng. 

- Cần chú trọng công tác số hoá các minh chứng, tài liệu để tạo điều kiện 

cho công tác lưu trữ, tái sử dụng cho các đợt KĐCL về sau, vừa dễ dàng cung cấp 

cho đơn vị đánh giá ngoài khi có yêu cầu. 

- Tổ chức tập huấn và phổ biến quy trình PDCA tới toàn thể cán bộ, giảng 

viên của nhà trường, để tiến trình liên tục vận hành chứ không chỉ dừng lại sau mỗi 

đợt kiểm định. 

- Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên về chất lượng giáo dục để 

xây dựng được hệ thống đủ mạnh, không chỉ phục vụ cho KĐGD mà còn liên tục 

rà soát, cải tiến cả hệ thống hoạt động bảo đảm chất lượng của Nhà trường. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 10: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Có kế hoạch TĐG được thiết lập cho từng giai đoạn, nhiệm vụ các bên liên 

quan được quy định rõ ràng trong chiến lược phát triển Nhà trường. Vai trò, chức 

năng, phân công nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách và được giao nhiệm vụ và thiết 

lập cụ thể các nội dung và có sự giám sát thường xuyên. 

- Công tác TĐG đã được lan toả tới toàn bộ các đơn vị trong trường, được 

triển khai cụ thể theo đúng kế hoạch của Nhà trường, có kết quả tốt. 

 - Số lượng các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá và các cán bộ, viên 

chức chuyên trách thực hiện triển khai BĐCL đã được tập huấn, đào tạo 100%. 

- Công tác rà soát, khảo sát rút kinh nghiệm, triển khai hành động sau mỗi 

đợt TĐG được thực hiện bài bản, chi tiết. 

- Nhà trường tạo điều kiện và sẵn sàng phối hợp, đầu tư nguồn lực, tài chính 

cùng các bên liên quan để hành động. 

- Công tác rà soát, đánh giá, cải tiến quy trình nghiệp vụ cho công tác tự đánh 

giá được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đúng chu kỳ. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Công tác tổ chức tập huấn đội cho ngũ CB-GV-NV thực hiện chuyên trách 

còn ít thời gian, số lương ít, vì thế cho nên công tác thu thập minh chứng, xây dựng, 

viết báo cáo tự đánh giá còn khó khăn, chậm tiến độ, nội dung viết chưa sâu, chưa 

bao quát được tổng thể các hoạt động BĐCL của Nhà trường. 
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Số lượng các đợt KĐCL còn hạn chế, do vậy các hoạt động BĐCL, xây 

dựng văn hoá chất lượng… chưa có nhiều cơ hội để kiểm tra, rà soát và đề xuất, 

cải tiến toàn bộ hệ thống BĐCL của Nhà trường. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

 Cần tăng cường tập huấn đội cho 

ngũ CB-GV-NV thực hiện chuyên 

trách BĐCL về thời gian, số lương, 

nội dung. 

- P.KTBĐCL; 

- Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc trường. 

Năm 2020 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Rất cần thiết phải ĐGN Nhà 

trường, để biết và định hướng cải 

tiến các quy trình, đề xuất phương 

án, để kiểm tra, rà soát và cải tiến 

hoạt động BĐCL. 

- P.KTBĐCL; 

- P.QLĐTĐH; 

- Các đơn vị 

thuộc trường. 

Năm 2022 

3 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Rất cần thiết phải kiểm định CTĐT 

của  Nhà trường, để biết và định 

hướng cải tiến CTĐT và cải tiến 

hoạt động BĐCL. 

- P.KTBĐCL; 

- P.QLĐTĐH 

- Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc trường. 

Năm 2022 

4 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Kế hoạch TĐG được thiết lập cụ 

thể hơn và lan tỏa tới các cá nhân 

và các bên liên quan 

- Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc trường. 

Năm 2019 

5 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức 

cho cán bộ, viên chức chuyên trách 

thực hiện triển khai BĐCL nhiều 

hơn 

- P.KTBĐCL; 

- Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc trường. 

Năm 2020 

6 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tăng cường rà soát, đánh giá, cải 

tiến quy trình nghiệp vụ cho công 

tác tự đánh giá và đánh giá ngoài 

được thực hiện nghiêm túc, thường 

xuyên đúng chu kỳ 

- P.KTBĐCL; 

- Văn phòng; 

- Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc trường. 

Năm 2020 

và các năm 

tiếp theo 
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4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 11.1: Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên 

liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

công đồng được thiết lập 

Nhà trường có định hướng xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên 

trong CSGD (bao gồm thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các 

bên liên quan) nhằm hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng, 

điều đó được thể hiện trong chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

từ năm 2014 [H1.11.01.01]; trên cơ sở chiến lược, Ban giám hiệu nhà trường đã 

thể hiện bằng các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

đơn vị chức năng của Trường [H1.11.1.2], [H1.11.01.03], 

Nhà trường đã xây dựng, duy trì hệ thống thông tin liên lạc bên trong 

thông suốt giữa các đơn vị có liên quan đến các quá trình của hệ thống ĐBCL. 

Thông tin được thực hiện thông qua: Các cuộc họp giao ban; Các công văn, chỉ thị, 

báo cáo dạng văn bản (tồn tại dưới 2 dạng là văn bản dạng giấy và văn bản dạng 

điện tử); Các quy trình điều hành trong hệ thống; Thông qua điện thoại; Gặp gỡ 

trao đổi trực tiếp; Hệ thống mạng nội bộ; Email cá nhân, ... 

Các thông tin dạng văn bản: Việc tổ chức quản lý các hoạt động của 

Nhà trường đều dựa trên những văn bản pháp lý của Nhà nước, của ngành giáo dục 

để xây dựng hệ thống văn bản phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và điều 

kiện thực tế của mình nhằm đảm bảo cho quá trình hoạt động của Nhà trường 

ngày càng hiệu quả. Các văn bản về tổ chức, quản lý các hoạt động của Nhà 

trường được giao cho các đơn vị chức năng soạn thảo, Hiệu trưởng ký duyệt ban 

hành, phổ biến và lưu trữ theo 2 quy trình nghiệp vụ “Quy trình trình ký văn bản” 

và “Quy trình quản lý văn bản đi – đến” do Văn phòng biên soạn. Quy chế công 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 10 4/7 

Tiêu chí 10.1 4/7 

Tiêu chí 10.2 4/7 

Tiêu chí 10.3 4/7 

Tiêu chí 10.4 4/7 
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tác văn thư, lưu trữ của HUHA ban hành theo Quyết định số 1138/QĐ-ĐHNV 

ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng HUHA do Văn phòng trường biên soạn 

[H1.11.01.04].  

Văn phòng cũng là đơn vị tiếp nhận thông tin, xử lý và chuyển thông tin đến 

các đơn vị liên quan trong Trường. Với mỗi hoạt động của Nhà trường đều có 

các văn bản, hướng dẫn giúp cho việc thực hiện được thuận tiện và dễ dàng. Để 

hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, Nhà trường thiết lập hệ thống 

các văn bản như sau:  

Về quản lý đào tạo, quản lý SV, đã xây dựng được các quy trình, quy định 

rõ ràng nhằm hướng dẫn và quản lý người học, thông tin các chủ trương chính 

sách đến người học, hướng dẫn người học thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ 

trong thời gian học tập tại trường [H1.11.01.05]. Bên cạnh đó, về công tác giảng 

dạy, Nhà trường có quy định về chế độ làm việc của GV; quy chế chi tiêu nội bộ; 

khảo sát ý kiến người học, Về NCKH và PVCĐ, Nhà trường đã xây dựng các 

quy trình, quy định rõ ràng nhằm phát huy kết quả NCKH, phân bổ nguồn kinh 

phí dành cho NCKH hợp lý, quy định rõ ràng về các quyền lợi và nghĩa vụ của 

GV và SV khi tham gia NCKH nhằm giúp thúc đẩy hoạt động NCKH của trường 

… [H1.11.01.06], [H1.11.01.07], [H1.11.01.08], [H1.11.01.09], [H1.11.01.10], 

[H1.11.01.11], [H1.11.01.12], [H1.11.01.13], [H1.11.01.14].  

 Các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan, được Phòng Công tác SV 

và các đơn vị đào tạo triển khai thu thập dữ liệu, xử lý, viết báo cáo và chuyển 

đến các bên liên quan trong Trường dưới các dạng khác nhau: dạng thống kê (gửi 

lãnh đạo Khoa/Trung tâm, Phân hiệu), dạng tổng hợp (gửi HĐT, BGH và báo cáo 

Bộ GD&ĐT) [H1.11.01.15]. Các thông tin thu được qua các kênh góp ý bằng 

các buổi đối thoại, bằng điện thoại, đường dây nóng, … Nhà trường giao trách 

nhiệm cho từng đơn vị chủ trì xử lý, báo cáo và lưu trữ [H1.11.01.16]. 

Để thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin BĐCL bên trong 

của Trường, Nhà trường đã có hệ thống các văn bản phân công trách nhiệm cho 

các bộ phận đầu mối, các bộ phận hỗ trợ giúp cho Ban Giám hiệu xây dựng hệ 

thống quản lý thông tin BĐCL chung của Trường.  

Với mỗi lĩnh vực Nhà trường có các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ với các 

chức năng, nhiệm vụ khác nhau thực hiện công tác hỗ trợ trong việc xây dựng hệ 

thống về lĩnh vực được phân công. Lĩnh vực đào tạo gồm: Phòng Quản lý đào tạo 

đại học, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học tham mưu về các chính sách, công tác 
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quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch đào tạo và cung cấp dịch vụ đào tạo, 

bồi dưỡng; lĩnh vực nhân sự: Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm đầu mối, 

tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu ban hành các chính sách về công tác cán bộ 

của Trường, đảm bảo đủ nhân lực phục vụ công tác đào tạo, NCKH và cung cấp 

các dịch vụ cộng đồng; lĩnh vực tài chính, ngân sách: Phòng Kế hoạch - Tài chính 

là đầu mối, tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các chính sách, quản lý công 

tác tài chính của Trường phục vụ các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. Việc phân công cho các bộ phận đầu mối, các bộ phận hỗ trợ của Trường 

đều có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể 

[H1.11.01.17], trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị với 

những con người cụ thể, Trưởng các đơn vị đã cụ thể hoá các chức năng, nhiệm vụ 

và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong đơn vị 

bằng các bản phân công công việc của đơn vị [H1.11.01.18]. 

Đối với đầu mối hỗ trợ hệ thống thông tin về công tác kiểm định chất lượng 

HUHA đã giao cho Phòng Khảo thí và BĐCL [H1.11.01.19], đơn vị có trách nhiệm 

hỗ trợ và là đầu mối tổng hợp số liệu, quản lý dữ liệu chung của Trường về công tác 

bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức của Phòng Khảo thí và BĐCL với những con người cụ thể, Trưởng phòng 

đã cụ thể hoá các chức năng, nhiệm vụ và phân công, giao việc cho từng thành viên, 

trong đó lĩnh vực bảo đảm chất lượng có 1 Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách và 

01 viên chức chuyên trách [H1.11.01.20], ngoài ra còn có hệ thống các viên chức, 

người lao động ở các đơn vị thuộc và trực thuộc, các Phân hiệu đào tạo của Trường 

cùng phối hợp thực hiện công tác bảo đảm chất lượng, tạo thành hệ thống quản lý 

công tác bảo đảm chất lượng của Trường. 

HUHA luôn xác định tăng cường việc ứng dụng CNTT trong xây dựng hệ 

thống quản lý thông tin BĐCL bên trong CSGD của Trường, nhằm tăng hiệu quả 

quản lý, thuận lợi cho việc lưu giữ và truy xuất dữ liệu, đặc biệt các thông tin về 

bảo đảm chất lượng bên trong của Trường. 

Đối với lĩnh vực quản lý văn bản chung, Trường đã xây dựng phương án lưu 

trữ điện tử, áp dụng CNTT trong quản lý văn bản đi – đến của Trường. 

Đối với công tác quản lý đào tạo: Trường đã áp dụng CNTT trong việc quản 

lý công tác đào tạo với phần mềm Unisoft [H1.11.01.21], phần mềm cung cấp các 

công cụ trong công tác xây dựng thời khoá biểu, quản lý người học, người dạy, 

quản lý điểm, tổ chức thi kết thúc học phần, quản lý quá trình học tập của người 

học, xét tốt nghiệp … 
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Đối với công tác quản lý nhân sự: Trường đã áp dụng phần mềm quản lý hồ 

sơ cán bộ  [H1.11.01.22], vào công tác quản lý nhân sự của Trường. 

Đối với công tác quản lý tài chính: Trường áp dụng phần mềm quản lý tài 

chính – kế toán Misa vào công tác quản lý tài chính, kế toán của Trường 

[H1.11.01.14].  

Đối với công tác quản lý tài sản: Trường đã áp dụng phần mềm quản lý tài 

sản [H1.11.01.15]. 

Đối với các công tác khảo sát, thu thập số liệu điều tra: Phòng Khảo thí và 

Bảo đảm chất lượng đã chủ động ứng dụng các phần mềm điều tra xã hội học 

SPSS, và tự xây dựng các chương trình tổng hợp, phân tích phiếu điều tra qua ứng 

dụng Excell để thực hiện công tác tổng hợp, phân tích số liệu. 

Đối với các báo cáo, tổng hợp chung của Trường về Ba công khai được 

Trường tổng hợp, đăng tải trên website  (http://truongnoivu.edu.vn/tin-

tucs/555/Ba-cong-khai.aspx) để cho các bên liên quan truy cập vào tra cứu, khai 

thác. 

Tiêu chí 11.2: Thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm kết 

quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời 

cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo 

sự thống nhất, bảo mật và an toàn 

HUHA đã ứng dụng CNTT trong quản lý thông tin BĐCL bên trong đối với 

các mặt hoạt động của Trường như: ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động 

liên quan đến nhân sự, quản lý các mặt của công tác tài chính, quản lý công tác đào 

tạo, các hoạt động thư viện, NCKH … từ đó cung cấp những số liệu quan trọng 

giúp cho các phòng chức năng, các khoa chuyên môn tham mưu cho Ban giám 

hiệu ra các quyết định đối với các hoạt động đào tạo, NCKH và  PVCĐ của 

Trường. 

Đối với hoạt động đào tạo: các thông tin BĐCL gồm CTĐT [H1.11.02.01], 

CĐR của CTĐT [H1.11.02.02], ngành đào tạo [H1.11.02.03], chất lượng đội ngũ 

giảng viên [H1.11.02.04],  tình hình CSVC, trang thiết bị bảo đảm dạy và học 

[H1.11.02.05], SV các khoá [H1.11.02.06],… được Nhà trường giao cho từng đơn 

vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và sẵn sàng cung cấp thông tin để hỗ trợ Ban 

Giám hiệu ra các quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

Đối với hoạt động NCKH: công tác quản lý thông tin phục vụ công tác 

http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/555/Ba-cong-khai.aspx
http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/555/Ba-cong-khai.aspx
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NCKH của Trường đã được áp dụng CNTT trong việc quản lý, bảo đảm thuận lợi 

cho việc cung cấp các thông tin như: chính sách nghiên cứu, chương trình nghiên 

cứu, số lượng các công bố, nguồn nhân lực NCKH, CSVC, số lượng sách, báo, tạp 

chí phục vụ công tác NCKH [H1.11.02.07], … hằng năm được thống kê, tổng hợp 

phục vụ công tác BĐCL của Trường.  

Đối với các thông tin nhân sự: Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị có chức năng 

quản lý tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành các quyết định liên quan đến công 

tác nhân sự của Trường [H1.11.02.08]. Để quản lý thông tin đội ngũ CCVC, Phòng 

TCCB có phần mềm quản lý  Hồ sơ CBCCVC [H1.11.02.08], quản lý toàn bộ 

những thông tin, biến động của đội ngũ CCVC toàn trường. 

Đối với các thông tin khảo sát, đánh giá hằng năm, Trường tổ chức các đợt 

khảo sát về mức độ hài lòng của SV đối với dịch vụ giáo dục công của Trường, 

khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên, khảo sát về CTĐT và khảo sát về 

dịch vụ hỗ trợ SV; đối với giảng viên, khảo sát về CTĐT, đối với viên chức, người 

lao động của Trường, khảo sát mức độ hài lòng đối với công việc. Các phiếu khảo 

sát được tổng hợp, phân tích và lưu giữ; các báo cáo kết quả khảo sát là cơ sở để 

tham mưu cho Ban Giám hiệu ra các quyết định phục vụ các hoạt động đào tạo, 

NCKH và cung cấp dịch vụ cộng đồng [H1.11.02.09].   

Đối với mỗi lĩnh vực đều có các phần mềm chuyên biệt để quản lý, sử dụng 

và khai thác thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị như: hệ thống 

thông tin về đào tạo [H1.11.02.10], tổ chức bộ máy, nhân sự [H1.11.02.11],  

NCKH và tài chính [H1.11.02.12], …. Các dữ liệu được phần mềm xử lý và cung 

cấp theo từng yêu cầu của các đợt báo cáo nhằm nâng cao chất lượng quản lý đối 

với các lĩnh vực liên quan. 

Ngoài ra, mỗi người phụ trách một lĩnh vực có các bản Excel riêng để theo 

dõi và cập nhật trước khi cập nhật vào phần mềm, ví dụ: công tác quản lý chế độ, 

chính sách có bản danh sách CCVC riêng để theo dõi về mảng chế độ chính sách 

người lao động, đối với công tác quản lý đào tạo, viên chức được phân công quản 

lý các khoá học, lớp học nào cũng có các bản mềm danh sách lớp và các tiêu chí 

cần thiết, liên quan đến công tác quản lý của bản thân để từ đó cập nhật ngay 

những biến động trước khi phần mềm được cập nhật, qua đó cho thấy, các số liệu 

về hệ thống thông tin BĐCL/ ĐBCL bên trong được quản lý và phân tích chính 

xác, đầy đủ cho từng lĩnh vực hoạt động góp phần cho việc ra các quyết định nâng 

cao chất lượng được kịp thời, chính xác. 
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Ngoài ra, Trường còn có các đợt khảo sát và cơ sở dữ liệu của các đợt khảo 

sát được thu thập thông qua các phần mềm điều tra xã hội học như phần mềm 

SPSS, hoặc tổng hợp trên bảng tính Microsoft Excel [H1.11.02.13], từ đó đưa ra 

các số liệu thống kê, phân tích và tổng hợp bảo đảm chính xác, đầy đủ giúp cho 

Ban Giám hiệu có cơ sở để ban hành các quyết sách nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo, NCKH và các hoạt động dịch vụ cộng đồng. 

Với các phần mềm quản lý chuyên dụng ở các lĩnh vực của Trường, cơ sở 

dữ liệu được lưu trữ và sẵn sàng trích xuất báo cáo theo các tiêu chí, các yêu cầu 

khác nhau của các bên liên quan; đối với cơ sở dữ liệu về khảo sát ý kiến của SV, 

người học cũng được Phòng Khảo thí và BĐCL tổng hợp, phân tích và lưu giữ để 

có thể tổng hợp, trích xuất báo cáo theo yêu cầu của các đơn vị [H1.11.02.14].  

HUHA đã hợp tác với các đơn vị cung cấp các phần mềm bảo mật, diệt virus 

máy tính nhằm bảo vệ cơ sở dữ liệu của đơn vị trước sự phá hoại của Virus máy 

tính [H1.11.02.15]. 

Đối với các phần mềm chuyên dụng như phần mềm Unisoft, phần mềm 

Quản lý hồ sơ CBCCVC; phần mềm kế toán MISA … mỗi phần mềm đều có các 

giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật khác nhau, các biện pháp thông thường như: 

Giải pháp sử dụng tường lửa Firewall cho máy chủ, mỗi máy chủ có thiết lập các 

hệ thống tường lửa khác nhau để tránh những truy nhập trái phép; Giải pháp về 

phân quyền người sử dụng: mỗi tài khoản sử dụng sẽ có một tên truy cập, một mật 

khẩu khác nhau và quản lý một lĩnh vực khác nhau bảo đảm cho lĩnh vực, công 

việc chuyên môn của mỗi tài khoản được bảo mật, nếu không có tài khoản, không 

biết mật khẩu thì không thể truy cập vào và sử dụng được; Thuê máy chủ ảo đối 

với hệ thống thi trực tuyến: với máy chủ ảo do nhà cung cấp bảo đảm bảo mật, an 

toàn thông tin và bảo đảm tài nguyên cho hệ thống hoạt động; Giải pháp mã hoá 

thông tin, được áp dụng đối với phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ được lập trình trên 

nền tảng Oracle 9.2DS với mức bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin rất tốt 

[H1.11.02.16]. 

Các chính sách, thủ tục bảo mật và an toàn đối với hệ thống thông tin luôn là 

những yêu cầu đặt ra đối với các nhà cung cấp phần mềm, viên chức quản trị 

(admin) để từ đó thiết lập, phân quyền sử dụng hợp lý theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ của viên chức, người lao động được quyền truy cập, sử dụng và khai thác cơ sở 

dữ liệu [H1.11.02.17].  

Có nhiều giải pháp, chính sách bảo mật và an toàn thông tin được áp dụng 
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và triển khai tại Trường. Mặc dù chưa có hệ thống đồng bộ, thống nhất, mỗi 

chương trình, mỗi hệ thống phần mềm đều có các giải pháp riêng, có các giải pháp 

thông dụng như sau:  

- Giải pháp sử dụng tường lửa (Firewall) của các bộ định tuyến router của 

các đường truyền Internet vào trường, mỗi router có các giải pháp tường lửa khác 

nhau. Đối với mỗi máy chủ của Trường chạy các phần mềm quản lý cũng sử dụng 

hệ thống tường lửa (Firewall) được tích hợp để tránh những truy nhập trái phép; 

ngoài ra Trường cũng đã hợp đồng với các đơn vị cung cấp các phần mềm diệt 

virus tích hợp các giải pháp ngăn chặn xâm nhập trái phép. [H1.11.02.15].   

- Giải pháp về phân quyền người sử dụng: đối với mỗi phần mềm quản lý, sẽ 

có các tài khoản khác nhau truy cập tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của người sử dụng phần mềm và vùng, khu vực được phép khai thác sử dụng 

dữ liệu, thông thường có các nhóm: nhóm Admin, nhóm giảng viên, nhóm giáo vụ, 

nhóm tổ chức thi, nhóm quản lý hồ sơ, nhóm sinh viên …  

- Giải pháp thuê máy chủ ảo đối với hệ thống thi trực tuyến: với máy chủ ảo 

do nhà cung cấp bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin và bảo đảm tài nguyên cho hệ 

thống hoạt động;  

- Giải pháp mã hoá thông tin, được áp dụng đối với phần mềm quản lý hồ sơ 

cán bộ được lập trình trên nền tảng Oracle 9.2DS với mức bảo đảm an toàn và bảo 

mật thông tin rất tốt [H1.11.02.17].  

Tiêu chí 11.3: Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin đảm bảo 

chất lượng bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn 

của dữ liệu và thông tin 

Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Nhà trường được rà soát hằng năm, 

từ đó các bộ phận tham mưu cho Ban Giám hiệu kiện toàn đội ngũ nhân sự làm 

công tác quản lý thông tin BĐCL bên trong, kế hoạch ngân sách cung cấp cho các 

hoạt động đào tạo, NCKH và hoạt động PVCĐ cũng được điều chỉnh hằng năm 

cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường.  

Đối với hoạt động đào tạo, hằng năm trong các kế hoạch hoạt động của các 

khoa chuyên môn, các trung tâm triển khai rà soát, bổ sung, điều chỉnh công tác 

kiểm tra, đánh giá, Phòng Khảo thí và BĐCL tham mưu cho Ban Giám hiệu các kế 

hoạch và dự trù kinh phí phục vụ công tác rà soát, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, 

điều chỉnh hình thức thi, kiểm tra đánh giá cho phù hợp với công tác đào tạo trong 

từng giai đoạn và đáp ứng được yêu cầu của xã hội [H1.11.03.01].  
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Đối với các thủ tục hành chính, các quy trình công việc của các đơn vị cũng 

được xây dựng mới, cải tiến và điều chỉnh theo hướng tinh giản, gọn nhẹ phù hợp 

với xu thế chung của xã hội. [H1.11.03.02] 

Đối với cơ sở hạ tầng và hệ thống mạng cũng được rà soát và cải tiến hằng 

năm bảo đảm cho hệ thống hoạt động thông suốt và hiệu quả, điều đó được thể 

hiện qua các kế hoạch mua sắm trang thiết bị tin học hằng năm của Trường 

[H1.11.03.04] 

HUHA theo định kỳ hằng năm hoặc tuỳ theo từng điều kiện riêng của từng 

đơn vị để rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thống nhất các thông tin về ĐBCL để báo 

cáo Bộ GD&ĐT và làm căn cứ để tính toán, điều chỉnh các hoạt động đào tạo, hoạt 

động tuyển sinh của Trường và là những công bố về ĐBCL của Trường với xã hội 

[H1.11.03.05]. 

Thông tin BĐCL của Trường phục vụ công tác tuyển sinh được tổng hợp do 

một đầu mối với các thông tin chung về số lượng, chất lượng CBCCVC, thông tin 

về cơ sở vật chất, số lượng các ngành tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh của 

các ngành, tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm … đây là những thông tin cốt lõi được 

điều chỉnh, bổ sung và thống nhất đăng trên website của Trường và trong hệ thống 

các tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh từ năm 2015. [H1.11.03.06]. 

Đối với các phần mềm quản lý chuyên ngành khác do các đơn vị quản lý 

trực tiếp vận hành và quản lý, các đơn vị này cũng thường xuyên được cập nhật, bổ 

sung và nâng cấp cả về tính năng, hiệu quả quản lý và mức độ bảo mật, an toàn 

thông tin. 

HUHA với nòng cốt là những viên chức được giao nhiệm vụ quản lý, giao 

quyền quản trị (administrator) các phần mềm quản lý, trong quá trình khai thác, sử 

dụng, tổ quản trị phần mềm thường xuyên rà soát, thử nghiệm, nâng cấp và cập 

nhật những tính năng mới theo sự phản hồi của người quản lý, các tài khoản sử 

dụng và ý kiến của các bên liên quan [H1.11.03.07]. Cụ thể như: phần mềm quản 

lý đào tạo, phần mềm này thường xuyên có được sự phản hồi, góp ý của người 

quản lý, người sử dụng và ý kiến góp ý trực tiếp của SV trong quá trình quản lý, 

khai thác và sử dụng, nhằm tăng mức độ thuận lợi cho người dùng trong các hoạt 

động quản lý, đào tạo của Trường, hoạt động đăng ký, theo dõi học tập của sinh 

viên, các tính năng thường xuyên được cập nhật gồm: cập nhật điểm qua file excel, 

chuyển điểm học kỳ, bổ sung quản các modul đào tạo văn bằng 2, học song bằng, 

modul cập nhật thời khoá biểu, quản lý môn học, tính năng đăng ký học các tín chỉ 
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… đều được thực hiện trực tuyến (online) qua mạng Internet. 

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo 

chất lượng bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng 

Đối với hệ thống quản lý thông tin BĐCL bên trong, HUHA đã từng bước 

có những cải tiến điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển bao gồm cải 

tiến các chính sách, công tác quản lý và kế hoạch phân bổ nguồn lực tập trung vào 

những trọng tâm phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, 

Công tác cải tiến có thể thấy được qua việc thường xuyên nâng cấp, cập nhật phần 

mềm: Phần mềm Quản lý đào tạo UNISOFT từ chỗ chỉ quản lý học tập các lớp 

niên chế, đến nay đã từng bước chuyển xang quản lý theo học chế tín chỉ; từ chỗ 

phần mềm UNISOFT chỉ quản lý các lớp đại học, cao đẳng chính quy, đã mở rộng 

ra các hệ đào tạo của Trường như quản lý các lớp liên thông chính quy, liên thông 

vừa làm, vừa học và các lớp vừa làm vừa học, các lớp văn bằng 2 chính quy, tiến 

tới quản lý các lớp cao học và mở rộng ra các lớp tại các phân hiệu Trường. Phần 

mềm kế toán MISA cũng thường xuyên được cập nhật cho phù hợp với các quy 

định mới của Nhà nước... Tất cả các thay đổi, cải tiến đều nhằm mục đích giúp cho 

công tác quản lý được tốt hơn, phù hợp với sự phát triển của Trường từ đó quay lại 

phục vụ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. 

Hệ thống thông tin cũng đã có nhiều cải tiến, các phần mềm quản lý được 

nâng cấp từng bước đáp ứng được các yêu cầu về công tác quản lý [H1.11.04.01]. 

Phần mềm Quản lý đào tạo Unisoft được cải tiến, nâng cấp thường xuyên, cụ thể 

như việc chuyển đổi từ cách quản lý SV, quản lý điểm học tập và tổ chức thi từ 

hình thức quản lý theo lớp niên chế sang quản lý theo các lớp tín chỉ; Phần mềm kế 

toán MISA thường xuyên được cập nhật, bổ sung các tính năng mới phù hợp với 

công tác quản lý tài chính mới; Website của trường cũng được đầu tư nâng cấp lên 

cổng thông tin nhằm tạo ra công cụ tốt hơn, chủ động hơn cho các đơn vị trong 

việc cập nhật thông tin, thông báo, các quy định, quy trình quản lý mới;  

Các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin được cải tiến, điều 

chỉnh  được đánh giá có hiệu quả điều đó có thể nhận thấy qua việc đối sánh kết 

quả học tập, rèn luyện của SV được nâng lên, khoá sau có kết quả tốt hơn khoá 

trước [H1.11.04.02]. Có thể nhận thấy thông qua bộ biểu đối chiếu, so sánh kết quả 

thi và kết quả học tập của SV 3 khoá nhập học liền nhau, học cùng một học phần. 

Ngoài ra, minh chứng về số lượng văn bản được xây dựng nhanh, các báo cáo của 
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trường với các số liệu cụ thể hơn, thời gian kết xuất báo cáo nhanh hơn, số lượng 

các bài viết, các báo cáo NCKH, các đề tài NCKH tăng theo từng năm 

[H1.11.04.03], việc ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực hoạt động của Trường ngày 

một phổ biến hơn và bao quát toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Trường. Các 

điều đó cho thấy các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin BĐCL 

bên trong của Trường được cải tiến và được đánh giá có hiệu quả. 

Các thông tin về khảo sát, đánh giá của SV về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên, về chương trình đào tạo, về cơ sở vật chất, đánh giá về mức độ hài lòng 

của SV, học viên đối với dịch vụ giáo dục công của Trường hoặc các số liệu khảo 

sát, đánh giá chương trình bồi dưỡng, đánh giá học viên, giảng viên, đánh giá về cơ 

sở vật chất, chất lượng khoá đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả sau đào tạo, 

bồi dưỡng được tổng hợp, phân tích, lưu giữ bảo quản, lưu giữ tại máy tính của 

Phòng Khảo thí và BĐCL và được cung cấp cho các bên liên quan như: Ban Giám 

hiệu, Trưởng các đơn vị có liên quan, Các phòng chức năng, các khoa chuyên môn 

để phục vụ cho các hoạt động cải tiến, điều chỉnh công tác đào tạo của Trường, 

cung cấp các số liệu minh chứng cho các đề tài NCKH có liên quan, cơ sở dữ liệu 

đó cũng phục vụ các hoạt động khác nhau của các hoạt động dịch vụ cho cộng 

đồng, cũng như cung cấp các thông tin trong các đề án nâng cấp trường, đề án quy 

hoạch, phát triển Trường, Đề án tuyển sinh đại học chính quy hằng năm. Đối với 

các thông tin trong đề án Tuyên sinh Đại học chính quy hằng năm, Trường công bố 

trên website Trường, website tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để mọi thí 

sinh và cộng đồng được biết. 

Ngoài ra, Trường rất quan tâm đến công tác lưu trữ với hệ thống kho lưu trữ 

được chỉnh lý thường xuyên nhằm bảo đảm cho công tác bảo quản, quản lý, kiểm 

tra và tra cứu các thông tin lưu trữ đặc biệt đối với các trường hợp cần phải tra cứu 

các tài liệu, văn bản gốc phục vụ hỗ trợ đào tạo, NCKHvà phục vụ cộng đồng. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 11 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường đã có hệ thống các văn bản phân công trách nhiệm cho các bộ 

phận đầu mối, các bộ phận hỗ trợ giúp cho Ban Giám hiệu xây dựng hệ thống quản 

lý thông tin BĐCL nội bộ của Trường.   

- Hệ thống phần mềm đảm bảo an toàn, bảo mật;  

- Xây dựng các phần mềm quản lý phù hợp với đặc thù của Trường. Các đơn 

vị, cá nhân sử dụng phần mềm đã phản hồi kịp thời và đưa ra những yêu cầu để 

đơn vị cung cấp phần mềm điều chỉnh, cập nhật và nâng cấp cho phù hợp trong 
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quá trình quản lý, sử dụng và vận hành phần mềm.   

- Các thông tin BĐCL nội bộ của Trường được lưu giữ, bảo quản tốt bao 

gồm cả kết quả phân tích, đánh giá, khảo sát được nhiều đơn vị sử dụng để điều 

chỉnh các hoạt động đào tạo, phục vụ các hoạt động NCKH và PVCĐ. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin BĐCL bên 

trong của Trường chưa đồng bộ, thiếu chiến lược. 

- Việc cải tiến hệ thống thông tin BĐCL bên trong của Trường còn chậm và 

hiệu quả chưa cao. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Khắc phục tồn tại   

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

 - Cần phải xây dựng chiến lược, 

quản lý đồng bộ phần mềm về thông 

tin BĐCL bên trong của Trường; 

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, 

điều chỉnh hệ thống quản lý thông 

tin BĐCL bên trong của Trường một 

cách kịp thời.  

P. KT BĐCL làm 

đầu mối; 

Các Khoa/ Trung 

tâm; Phòng chức 

năng liên quan 

phối hợp. 

Hằng năm, 

từ năm 2019 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Phải cải tiến hệ thống thông tin BĐCL 

bên trong của Trường kịp thời và đạt 

hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu công 

việc. 

P.KTBĐCL phố 

hợp với Trung 

tâm THNN 

Hằng năm, 

từ năm 2019 

 

4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

  

TT Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 11 4/7 

1 Tiêu chí 11.1 4/7 

2 Tiêu chí 11.2 4/7 

3 Tiêu chí 11.3 4/7 

4 Tiêu chí 11.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của cơ 

sở giáo dục bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực 

để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng 

HUHA có kế hoạch không ngừng nâng cao chất lượng, thể hiện thông qua 

các kế hoạch và hoạt động mang tính chiến lược và các kế hoạch hành động cụ thể. 

Trong Chiến lược phát triển Trường, Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch 

trung hạn (05 năm) và kế hoạch ngắn hạn (hằng năm) với chất lượng năm sau ít 

nhất là phải bằng hoặc cao hơn năm trước [H1.12.01.01].  

Chính sách: Các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ được rà soát 

hằng năm, sau đó được cải tiến cho năm học mới thông qua hệ thống các quy chế 

như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế hoạt động khoa học, 

công nghệ, Quy chế tổ chức và hoạt động [H1.12.01.02-05]; Quy định về chế độ làm 

việc của GV, Quy chế làm việc, nghỉ ngơi [H1.12.01.06-07]; Các chính sách về tài 

chính ngày càng tăng cho các hoạt động Đào tạo, NCKH và PVCĐ và được thể hiện 

trong Quy chế chi tiêu nội bộ [ H1.12.01.02]. 

Hệ thống: Toàn bộ hệ thống hoạt động của Nhà trường đều được rà soát, 

cải tiến sau những đợt đánh giá nội bộ. Nhà trường đã ban hành Quy chế làm việc 

của HĐT và Quyết nghị tập thể của HĐT, Quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, xây dựng tầm nhìn, sứ 

mạng và các định hướng lớn của Nhà trường [H1.12.01.08-10]; Đây là những đợt 

rà soát tổng thể hệ thống, giúp Nhà trường nhìn nhận được những tồn tại để từ đó 

có biện pháp khắc phục cải tiến khả thi nhằm đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng và kế 

hoạch chiến lược đề ra. 

Quy trình, thủ tục: Để quản lý tất cả các hoạt động một cách có hiệu quả, 

Nhà trường ban hành một hệ thống các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục bắt buộc 

kèm các hướng dẫn và biểu mẫu rõ ràng. Toàn bộ các quy trình và thủ tục này 

cũng được thường xuyên rà soát, cải tiến sao cho phù hợp với hệ thống và 

không ngừng nâng cao chất lượng quản lý các mặt hoạt động trong Trường: Quy 

trình xây dựng kế hoạch đào tạo; Quy trình phát triển chương trình đào tạo; Quy 
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trình xét tốt nghiệp; Quy trình tổ chức thi, chấm thi; Quy trình xây dựng kế hoạch 

hoạt động khoa học và Công nghệ; Quy trình thực hiện tự đánh giá và đánh giá 

ngoài [H1.12.01.11-16]. 

Về nguồn nhân lực, Nhà trường xây dựng Quy chế tuyển dụng, kí kết hợp 

đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với CB-GV-NV, 

bồi dưỡng đội ngũ, thu hút nhân tài nhằm tăng về số lượng và chất lượng đội ngũ 

[H1.12.01.17]. Năm 2014 Trường thành lập phòng Khảo thí và ĐBCL là đầu 

mối của Trường để thực hiện công tác ĐBCL [H1.12.01.18]. Ngoài ra Trưởng 

các Khoa/Trung tâm, Phòng ban là đầu mối chịu trách nhiệm chính về chất lượng 

công việc của đơn vị mình. 

Về tài chính, kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính, đa dạng hoá các 

nguồn thu cũng được đề cập đến trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2014-2019; Kế hoạch tài chính hằng năm [H1.12.01.19]. 

Kế hoạch không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động trong 

Trường được thể hiện thông qua Chiến lược ĐBCL, Qui chế tuyển dụng, Qui chế 

chi tiêu nội bộ, Kế hoạch cải tiến các CTĐT, … nhằm thực hiện tốt nhất các hoạt 

động đào tạo, NCKH và PVCĐ luôn được đưa ra trong các cuộc họp giao ban hàng 

tháng, báo cáo sơ kết và tổng kết năm học. 

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và 

đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập 

Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện so chuẩn, đối sánh: việc lựa chọn 

đối tác tại Nhà trường được thực hiện theo các bước sau: (i) Liệt kê các tiêu chí lựa 

chọn; (ii) Tìm kiếm các đối tác thực tế; (iii) Sàng lọc danh sách sơ khảo ban đầu 

(thông qua trao đổi thông tin ban đầu, các mối quan tâm,...); (iv) Lựa chọn đối 

tác hợp tác từ danh sách sơ khảo; (v) Đạt tới thỏa thuận về tiếp cận nội dung hợp 

tác (Lập kế hoạch cùng nhau. Nhất trí các điều khoản cùng nhau. Dự thảo hợp 

đồng)  [H1.12.02.01-02]. 

Các đối tác hợp tác trong nước và quốc tế của Trường ĐHNVHN bao gồm: 

Các trường đại học và tổ chức nước ngoài; Các doanh nghiệp trong nước; Hội 

cựu SV; Các tổ chức chính phủ/phi chính phủ,... Các đối tác này hoặc do Nhà 
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trường tìm kiếm hoặc các tổ chức tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác với Nhà trường 

hoặc thông qua các cơ quan ngoại giao để cùng Trường ĐHNVHN hợp tác trong 

các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển, trao đổi nguồn nhân lực (học giả, 

SV và chuyên gia), thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển, xây dựng 

và phổ biến CTĐT. Nhà trường xây dựng các tiêu chí rõ ràng để lựa chọn đối tác 

hợp tác: (i) Đối với các trường đại học: Là trường ĐH danh tiếng; Là trường đã 

được KĐCL hoặc có chương trình liên kết đào tạo được KĐCL; CTĐT tương thích 

để có thể trao đổi SV và công nhận bằng cấp lẫn nhau; Học phí phù hợp; Đảm 

bảo tính pháp lý của văn bằng được cấp; Có các chương trình hỗ trợ việc làm 

cũng như các dịch vụ tiện ích; Có nhiều chính sách học bổng hữu ích;... (ii) Đối 

với các doanh nghiệp: Đối tác phải vững mạnh, nổi tiếng, đáng tin cậy; Có nguồn 

tài chính vững chắc; …[H1.12.02.01-02]. Trường ĐHNVHN có một danh sách 

những việc cần phải làm để không bỏ qua chi tiết nào khi lựa chọn đối tác. Làm 

sao đảm bảo hiểu các đối tác của mình thông qua các chuyến tham quan hai 

chiều, gặp gỡ BGH hai bên và đảm bảo các Trường hợp tác phải được công nhận. 

Trước hết, trong biên bản thỏa thuận giữa hai bên phải ghi rõ làm sao đo lường 

được chất lượng của chương trình giảng dạy, cũng như quản lý được chất lượng 

và bảo đảm được chất lượng của chương trình [H1.12.02.03-04]. 

Các thông tin so chuẩn: Hướng đến cải tiến liên tục và nâng cao chất 

lượng, ngoài đánh giá nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, Nhà 

trường còn tự đánh giá CSGD và CTĐT dựa trên bộ tiêu chuẩn của Bộ 

GD&ĐT. Trên cơ sở các thông tin so chuẩn từ các tiêu chí của các bộ tiêu chuẩn 

KĐCL của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đối sánh với chính mình, để từ đó đưa ra 

những nhận định về những điểm mạnh, điểm tồn tại chung của hệ thống, đưa ra 

các kế hoạch cải tiến, xác định những thực tiễn tốt và rút ra những bài học kinh 

nghiệm để giúp Trường nâng cao chất lượng và vị thế trong hệ thống GDĐH 

[H1.12.02.05]. 

Đối sánh: Nhà trường thực hiện đối sánh nhằm vào một trong các mục tiêu 

sau: (i) Đối sánh để hiểu rõ hiện trạng của chính mình; (ii) Đối sánh để xác định 

khoảng cách giữa mình và các chuẩn mực khách quan bên ngoài mà mình muốn 
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đạt; Và (iii) Đối sánh nhằm học hỏi những phương pháp thực hành tốt nhất từ bên 

ngoài để triển khai tại đơn vị. Ba mục tiêu này không tồn tại độc lập, mà kết hợp 

với nhau thành một hệ thống thứ bậc, các mục tiêu đi từ thấp đến cao trên con 

đường tự cải tiến của Nhà trường. Để đảm bảo công tác xây dựng năm học được 

thực hiện một cách đồng bộ và thống nhất trong toàn trường và hỗ trợ cho việc 

đối sánh giữa các năm học, các kế hoạch năm học được đưa ra với các mục tiêu cụ 

thể [H1.12.02.06 – 10]; đề án tuyển sinh hằng năm [H1.12.02.11– 13]; Quy chế 

tuyển sinh rõ ràng, minh bạch [H1.12.02.13 – 18]; 

Ngoài ra, Nhà trường tiến hành phân tích tình h ình tuyển sinh và nhập 

học hằng năm thông qua báo cáo tổng kết công tác TS hằng năm [H1.12.02.18 – 

23]; có các cuộc họp thẩm định CTĐT và CĐR từng khoa để nâng cao chất lượng 

theo từng năm học [H1.12.02.24]. 

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các 

hoạt động đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo 

Các thông tin so chuẩn: Việc tự đánh giá và tham gia ĐGN theo tiêu chuẩn 

của Bộ GD&ĐT (MOET) đã thực sự có tác dụng thúc đẩy chất lượng đào tạo 

của Nhà trường. Qua quá trình tự đánh giá, Nhà trường đã tự xem xét, nghiên cứu 

dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục để báo cáo về thực trạng chất 

lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH, nhân lực, CSVC và các 

vấn đề liên quan khác, để từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình 

thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Qua mỗi đợt kiểm định, văn 

hóa chất lượng của tập thể công chức, viên chức và SV trong Trường ngày được 

nâng lên. Thông qua các hoạt động: tuyên truyền trên Website [H1.12.3.01]; Tập 

huấn nâng cao năng lực đội ngũ [H1.12.3.02]; Viết báo cáo và tự đánh giá nội bộ 

[H1.12.3.03];... số đợt tập huấn cũng như số người tham dự các lớp tập huấn 

về công tác ĐBCL ngày càng tăng [H1.12.3.04]. 

a) Kết quả đào tạo 

Nhà trường tổ chức mỗi năm xét 2 đợt tốt nghiệp cho SV vào tháng 7 và 

tháng 9. Cụ thể được thống kê trong báo cáo về tỷ lệ SV tốt nghiệp 

[H1.12.3.05], được thể hiện qua Bảng 12.3.1  
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Bảng 12.3.01. Thống kê kết quả học tập của SV toàn trường 

Năm tốt 

nghiệp 

Số SV 

nhập học 

Tỷ lệ tốt nghiệp 

ĐHCQ (%) 

 

Số đề tài NCKH 

của SV 

Giải Vifotec và 

Bộ GD&ĐT 

2014 1333 Trường TS ĐH từ 

năm 2012 nên chưa 

có SV tốt nghiệp 

4  

2015 1732 26  

2016 1385 92% 26  

2017 1546 75% 110  

2018 1806 95% 110 2 

 

Tỷ lệ SV tốt nghiệp khóa học 2012-2016 đạt 92%; SV khóa học 2013-2017 

đạt tỷ lệ 75% thấp hơn so với khóa học 2012-2016 là 17% là vì khóa học 2012-

2016 nhà trường đào tạo theo niên chế, đến khóa học 2013-2017 Nhà trường 

chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên SV gặp nhiều 

khó khăn trong quá trình học tập dẫn đến tỷ lệ SV tốt nghiệp đạt tỷ lệ thấp.  

Trước mỗi đợt tốt nghiệp, Phòng QLĐTĐH báo cáo về tỷ lệ SV tốt nghiệp 

và đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục để tăng tỉ lệ SV tốt nghiệp tới Hội 

đồng xét tốt nghiệp của trường [H1.12.3.06]. Nhà trường luôn có chính sách thu 

hút, hỗ trợ và tạo điều kiện cho SV học tập trao đổi. Số lượng SV tham gia 

NCKH hằng năm được tăng lên và chất lượng đề tài ngày càng được chú trọng 

[H1.12.3.07-08]. Để hỗ trợ SV, Nhà trường đã mở các lớp học kỳ phụ để giúp 

SV hoàn thành CTĐT đúng hạn [H1.12.3.9], có hình thức khen thưởng, động viên 

SV trong quá trình học tập [H1.12.3.10].  

Tỉ lệ SV tốt nghiệp của HUHA so với Trường Đại học văn hóa Hà Nội và 

Trường Đại học KHXH & NV-ĐHQGHN được thể hiện trong Bảng 12.3.2  

Bảng 12.3.2. Tỉ lệ SV tốt nghiệp Đại học chính quy của HUHA; Trường 

Đại học văn hóa Hà Nội và Trường Đại học KHXH&NV  

Năm tốt nghiệp HUHA 
Trường ĐH Văn 

hóa Hà Nội 

 

Trường Đại học 

KHXH & NV 

 2016 92% 69,1% 76,9 

2017 75% 83,0% 93,5 

2018 95% 86,5% 79,1 
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So sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp của HUHA với Trường Đại học Văn hóa Hà 

Nội và Trường Đại học KHXH & NV-ĐHQGHN thì tỷ lệ SV tốt nghiệp của 

HUHA cao hơn so với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học 

KHXH & NV-ĐHQGHN, bởi vì SV HUHA khi tốt nghiệp chưa yêu cầu phải đạt 

CĐR môn Ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam theo qui định của Bộ GD&ĐT. Để đảm bảo sự công bằng, 

chặt chẽ, khách quan và thống nhất ở các cơ sở trong toàn trường, Nhà trường đã 

triển khai công tác đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của SV, góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo. Nhà trường đã ban hành quy định về công tác khảo thí 

và các quy chế thi kết thúc học phần môn học cho các bậc, các hệ đào tạo 

[H1.12.3.11], trong đó thể hiện rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên 

quan; qui trình tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo; quản lý điểm quá trình, 

điểm thi, bài thi và lưu trữ bài thi tương đối tốt.  

Để đảm bảo quyền lợi của SV, công bằng trong học tập nhằm nâng cao chất 

lượng, Nhà trường thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát đặc 

biệt công tác giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả học tập của SV 

[H1.12.3.12]. 

Để nâng cao chất lượng học tập của SV và giảng dạy của GV, nhà trường 

thường xuyên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về CSVC, GV, nội dung 

môn học, CTĐT, sự phục vụ của các nhân viên và đơn vị [H1.12.3.13]. Hàng 

quý, nhà trường tổ chức họp đối thoại với SV để cải thiện chất lượng thể hiện 

thông qua các biên bản đối thoại với SV [H1.12.3.14], đồng thời trường cũng ban 

hành quyết định bổ nhiệm cố vấn học tập [H1.12.3.15] và tổ chức chương trình 

họp lớp hàng tháng [H1.12.3.16]. 

Chất lượng học tập của SV được thể hiện ở tỷ lệ SV sau khi tốt nghiệp có 

việc làm. Do vậy từ năm 2016, nhà trường đã định kỳ thực hiện lấy ý kiến phản hồi 

của SV tốt nghiệp sau một năm [H1.12.3.17], các báo cáo đánh giá được công bố 

công khai [H1.12.3.18]. Tỉ lệ SV có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của HUHA so 

với Trường ĐH Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN 

[H1.12.3.19], [H1.12.3.20], [H1.12.3.21] và được thể hiện ở Bảng 12.3.3.   
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Bảng 12.3.3.  Tỉ lệ SV có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp  

Năm HUHA 

 

Trường ĐH Văn 

hóa HN 

 

Trường ĐH  

KHXH&NV 

2016 89,3% 66,0% 90,4% 

2017 78,7% 82,5% 91,3% 

2018 90,4% 85,8% 92,4% 

 

Qua số liệu trên cho thấy, tỉ lệ SV tốt nghiệp sau 1 năm có việc làm của 

Trường Đại học KHXH&NV cao hơn so với SV HUHA và Trường ĐH Văn hóa 

Hà Nội. 

a) Phát triển đội ngũ GV 

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng, Nhà trường luôn quan tâm đến phát 

triển đội ngũ GV và nhân viên của Nhà trường. Do vậy, từ năm 2014 Nhà trường 

đã ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực và 5 năm tiếp theo [H1.12.3.22]. Mục 

tiêu chung của bản kế hoạch này là phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực của 

Trường ở mọi lĩnh vực, cơ sở, đảm bảo đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý về trình 

độ đào tạo và chuyên môn, nhiệt tình tâm huyết, chuẩn mực về tư cách đạo đức 

nghề nghiệp, có chất lượng cơ bản ngang tầm các trường đại học hàng đầu 

trong nước, từng bước tiếp cận các trường trong khu vực, đáp ứng yêu cầu 

phát triển Nhà trường theo chiến lược đã được phê duyệt và yêu cầu hội nhập khu 

vực ngày càng cao. 

Nhà trường xây dựng “Đề án vị trí việc làm” [H1.12.3.23], đây là một quy 

chế toàn diện về chức năng, trách nhiệm và nhiệm vụ của công chức, viên chức, 

làm căn cứ đánh giá và sàng lọc công chức, viên chức. So sánh với đội ngũ công 

chức, viên chức của HUHA với Trường Đại học KHXH & NV-ĐHQGHN; Trường 

Đại học Văn hóa Hà Nội [H1.12.3.19], [H1.12.3.20], [H1.12.3.21] (xem bảng 

12.3.3.) thì đội ngũ công chức, viên chức của HUHA cũng tương đương với 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhưng chất lượng đội ngũ GV của HUHA thấp hơn 

Trường Đại học KHXH & NV-ĐHQGHN. Nhà trường luôn tạo điều kiện để công 

chức, viên chức nâng cao trình độ, cụ thể được đưa ra trong Quy chế bồi dưỡng 
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công chức, viên chức [H1.12.3.24], các quyết định cử công chức, viên chức đi bồi 

dưỡng [H1.12.3.25] và học tập [H1.12.3.26]. 

Bảng 12.3.3 Đội ngũ giảng viên, nhân viên cơ hữu 

TT Hạng mục 
Năm 2018 

Trường  

ĐHNV 

Trường 

ĐHKHXH&NV 

Trường 

ĐHVHHN 
1 Biên chế nhân sự 474 531 321 
2 Cán bộ giảng dạy 246 358 188 
3 GS.TS  9  
4 PGS, TSKH 6 80 21 
5 TS (đã trừ số GS, PGS) 45 219 38 
6 ThS 165 129 120 
7 Đại học 22 10 9 

 

b) Nghiên cứu khoa học 

Nhà trường luôn nhận thức được rằng muốn nâng cao chất lượng là phải 

phát triển NCKH và chuyển giao công nghệ. Vì vậy, nhà trường đã chỉ đạo sát 

sao việc thực hiện các hoạt động KHCN, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ KHCN và đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.  

* Đề tài nghiên cứu khoa học 

Từ 2014 đến 2018, Nhà trường có 355 đề tài NCKH các cấp được công bố; 

trong đó có 79 đề tài của công chức, viên chức; 276 đề tài của SV cụ thể (xem 

Bảng 12.3.4) [H1.12.3.27]. Qua Bảng 12.3.4 thống kê thì số lượng đề tài của năm 

sau nhiều hơn năm trước. Hiện nay, Nhà trường đã có Quyết định thành lập các 

nhóm nghiên cứu theo từng chuyên ngành, có các chỉ số để đánh giá và theo dõi 

hoạt động của nhóm [H1.12.28].  

* Các công bố khoa học 

Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2018, các công chức, viên chức của 

Trường đã công bố 866 bài báo trên các tạp chí nước ngoài; trong nước; trong các 

kỷ yếu các hội nghị trong và ngoài nước [H1.12.3.29] cụ thể (xem Bảng 12.3.5). 

Qua bảng thống kê thì số lượng và chất lượng bài báo hằng năm được nâng lên 

trong đó các bài báo được công bố trên các Tạp chí quốc tế và Hội thảo quốc tế 

ngày càng tăng. Để nâng cao chất lượng, nhà trường luôn khuyến khích công 

chức, viên chức công bố kết quả NCKH trên các tạp chí trong và ngoài nước.  

Từ năm 2018 áp dụng định mức NCKH:  

+ Bài đăng Tạp chí Quốc tế: 600 giờ/bài báo; 

+ Bài đăng Tạp chí tính điểm công trình tính từ 0 – 75 và từ 0 – 1,0 điểm: 

250giờ/bài báo; 
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+ Bài đăng Tạp chí tính điểm công trình tính từ 0 – 25 và từ 0 – 0,5 điểm 

(theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước): 220giờ/bài báo 
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Bảng 12.3.4 Thống kê các đề tài NCKH các cấp 

Bảng 23.01.1 Số lượng các đề tài NCKH thực hiện trong các năm 

TT Đề tài các cấp Năm 

2014 2015 2016 2017 2018 Tổng 

số 1 Cấp nhà nước hoặc tương 

đương 

0 0 01 0 0 1 

2 Đề tài cấp Bộ 05 04 06 05 02 22 

3 Đề tài cấp cơ sở 11 09 12 15 09 56 

4 Đề tài cấp SV 04 26 26 110 110 276 

Tổng 20 39 45 130 121 355 

 

Bảng 12.3.5.  Thống kê các công bố khoa học 

TT Tạp chí Số bài/năm 

2014 2015 2016 2017 2018 Tổng số 

1 Tạp chí quốc tế 0 1 1 12 13 54 

2 Tạp chí trong nước 43 32 80 110 156 421 

3 Hội thảo quốc tế 0 1 6 10 16 33 

4 Hội thảo trong 

nước 

63 40 85 90 80 358 

5 Tổng 106 74 172 222 265 866 

 

c) Cơ sở vật chất và môi trường học tập, làm việc 

Công tác CSVC được Nhà trường chú trọng cả việc tổ chức hệ thống quản 

lý và việc đầu tư ngân sách, Nhà trường xây dựng kế hoạch đầu tư CSVC trung 

hạn và dài hạn nâng cấp mở rộng CSVC và hạ tầng thể hiện trong CLPT trường 

giai đoạn 2014 – 2020 [H1.12.3.30]. Những năm gần đây, nhà trường đã trang bị 

các thiết bị phòng học đầy đủ như: âm ly, loa đài, máy chiếu, điều hòa... triển khai 

hệ thống mạng dây và hệ thống wifi cho toàn trường [H1.12.3.31]. 

Thư viện rộng và có nhiều đầu sách, phong phú về loại tài liệu và khu ký 

túc xá khép kín với đầy đủ tiện nghi. So sánh với CSVC của HUHA với Trường 

Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học KHXH & NV-ĐHQGHN thì HUHA 

có diện tích nhỏ hơn, các trang thiết bị, phòng học còn kém hơn. 

Để nâng cao chất lượng cho việc giảng dạy của GV và học tập của SV, 

nhà trường cũng chú ý đến việc chăm sóc đời sống, sức khỏe cho SV và GV 
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thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền và phòng ngừa dịch bệnh 

[H1.12.3.32]. 

Đối sánh trong TS: Hàng năm, vào tháng 10, Phòng QLĐTĐH  tổng kết 

tình hình TS năm học; Đối sánh và phân tích các kết quả TS đạt được so với năm 

trước (Điểm đầu vào, chỉ tiêu TS, kết quả TS; Vùng tuyển, ...); Đối sánh với các 

trường ĐH khác (cùng khối ngành); Dựa trên kết quả việc làm của SV tốt nghiệp 

ra trường; Phòng QLĐTĐH  điều chỉnh, cải tiến, cập nhật chính sách và xây 

dựng kế hoạch TS hàng năm cho phù hợp, điều chỉnh đề án TS, … nhằm duy trì 

số lượng đầu vào ít nhất là bằng hoặc tăng lên so với năm trước [H1.12.03.33 – 37]. 

Đối sánh CTĐT của một số trường trong nước, khi xây dựng CTĐT để mở 

một ngành học mới với quy trình như sau: Hội đồng Khoa học lựa chọn, đề xuất 

một số CTĐT trong nước được xem là tốt; Bỏ phiếu thăm dò ý kiến lựa chọn của 

các thành viên và lựa chọn CTĐT để đối sánh. Khi đối sánh, các Khoa/Trung tâm 

căn cứ vào một số tiêu chí: CTĐT được lựa chọn đã được KĐCL của một trường 

có uy tín trong nước; Cùng/tương đương với ngành đào tạo mà Nhà trường muốn 

mở; Có những điểm tương đồng trong CTĐT của 2 bên về mục tiêu, CĐR, thời 

gian đào tạo, khối lượng kiến thức toàn khóa, đối tượng TS, quy trình đào tạo, 

điều kiện tốt nghiệp, ... [H1.12.03.38 – 39]. 

Đối sánh với CĐR: Qua các kết quả đối sánh hằng năm, Nhà trường đã 

có nhiều biện pháp khác nhau nhằm cải tiến chất lượng đầu ra, cải tiến tỷ lệ việc 

làm SV sau khi ra trường. Kết quả tỷ lệ SV Trường ĐHNVHN ra trường có việc 

làm ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng [H1.12.03.40]. 

Đối sánh mức độ hài lòng của các bên liên quan: Sau khi tiến hành khảo 

sát ý kiến các bên liên quan về mức độ hài lòng về chất lượng giảng dạy của 

GV, về CTĐT và CĐR, về chất lượng dịch vụ Nhà trường và về chất lượng của 

đội ngũ nhân viên hỗ trợ, Phòng Khảo thí ĐBCL tiến hành báo cáo và gửi kết quả 

các loại khảo sát về cho HĐT, BGH và tất cả các đơn vị trong Trường 

[H1.12.03.41 – 45]. 

Ngoài ra, hàng năm, Nhà trường còn cử nhiều đoàn CB-GV-NV đi tham 

quan học tập trong và ngoài nước để học tập về mô hình quản lý, về chuyên 
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môn nghiệp vụ, về công tác ĐBCL, KHCN,... nhằm áp dụng nâng cao chất 

lượng hoạt động Nhà trường. Việc so chuẩn và đối sánh, ngoài việc giúp Nhà 

trường tăng cường các hoạt động ĐBCL, còn giúp các đơn vị xác định những 

điểm mạnh của mình để phát triển cũng như những điểm yếu của người khác để 

biến chúng thành cơ hội của mình; khuyến khích đổi mới và sáng tạo và tạo điều 

kiện cho những thay đổi trong quản lý. 

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 

sánh được rà soát 

Trường ĐHNVHN xem so chuẩn và đối sánh là phương pháp mang tính liên tục 

dùng để đánh giá, cải tiến sản phẩm, dịch vụ và thói quen để không ngừng nâng cao 

chất lượng giáo dục. Vì vậy, quy trình lựa chọn, sử dụng thông tin so chuẩn và đối 

sánh luôn được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, tránh rủi ro và luôn đem lại kết quả tốt 

nhất. 

Các đơn vị có đối tác hợp tác thường xuyên rà soát quy trình lựa chọn đối tác 

hợp tác đào tạo, rà soát các tiêu chí lựa chọn, khảo sát mức độ hài lòng của người học, 

theo dõi và phát triển tất cả những thỏa thuận hợp tác, Website của đối tác, cũng như các 

bảng xếp hạng có liên quan để củng cố hay loại bỏ đối tác thích hợp hay không thích 

hợp để tránh rủi ro [H1.12.04.01]. Việc rà soát lựa chọn đối tác của các đơn vị còn 

được thể hiện rõ thông qua các báo cáo tổng kết năm [H1.12.04.02 – 06]; và thông qua 

các cuộc họp rà soát đối tác hợp tác [H1.12.04.07 – 08]. 

Về KĐCL CSGD, Trường cũng tiến hành tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng giáo dục [H1.12.3.03]. Qua mỗi lần Tự Đánh giá, ứng với mỗi tiêu chuẩn, 

tiêu chí, Nhà trường lại rà soát các thông tin so chuẩn, đối sánh lại các yêu cầu của nội 

hàm tiêu chí, xem có những thay đổi gì để cập nhật kịp thời [H1.12.04.09-10]. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, tất cả các quy trình, các quy định, chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị, cơ cấu tổ chức Nhà trường, ... luôn được rà soát nhằm đảm bảo 

mọi hoạt động được đi đúng hướng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và KHCL phát triển 

của Trường qua từng giai đoạn [H1.12.04.11 – 15]. 

Các thông tin so chuẩn và đối sánh trong tất cả các hoạt động: đào tạo, TS, 

KHCN, ĐBCL, tài chính, ... được rà soát hàng năm để điều chỉnh, cải tiến kịp thời.  

Về đào tạo, để triển khai xây dựng CTĐT các ngành mở mới và điều chỉnh, 
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bổ sung CTĐT các ngành đã có theo quy định của Bộ GD&ĐT [H1.12.04.16], năm 

2016, 2017 Nhà trường đã ban hành các quyết định để điều chỉnh, bổ sung CTĐT, 

CĐR  [H1.12.04.17-19]. Qua mỗi đợt rà soát, cập nhật CTĐT, với vai trò là đơn vị 

đầu mối Phòng QLĐTĐH đã rà soát và có những điều chỉnh quy trình xây dựng và 

cập nhật CTĐT, những thay đổi đó là: đã ban hành quy định phát triển CTĐT với 

các quy trình xây dựng CTĐT mới, quy trình rà soát CTĐT [H1.12.04.20-21]; ban 

hành quy trình xây dựng, rà soát và phát triển CĐR với các bước xây dựng, rà soát, 

các quy định nhiệm vụ cụ thể cho các bên liên quan khi thực hiện [H1.12.04.22]. 

Trong quá trình xây dựng, cập nhật, đối sánh CTĐT, Nhà trường đã tham khảo để 

thực hiện so chuẩn, đối sánh CTĐT của các trường Đại học trong nước như: 

Trường Đại học KHXH & NV-ĐHQGHN; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Kết 

quả so chuẩn, đối sánh được Nhà trường tổng hợp làm căn cứ khi xây dựng mới 

cũng như rà soát CTĐT trong thời gian vừa qua [H1.12.04.23-24].  

Về việc lựa chọn các trường đại học đối tác trong nước để hợp tác nghiên 

cứu và đào tạo, nhà trường đã áp dụng thủ tục ký thỏa thuận hợp tác với đối tác 

trong nước, hiện tại Phòng QLĐTĐH làm đầu mối trao đổi, các Khoa/Trung tâm 

chịu trách nhiệm khai thác các mối quan hệ với Doanh nghiệp và cựu người học 

nhằm hỗ trợ việc làm cho SV tốt nghiệp, các Khoa/Trung tâm SV quản lý SV triển 

khai và quản lý SV thực tập tại các Doanh nghiệp và các đối tác hợp tác 

[H1.12.04.25]. Các hoạt động HTQT được triển khai dựa theo Quy định quản lý 

hoạt động HTQT [H1.12.04.26], trong đó quy định rõ các quy định hoạt động, 

quy trình về HTQT: theo đó, việc theo dõi các hoạt động cụ thể do Phòng HTQT 

chịu trách nhiệm trực tiếp, phối hợp và phân quyền cho các đơn vị trong Nhà 

trường khi triển khai các công tác HTQT mà họ làm đầu mối. Phòng sẽ xem xét 

các hồ sơ đối tác nếu đạt các tiêu chuẩn hợp tác của Nhà trường sẽ tiến hành ký kết 

và báo cáo cục KHCN của Bộ GD&ĐT cho phép cùng các đơn vị bắt đầu thỏa 

thuận thêm với các đối tác. Nhà trường tăng cường mở rộng hợp tác với các cơ sở 

giáo dục và các doanh nghiệp trong nước có uy tín và tiềm lực về kinh tế như: 

…[H1.12.04.27]. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường chưa tham chiếu đa dạng các tiêu 

chí đối sánh của các CSGD khác khi lựa chọn các thông tin so chuẩn. 
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Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 

sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Hệ thống ĐBCL bên trong của HUHA luôn vững mạnh là nhờ được theo 

dõi thường xuyên, định kỳ rà soát và cải tiến. Các quy trình lựa chọn, sử dụng 

các thông tin so chuẩn và đối sánh sau khi được rà soát, Nhà trường tiến hành 

cải tiến nhằm luôn đảm bảo có một hệ thống các quy trình tối ưu nhất. 

a) Nâng cao chất lượng đào tạo 

 Thường xuyên rà soát CTĐT từ tất cả các ngành đào tạo [H1.12.5.1], 

[H1.12.5.2], [H1.12.5.3], Các phương pháp dạy và học đã được cải thiện, Nhà 

trường mở lớp bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cho đội ngũ GV [H1.12.5.4], 

đồng thời cũng cải tiến về các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập các môn 

học, tăng các bài tập tiểu luận, thực hành, làm các bài thi [H1.12.5.5],  tăng cường 

thêm thời lượng thực hành, tham quan thực tế dựa trên thực tế đối với từng chuyên 

ngành. 

 Đội ngũ đảm bảo chất lượng của trường thường xuyên được tập huấn về các 

bộ tiêu chuẩn, phương pháp xây dựng CTĐT, đổi mới giảng dạy, đánh giá SV, thực 

hiện tự đánh giá và đảm bảo chất lượng nội bộ… [H1.12.5.6], [H1.12.5.7], 

[H1.12.5.8]. 

Mở rộng HTQT với các đối tác trong khu vực và quốc tế [H1.12.5.9]. Cần có 

sự tham gia tích cực hơn của các chuyên gia, DN, cựu SV về CTĐT, về tư vấn 

hướng nghiệp,… được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo. 

 Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan (SV, CSV, CBVC, 

DN), các chuyên gia đánh giá chất lượng, các quy định của các cơ quan chủ 

quản được sử dụng để cải tiến nâng cao chất lượng. 

b) Nâng cao chất lượng nghiên cứu 

Khuyến khích để các CBVC, GV tích cực tham gia NCKH, công bố các 

công trình nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước [H1.12.5.11]. 

 Tăng số lượng và chất lượng của các ấn phẩm nghiên cứu của trường và 

dự án nghiên cứu [H1.12.5.12], tăng cường đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế. 
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 Tăng cường sự gắn bó giữa công tác nghiên cứu và công tác giảng dạy 

nhằm nâng cao khả năng NCKH của đội ngũ GV. 

c) Nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ cộng đồng 

 Tăng thêm số GV, CB nhà trường tham gia kết nối và PVCĐ, đóng góp cho 

xã hội [H1.12.5.13]. 

 Hướng các hoạt động của GV và SV đến các kết nối và PVCĐ, đóng góp cho 

xã hội cụ thể như các hoạt động ngoại khóa [H1.12.5.14] và các câu lạc bộ SV 

[H1.12.5.15]. 

 Cải thiện về cơ sở dữ liệu và các phần mềm hỗ trợ hàng năm, liên thông 

các phần mền đào tạo, hành chính, thi đua khen thưởng, khoa học, tài chính,… với 

nhau. 

 Tăng cường hợp tác, trao đổi với các trường trong và ngoài nước có cùng 

CTĐT [H1.12.5.16] và lắng nghe ý kiến của các đơn vị, DN [H1.12.5.17]. 

Để đảm bảo, nâng cao chất lượng toàn diện và cải tiến, HUHA đã định kỳ 

xây dựng kế hoạch, triển khai cho mỗi giai đoạn 5 năm, tầm nhìn 10 năm, thậm 

chí 20 năm thể hiện ở kế hoạch hành động ngắn hạn và trung hạn trong các báo 

cáo đảm bảo chất lượng hàng năm [H1.12.5.18], các báo cáo tổng kết năm học 

[H1.12.5.19], CLPT nhà trường giai đoạn 2014 – 2020 tầm nhìn 2025 

[H1.12.5.20] 

Trong các cuộc họp giao ban của HĐT, của BGH và của lãnh đạo các đơn vị 

hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, các quy trình, các quy định, các chính sách, ... 

sau khi rà soát được trao đổi và cuối cùng đưa ra các nghị quyết, quy chế, quy 

định, quyết định, các chính sách mới đã được cải tiến nhằm đạt được các kết quả tốt 

nhất trong đào tạo, NCKH và PVCĐ. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, tất cả 

các đơn vị trong Trường đều phải tập trung triển khai thực hiện 7 nội dung: (i) 

ĐBCL giáo dục đào tạo toàn diện; tăng SV giỏi, SV5T; Giảm SV yếu kém, SV bị 

buộc thôi học. Đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm định. (ii) Đẩy mạnh hoạt 

động NCKH trong toàn Trường; Thành lập các nhóm về hoạt động NCKH. Xác 

lập Quỹ hoạt động NCKH (iii) Hoàn thiện quy hoạch sử dụng, nâng cấp toàn 

diện CSVC, tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị theo yêu cầu tiên tiến, hiện 
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đại và đồng bộ đáp ứng yêu cầu CĐR. (iv) Xây dựng quy chế mới về tuyển 

dụng, đào tạo, bồi dưỡ ng đội ngũ, thu hút nhân tài. (v) Động viên SV tự giác, chủ 

động nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, học tập và phát triển toàn diện. (vi) 

Nghiên cứu xây dựng quy chế về hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo, việc làm, 

cựu SV và liên kết doanh nghiệp. Lập quỹ hỗ trợ cho các hoạt động này. (vii) 

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh công tác truyền 

thông nội bộ, xây dựng và phát hiện các gương điển hình người tốt việc tốt 

[H1.12.5.21]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 12: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường đã có kế hoạch về đảm bảo và nâng cao chất lượng và đã triển 

khai đồng bộ trong toàn trường. 

- Nhà trường thường xuyên rà soát, cập nhật và đối sánh CTĐT, đề cương 

môn học của trường với các đối tác; thường xuyên tổ chức tham quan học tập 

tại các đối tác hợp tác. 

- Các kế hoạch, chính sách, nguồn lực được Nhà trường thường xuyên quan 

tâm và thực hiện theo đúng lộ trình, đúng thời gian qui định.  

- Nhà trường đã phân công trách nhiệm rõ ràng theo chức năng nhiệm vụ 

của các đơn vị với việc đề cao vai trò chủ động của các đơn vị, khuyến khích các 

đề xuất, sáng kiến đảm bảo nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo theo 

các quy định hiện hành. 

- Kết quả SV đạt tốt nghiệp cao, số lượng SV tham gia NCKH nhiều. Nhà 

trường tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa cả về số lượng, chất lượng đào tạo và 

NCKH. 

- Nhà trường luôn tự đánh giá, kiểm tra chất lượng bằng nhiều phương pháp, 

nhiều nguồn thông tin khác nhau để có thông tin chính xác, từ đó đưa ra các giải 

pháp điều chỉnh cho thích hợp, nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
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- Các chính sách về tài chính dành cho các hoạt động Đào tạo, NCKH  và 

PVCĐ còn hạn chế; Số lượng bài NCKH được công bố trên các tạp chí còn ít, 

nhất là các tạp chí quốc tế có chỉ số SCI còn rất thấp. 

- SV ít quan tâm đến CĐR, do đó chưa chủ động nhận thức rõ mục tiêu học 

tập của chính mình. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ. vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Cần chỉnh sửa chính sách về tài 

chính, tăng kinh phí cho hoạt động 

Đào tạo, NCKH  và PVCĐ; 

Khuyến khích CBVC công bố các 

công trình nghiên cứu của mình 

trên các tạp chí thuộc danh mục 

ISI, SCI, SCIE, Scopus….    

HĐT; BGH, 

P.KH-TC; 

Các đơn vị 

thuộc và trực 

thuộc Trường. 

Năm 2020 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Các Khoa/Trung tâm cần tập huấn 

cho SV hiểu về tầm quan trọng của 

CĐR để SV nhận thức rõ mục tiêu 

học tập của mình. 

Các 

Khoa/Trung 

tâm  

Tháng 

9/2020 

 

4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 12 4/7 

Tiêu chí 1.1 4/7 

Tiêu chí 1.2 4/7 

Tiêu chí 1.3 4/7 

Tiêu chí 1.4 4/7 

Tiêu chí 1.5 4/7 
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Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 

Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển 

sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của cơ sở giáo dục 

Trước mỗi năm tuyển sinh, HUHA đều xây dựng kế hoạch, chính sách cũng 

như truyền thông cho công tác tuyển sinh. 

Về kế hoạch tuyển sinh: Căn cứ Quyết định cho phép đào tạo các trình độ 

đại học, sau đại học của Bộ GD&ĐT, căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, 

hiện nay, HUHA đang tuyển sinh các trình độ đại học, Sau Đại học với các 

chương trình đạo tạo khác nhau. Năm 2014 là năm cuối cùng HUHA tổ chức thi 

tuyển theo “3 chung” của Bộ GD&ĐT; năm 2015 – năm đầu tiên trường sử dụng 

kết quả thi THPTQG để xét tuyển; từ năm 2016 đến nay xét tuyển theo kết quả thi 

THPT Quốc gia và theo kết quả học tập THPT. Phạm vi TS trình độ ĐH của 

HUHA được xác định trong cả nước với các địa điểm tổ chức TS tại trụ sở chính ở 

Hà Nội và Phân hiệu HUHA tại Quảng Nam. Từ năm 2017, Trường được Bộ 

GD&ĐT cho phép mở thêm địa điểm tổ chức TS trình độ ĐH tại Phân hiệu 

HUHA tại Thành phố Hồ Chí Minh. TS trình độ SĐH được tổ chức từ năm 2017 

đến nay theo hình thức thi tuyển, được tổ chức làm 2 đợt/năm với phạm vi tuyển 

sinh trong cả nước. Việc tổ chức tuyển sinh trình độ SĐH chỉ được thực hiện tại 

trụ sở chính ở Hà Nội và chưa tổ chức tuyển sinh SĐH  tại các Phân hiệu trực 

thuộc Trường. 

 Với mỗi trình độ đào tạo ĐH và SĐH, hằng năm, HUHA đều xây dựng Đề 

án tuyển sinh [H1.13.01.01], kế hoạch tuyển sinh [H1.13.01.03]. Để thực hiện kế 

hoạch tuyển sinh được thuận lợi, trong Kế hoạch, Nhà trường xác định thời gian 

TS, quy chế TS, chỉ tiêu TS, chính sách TS cho từng ngành cụ thể và phân công cụ 

thể nhiệm vụ cho từng đơn vị/cá nhân đối với tuyển sinh [H1.13.01.03], 

[H1.13.01.04]. Đồng thời, HUHA còn thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban 

giúp việc Hội đồng để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh [H1.13.01.04]. 

Về chính sách: Ngoài các chính sách ưu tiên trong TS trình độ ĐH, SĐH 

theo quy định của Bộ GD&ĐT và trên cơ sở thảo luận thống nhất trong công tác 

TS của Hội đồng TS ĐH, SĐH, Nhà trường đã xây dựng các chính sách TS trình 
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độ ĐH, SĐH và điều chỉnh cho phù hợp với từng năm [H1.13.01.01], 

[H1.13.01.03]. Đối với TS trình độ ĐH, Nhà trường công bố công khai các chính 

sách tuyển sinh như khối thi/tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, chế độ ưu tiên, ưu tiên 

tuyển thẳng của Trường.... Những trường hợp xét tuyển tại Hà Nội, người học 

trúng tuyển thuộc đối tượng hộ nghèo, gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa và 

đối tượng 30A được xét ưu tiên ở miễn phí/giảm một phần kinh phí ký túc xá của 

Trường; TS tại Phân hiệu Quảng Nam, người học trúng tuyển được ở ký túc xá 

miễn phí đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 và miễn học phí 01 học kỳ đối với các 

thí sinh trúng tuyển đợt 1 có điểm trúng tuyển từ 21 điểm trở lê (không tính điểm 

ưu tiên); TS tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, người học trúng tuyển có kết quả 

điểm TS cao nhất, hộ nghèo, loại giỏi 3 năm ở bậc THPT được ở ký túc xá miễn 

phí trong năm học thứ nhất, người học được hỗ trợ học ngoại ngữ và hỗ trợ việc 

làm sau khi tốt nghiệp [H1.13.01.05]. Ngoài ra, HUHA còn trao học bổng tiếp sức 

đến trường cho người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi trúng tuyển vào 

trường [H1.13.01.06]. Đối với TS trình độ SĐH, Nhà trường công bố công khai 

các chính sách tuyển sinh như môn thi, chỉ tiêu, điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, 

đối tượng ưu tiên, chính sách ưu tiên của Trường...  [H1.13.01.01], [H1.13.01.03], 

[H1.13.01.07].  

Về truyền thông: Để các gia đình người học và người học có đủ thông tin TS 

của HUHA, đối với trình độ ĐH, từ năm 2016 trở về trước thông tin TS được công 

khai trong ”Những điều cần biết”; từ năm 2017 trở lại đây thông tin TS được 

thông báo công khai trong “Đề án tuyển sinh của HUHA” [H1.13.01.01] và Thông 

báo tuyển sinh hằng năm [H1.13.01.07]. Để thông tin tuyển sinh đến gần hơn với 

người học, Nhà trường đã sử dụng nhiều hình thức truyền thông: tham gia Ngày 

hội tư vấn hướng nghiệp và Ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm do báo tuổi trẻ, 

thanh niên tổ chức [H1.13.01.08]; tờ rơi, trang thông tin tuyển sinh trên các 

phương tiện truyền thông, trên website tại địa chỉ: http://truongnoivu.edu.vn; 

http://truongnoivu-phqn.edu.vn; http://truongnoivu-csmn.edu.vn và fanpage của Trường tại 

địa chỉ https://www.facebook.com/tuyensinh.dnv/, tại một số trường THPT trên cả nước 

[H1.13.01.06]. Từ năm 2017, HUHA đã thành lập tổ truyền thông và tư vấn TS, 

http://truongnoivu.edu.vn/
http://truongnoivu-phqn.edu.vn/
http://truongnoivu-csmn.edu.vn/
https://www.facebook.com/tuyensinh.dnv/
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đây là đơn vị tham mưu cho Nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và triển 

khai thực hiện công tác truyền thông và tư vấn TS cho các trình độ, hình thức đào 

tạo của Trường [H1.13.01.09]. Để việc tuyển sinh ĐH, SĐH được thuận lợi và 

hiệu quả, trong Kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh, HUHA đều xác định 

nội dung, thời gian truyền thông cụ thể và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

đơn vị, bộ phận/cá nhân thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tư vấn tuyển sinh 

[H1.13.01.07], [H1.13.01.08]. Trên cơ sở kế hoạch TS chung của Trường, kế 

hoạch truyền thông và tư vấn TS, hằng năm, HUHA đều tham gia Ngày hội tư vấn 

tuyển sinh – hướng nghiệp do Bộ GD&ĐT phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức (cơ 

sở Hà Nội tham gia tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hàng hải Việt 

Nam; Phân hiệu Quảng Nam tham gia tại Trường THPT Phan Châu Trinh – Đà 

Nẵng  và Trường THPT Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk; Phân hiệu thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia tại Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và Trường 

Đại học Cần Thơ) và đã trực tiếp tư vấn cho hàng nghìn lượt người học và phụ 

huynh người học tham gia trong các ngày hội. Với những thuận lợi về địa điểm tổ 

chức đào tạo trình độ ĐH và SĐH của Trường được trải dài từ Bắc vào Nam (trụ 

sở chính của Trường đặt tại Hà Nội và 02 Phân hiệu trực thuộc đặt tại Quảng Nam 

và tại thành phố Hồ Chí Minh). Để công tác TS trình độ ĐH đạt hiệu quả, hằng 

năm, cơ sở tại Hà Nội đã tổ chức tư vấn tuyển sinh cho các trường/các địa phương 

thuộc các tỉnh phía Bắc (từ Lào Cai, Yên Bái cho đến tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh); 

Phân hiệu HUHA tại Quảng Nam tư vấn tuyển sinh cho các trường/các địa 

phương thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình trở vào tới Đắk 

Nông); Phân hiệu HUHA tại thành phố Hồ Chí Minh tư vấn tuyển sinh cho các 

trường/các địa phương thuộc các tỉnh phía Nam (từ Lâm Đồng, Bình Phước cho 

tới Cà Mau). Theo đó, các nhóm tư vấn của HUHA đã đến các trường THPT trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội (THPT Tây Hồ, Lê Quý Đôn, Đông Anh, Minh Khai, 

Hoài Đức B, Nam Khoái Châu,  Nam Đàn 2, Can Lộc…) và một số tỉnh (Tuyên 

Quang, Lạng Sơn, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải 

Phòng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa 

Vũng Tàu…) với trung bình 80 trường THPT/năm tuyển sinh để tư vấn trực tiếp 
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cho học sinh [H1.13.01.10]. Thông qua việc tư vấn trực tiếp tại các trường THPT, 

giúp cho Trường nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của người học qua đó góp 

phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài việc tư vấn trực tiếp, 

Trường còn đăng tải đầy đủ, công khai thông tin về công tác TS hằng năm trên các 

phương tiện truyền thông xã hội như: báo giấy, báo điện tử, các tài liệu quảng bá, 

các brochure, sổ tay sinh viên (website: truongnoivu.edu.vn; tư vấn TS tại website 

Trường, email: tuyensinh.dnv@gmail.com, tuyensinh.dhnv.phqn@gmail.com;  Fanpage: 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Tư vấn tuyển sinh - Đại học Nội vụ Hà Nội, 

Trang tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam, Phân 

hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh và tư vấn qua điện thoại: 

0243. 75.33.659 - Hà Nội; 0235.62.63.232, Hotline: 19009010 - PHQN; 

0283.89.52.372, 0283.98.49.865 – PHTPHCM) để giải đáp những thắc mắc của 

người học liên quan đến ngành đào tạo, quy chế TS, thông tin TS, các mốc thời 

gian TS và phương thức TS, trên cơ sở đó tư vấn, định hướng và hướng dẫn để 

người học có thể lựa chọn được ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của 

cá nhân. Cùng với việc truyền thông và tư vấn tuyển sinh trình độ ĐH, HUHA 

cũng rất chú trọng truyền thông và tư vấn tuyển sinh đối với người học  SĐH. 

Hằng năm, Trường gửi thông báo tuyển sinh đến các Bộ, ban ngành ở Trung 

ương, các tỉnh, các sở, các quận/huyện/thị xã, các xã/phường/thị trấn, các cơ quan 

nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội… và tư vấn trực tiếp 

cho các thí sinh qua điện thoại: 0243.753286 máy lẻ 108, panpage: Tuyển 

Sinhsauđạihọc [H1.13.01.11] .  

Kết thúc năm tuyển sinh, việc phân tích số liệu tuyển sinh như chỉ số trúng 

tuyển theo ngành, chỉ số trúng tuyển theo vùng miền, chỉ số phân tích về điểm 

trúng tuyển luôn được HUHA đưa vào báo cáo để báo cáo Bộ GD&ĐT và làm căn 

cứ cho thực hiện và triển khai kế hoạch TS các năm tiếp theo [H1.13.01.12]. 

Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất 

lượng cho mỗi chương trình đào tạo 

HUHA hiện đang tổ chức TS các trình độ ĐH, SĐH. Chất lượng đầu ra của 

mỗi trình độ đào tạo, ngành đào tạo lại phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đầu vào 

và các tiêu chí tuyển chọn và quá trình tuyển chọn đầu vào. Vì vậy, mỗi một trình 

mailto:tuyensinh.dnv@gmail.com
mailto:tuyensinh.dhnv.phqn@gmail.com
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độ đào tạo, tùy theo phương thức tuyển sinh, hằng năm, HUHA tổ chức các cuộc 

họp để xây dựng các tiêu chí thi tuyển, xét tuyển dựa trên quy định của Bộ 

GD&ĐT và theo nhu cầu của xã hội đối với các ngành học trong trường nhằm thu 

hút và tuyển chọn được những thí sinh chất lượng. Các tiêu chí tuyển sinh được 

công khai rõ ràng; hình thức thi tuyển/ xét tuyển phù hợp, theo quy định 

[H1.13.01.01], [H1.13.01.05]. 

Đối với tuyển sinh đại học, nhà trường thực hiện theo quy chế tuyển sinh 

của Bộ GD&ĐT. Nhà trường đã đưa ra những quy định rõ ràng về đối tượng 

tuyển sinh, các ngành tuyển sinh, khối tuyển sinh, chỉ tiêu, thời gian và cách thức 

tuyển sinh [H1.13.01.01], [H1.13.01.07]. TS trình độ ĐH chính quy: Năm 2014, 

Trường TS theo 02 phương thức: thi tuyển theo “3 chung” của Bộ GD&ĐT và xét 

tuyển thẳng. Trong đó: Phương thức 1: phương thức thi tuyển theo “3 chung” 

được HUHA thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm trúng tuyển được xác 

định là: Điểm trúng tuyển = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 

+ điểm ưu tiên (nếu có). Điểm trúng tuyển được HĐTS xác định với tiêu chí đảm 

bảo chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và được lấy từ điểm cao xuống điểm 

thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu TS. Phương thức 2: xét tuyển thẳng đối với người dự 

tuyển. Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp THPT và đạt giải nhất đạt giải nhất, nhì và 

ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Từ năm 2015-2016, HUHA không tổ 

chức thi tuyển mà áp dụng phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 

và xét tuyển thẳng.  

Từ năm 2017 đến nay, HUHA áp dụng đồng thời 3 phương thức xét tuyển 

để tuyển sinh trình độ ĐH chính quy: Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi 

THPT Quốc gia. Ở phương thức này, HUHA thực hiện xét tuyển theo quy định 

của Bộ GD&ĐT thông qua hệ thống phần mềm TS của Bộ. Người học phải tham 

dự kỳ thi tuyển sinh theo hình thức 3 chung để được xét tuyển vào trường ĐHNV 

với điểm xét tuyển là tổng của 3 môn thi. Các thí sinh được sắp xếp theo thứ tự từ 

điểm cao xuống điểm thấp để xét tuyển. Điểm trúng tuyển được HĐTS xác định 

với tiêu chí đảm bảo chất lượng và đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. Phương thức 2: 

Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (xét tuyển Học bạ) theo các tổ hợp xét tuyển 
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[H1.13.01.01 và H1.13.01.07]. Tổ hợp xét tuyển được xác định theo tính đặc thù 

của mỗi ngành đào tạo khác nhau. Mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn. Điều kiện 

xét tuyển bao gồm: tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); Tổng điểm trung bình 

năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm xét 

trúng tuyển được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm TB năm lớp 12 của môn 1 

+ Điểm TB năm lớp 12 của môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 của môn 3 + Điểm ưu 

tiên. Điểm trúng tuyển được HĐTS xác định với tiêu chí đảm bảo chất lượng, đảm 

bảo chỉ tiêu tuyển sinh và được lấy từ điểm cao xuống điểm thấp cho đến khi đủ 

chỉ tiêu TS. Phương thức 3: xét tuyển thẳng đối với người dự tuyển. Điều kiện xét 

tuyển: tốt nghiệp THPT và đạt giải nhất đạt giải nhất, nhì và ba trong các kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc gia hoặc các kỳ thi về khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ 

chức [H1.13.01.01 và H1.13.01.07]. 

Tuyển sinh SĐH, năm 2017 là năm đầu tiên HUHA tuyển sinh SĐH theo 

phương thức thi tuyển và tổ chức thi làm 2 đợt/năm với các tiêu chí khác nhau. 

Ngoài các điều kiện về hồ sơ dự tuyển thì người dự thi phải dự thi 3 môn, trong 

đó các môn thi được xác định bao gồm môn Cơ bản, môn Cơ sở ngành và môn 

Ngoại ngữ. Người dự thi có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ 

của HUHA được miễn thi môn ngoại ngữ trong một số trường hợp [H1.13.01.03], 

[H1.13.01.07]. Điểm trúng tuyển SĐH được xác định là: Điểm trúng tuyển = 

Điểm thi môn Cơ bản + Điểm thi môn Cơ sở ngành và điểm thi môn Ngoại ngữ 

phải đạt từ 50/100 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển được HĐTS xác định với tiêu 

chí đảm bảo chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và được lấy từ điểm cao 

xuống điểm thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu TS.   

Để đảm bảo chất lượng đầu vào cho từng trình độ, chương trình đào tạo, khi 

triển khai các quy trình TS, HUHA đã xác định các tổ hợp môn xét tuyển phù hợp 

với từng chương trình đào tạo và có tính chất đặc thù đối với ngành đào tạo. TS 

trình độ ĐH đối với khối ngành III và khối VII, Nhà trường xét tuyển các tổ hợp 

môn có phần lớn kiến thức thuộc khối xã hội: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), 

D01 (Toán, Ngữ văn, Anh); khối ngành V, xét tuyển các tổ hợp môn có phần lớn 

kiến thức thuộc khối tự nhiên: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh). Đồng 

thời, theo quy trình xét tuyển, HUHA công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển 
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ĐH theo phương thức 1 và 2 cũng như trước khi công bố mức điểm chuẩn trúng 

tuyển cho từng ngành đào tạo, Hội đồng tuyển sinh sẽ họp thống nhất mức điểm 

chuẩn trúng tuyển và thông báo trên các kênh thông tin của Trường. Ví dụ: Tổ 

hợp môn thi tuyển/xét tuyển và mức điểm chuẩn trúng tuyển từ năm 2014 đến 

năm 2018 của một số ngành đào tạo có sự thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu và chất 

lượng đầu vào trong TS. Năm 2014, các ngành đào tạo chỉ sử dụng 02 tổ hợp thi 

tuyển (C00, D01) với mức điểm trúng tuyển là 17.50 (C00) và 17.00 (D01). Từ 

năm 2015 đến nay, tổ hợp môn xét tuyển và mức điểm chuẩn trúng tuyển các các 

ngành đào tạo có sự thay đổi và phân hóa rõ nét giữa các tổ hợp trong cùng ngành 

đào tạo cũng như giữa các ngành đào tạo với nhau, được thể hiện trong bảng phụ 

lục số 2. Trên cơ sở các tổ hợp xét tuyển và mức điểm trúng tuyển trong bảng phụ 

lục số 2 cho thấy, năm 2014 là năm cuối cùng HUHA tổ chức thi tuyển sinh theo 

“3 chung” của Bộ GD&ĐT. Theo kết quả thi TS năm 2014, cả 06 ngành đào tạo 

đều sử dụng tổ hợp thi tuyển C00 và D01 mức điểm trúng tuyển trung bình đạt 

15.91 điểm. Năm 2015 – năm đầu tiên Bộ GD&ĐT áp dụng phương thức tuyển 

sinh mới đối với các trường ĐH, theo đó, Trường đã tuyển sinh theo kết quả thi 

THPTQG, ngoài 02 tổ hợp xét tuyển truyền thống C00 và D01 HUHA áp dụng 

thêm các tổ hợp xét tuyển mới (A01, C03) và việc thay đổi phương thức tuyển 

sinh cũng có tác động theo hướng tích cực đến mức điểm trúng tuyển trung bình 

trong toàn trường đạt 21.20 điểm và cao hơn năm 2014. 

Để đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo cũng như đáp ứng yêu cầu cung cấp 

nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ và XH, ngoài 06 ngành đang tổ chức đào tạo, 

năm 2016 HUHA mở thêm 02 ngành nghề đào tạo (Luật và Chính trị học) và TS 

theo kết quả thi THPTQG với 05 tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, năm 2016 do mức 

phổ điểm chung quốc gia ở một số môn thi thấp nên đã ảnh hưởng đến trung bình 

mức điểm trúng tuyển đầu vào của Trường đạt 16.64 điểm và giảm điểm hơn so 

với năm 2015, song một số ngành đào tạo của Trường vẫn duy trì được mức điểm 

trúng tuyển cao như ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà 

nước (mức điểm trúng tuyển 21.50 đối với tổ hợp C00). Năm 2017, Trường mở 

thêm 01 ngành đào tạo (ngành Hệ thống thông tin) và phương thức tuyển sinh 

cũng được mở rộng (TS theo kết quả thi THPTQG và kết quả học tập lớp 12 – học 

bạ) và đa dạng hóa tổ hợp xét tuyển (bổ sung mới tổ hợp C20, D14, D15), đồng 

thời, phổ điểm chung quốc gia của một số môn thi có sự tăng cao (nhất là môn thi 

giáo dục công dân) đã góp phần nâng mức điểm trúng tuyển trung bình trong toàn 
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trường cao hơn năm 2016 và đạt 20.91 điểm. Năm 2018, để tiếp tục đa dạng hóa 

và mở rộng ngành nghề đào tạo, Trường mở thêm 01 ngành đào tạo và 06 chuyên 

ngành đào tạo mới nên trung bình mức điểm trúng tuyển có sự giảm nhẹ so với 

năm 2017 và đạt 18.23 điểm. Tuy nhiên, các ngành đào tạo top đầu của Trường 

vẫn đạt mức điểm trúng tuyển cao như ngành QLNN có mức điểm trúng tuyển đạt 

từ 20.00-23.00, QTVP từ 19.50-22.50 điểm, QTNL từ 18.50-20.50 điểm, Luật từ 

18.75-20.75 điểm. Thông qua mức điểm chuẩn trúng tuyển hằng năm, HUHA đã 

xét tuyển được những người học đạt yêu cầu về chất lượng đầu vào để tổ chức đào 

tạo. Đối với những ngành chưa xét tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1, Trường tiếp tục 

ban hành thông báo trên các kênh thông tin để TS đợt bổ sung tiếp theo. Điểm 

chuẩn trúng tuyển trong các đợt xét tuyển bổ sung có thể thay đổi để phù hợp với 

số lượng và chất lượng người học nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung. Đồng thời, HĐTS 

Nhà trường họp và thống nhất mức điểm chuẩn trúng tuyển ở đợt bổ sung không 

được thấp hơn mức điểm trúng tuyển của đợt 1 cùng năm TS [H1.13.01.07], 

[H1.13.01.13]. 

TS trình độ SĐH, HUHA đã xác định các môn thi phù hợp với từng ngành 

đào tạo, cụ thể như sau: ngành Lưu trữ học: thi môn Công tác văn thư (môn Cơ 

bản), môn Lý luận và phương pháp công tác lưu trữ (môn Cơ sở ngành); ngành 

Quản lý công: thi môn Quản lý học đại cương (môn Cơ bản) và môn Lý luận 

chung về hành chính nhà nước (môn Cơ sở ngành); ngành Chính sách công: thi 

môn Chính trị học đại cương (môn Cơ bản) và môn Những vấn đề cơ bản về 

chính sách công (môn Cơ sở ngành). Riêng môn thi Ngoại ngữ, thì người dự thi 

đăng ký một trong các ngoại ngữ sau (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng 

Trung, tiếng Hàn…). Trên cơ sở mức điểm trúng tuyển trong bảng phục lục 3 cho 

thấy, năm 2017, HUHA tuyển sinh SĐH đối với ngành Lưu trữ học và mức điểm 

trúng tuyển được xác định là 10.00 điểm. Đến năm 2018, HUHA được Bộ 

GD&ĐT cho phép đào tạo thêm 02 ngành, nâng tổng số ngành SĐH lên 03 ngành 

và mức điểm trúng tuyển SĐH được xác định cao hơn năm 2017 và đáp ứng được 

yêu cầu về chất lượng đầu vào để tổ chức đào tạo [H1.13.01.13].  

Có thể nói, với việc xác định các tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với chương 

trình đào tạo, ngành đào tạo không những giúp cho Trường xét tuyển đạt chất 

lượng đầu vào mà còn giúp cho người học định hướng được ngành nghề đào tạo 

phù hợp với sở thích, sở trường và năng lực của bản thân. Công tác xác định các 

tiêu chí TS. Sau mỗi kỳ tuyển sinh, kết quả tuyển sinh được sử dụng để phân tích 
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thông qua các công cụ thống kê nhằm mục đích đánh giá tính hợp lý. Những thông 

tin về xu hướng chọn ngành, nguồn gốc thí sinh dự thi cũng được phân tích kỹ 

lưỡng nhằm thu hút thí sinh từ các trường THPT có uy tín, chất lượng. Các bất cập 

khác trong quy trình, hình thức tuyển sinh cũng được thảo luận và rút kinh nghiệm 

cho các kỳ TS sau [H1.13.01.02]. Các tiêu chí tuyển sinh được điều chỉnh và quyết 

định bởi HĐTS hằng năm nhằm mục đích tuyển được các thí sinh có chất lượng 

cao và phù hợp với các ngành đào tạo. Căn cứ vào ý kiến phân tích, đánh giá của 

các chuyên gia, hội đồng tuyển sinh đã đưa ra các tiêu chí và phương thức tuyển 

sinh cho đợt tuyển sinh tiếp theo [H1.13.01.01 và H1.13.01.07]. 

Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học 

Nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch các khâu trong công tác tuyển sinh 

(như thi tuyển, chấm thi, xét tuyển…) cũng như kiểm soát tiến độ và chất lượng 

công tác TS và nhập học, căn cứ các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT về công 

tác tuyển sinh, Phòng Quản lý đào tạo Đại học đã xây dựng các quy trình TS: Quy 

trình thi tuyển, Quy trình xét tuyển và Quy trình nhập học với sự giám sát chặt chẽ 

của Hội đồng tuyển sinh và thanh tra nhà trường [H1.13.03.01]. 

Trước mỗi kỳ TS, HUHA đều thành lập HĐTS và các ban giúp việc Hội 

đồng trong đó có Ban Thanh tra TS hoạt động độc lập với HĐTS. Ban Thanh tra 

TS có nhiệm vụ: i) Thanh tra, kiểm tra và giám sát các đợt thi tuyển/xét tuyển trình 

độ ĐHCQ, SĐH do Nhà trường tổ chức; ii) Thanh tra toàn bộ quy trình tổ chức thi, 

xét tuyển ĐH, SĐH (quy trình trước, trong và sau khi tổ chức thi, xét tuyển); iii) 

Kiểm tra hồ sơ dự thi đối với thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH, SĐH; iv) Kiểm tra hồ 

sơ xét tuyển đối với người học trúng tuyển theo phương thức xét tuyển (xét tuyển 

thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12); v) Kiểm tra đối tượng ưu tiên, khu 

vực ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, SĐH; vi) Kiểm tra hồ sơ nhập học của người học 

trúng tuyển trong các kỳ TS ĐH, SĐH [H1.13.03.02]. 

Quy trình giám sát TS ĐH: từ năm 2014 trở về trước, do phải tổ chức thi 

tuyển nên quá trình tuyển sinh được thực hiện và giám sát như sau: Hội đồng tuyển 

sinh thực hiện việc xét tuyển thẳng một số trường hợp theo các tiêu chí Bộ 

GD&ĐT đã quy định (đạt giải quốc tế, quốc gia). HĐTS tổ chức kỳ thi quốc gia 

với quy trình tổ chức rất nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác, công bằng và 

đảm bảo kết quả tin cậy. Công tác sắp xếp phòng thi, in đề thi, tổ chức coi thi và tổ 

chức coi thi được lên kế hoạch chi tiết, thực hiện nghiêm ngặt và giám sát chặt 

chẽ. Kỳ thi TS được tổ chức trên quy mô cả nước, đề thi được Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo biên soạn và ban hành với quy trình bảo mật rất nghiêm ngặt. Kỳ thi tuyển 

được tổ chức với sự giám sát kỹ lưỡng của HĐTS trường, Tổ thanh tra tuyển sinh 

của trường và Đoàn thanh tra tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Các trưởng, phó điểm 

thi, thư ký điểm thi và các cán bộ coi thi đều được tập huấn kỹ lưỡng về quy chế 

thi, công tác tổ chức kỳ thi và được hướng dẫn thực hiện các công việc trong các 

buổi thi [H1.13.03.02]. Từ năm 2015 đến nay, Bộ GD&ĐT đã triển khai quy định 

mới nên thí sinh hoàn toàn đăng ký dự thi, xét tuyển trực tuyến một cách thuận lợi 

và minh bạch dựa trên Hệ thống quản lý thi và tuyển sinh chung của cả nước. Do 

đó, việc giám sát xét tuyển ĐH ngay từ việc lọc dữ liệu trên hệ thống, xác định các 

phương án ngưỡng điểm nhận hồ sơ, ngưỡng điểm trúng tuyển… được giám sát 

chặt chẽ theo từng khâu, cụ thể: Trường bố trí 01 phòng làm việc riêng được đặt 

biển giới hạn phạm vi khu vực tuyển sinh và được niêm phong sau mỗi buổi làm 

việc, 02 máy tính được cài đặt phần mềm Hệ thống quản lý thi và tuyển sinh do Bộ 

GD&ĐT cung cấp, máy in. Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPTQG, khi Ban 

Thư ký và Tổ xử lý dữ liệu tuyển sinh khai thác số liệu, lọc ảo, xác định ngưỡng 

điểm, chuyển dữ liệu chạy lọc ảo về máy chủ của Bộ GD&ĐT, xuất dữ liệu về 

điểm và số lượng thí sinh dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo, xác nhận nhập 

học, in giấy báo trúng tuyển… đều có sự giám sát của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 

đồng và Tổ Thanh tra tuyển sinh. Đối với việc xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12, để thuận lợi cho việc xét tuyển, Trường xây dựng 01 phần mềm riêng để xét 

tuyển, theo nhiệm vụ phân công, các thành viên tổ xử lý dữ liệu sẽ nhập/khai báo 

các thông tin của thí sinh xét tuyển (mã hồ sơ, họ và tên xét tuyển, ngày sinh, nơi 

sinh, hộ khẩu, đối tượng, khu vực, tổ hợp xét tuyển, điểm xét tuyển…) vào các 

trường dữ liệu trên phần mềm để lọc dữ liệu, xác định ngưỡng điểm trúng tuyển, 

xuất danh sách thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học, in giấy báo trúng tuyển… 

đều có sự tham gia giám sát chặt chẽ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và Tổ 

Thanh tra tuyển sinh cho từng quy trình thực hiện [H1.13.03.02]. Quy trình giám 

sát TS SĐH: từ năm 2017 đến năm 2018, HUHA bắt đầu tổ chức tuyển sinh SĐH 

với hình thức thi tuyển. Do đó, quá trình tuyển sinh được thực hiện và giám sát 

như sau: Đối với công tác chuẩn bị trước khi kỳ thi tuyển sinh, việc xét duyệt danh 

sách thí sinh đăng ký dự thi, lập danh sách/công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện 

dự thi, sắp xếp phòng thi đều được Hội đồng thi và Tổ thanh tra giám sát chặt chẽ. 

Việc ra đề thi, bốc thăm và in sao đề thi, bàn giao đề thi; tập huấn thi, tổ chức coi 

thi, lên phương án đánh phách bài thi, dọc phách, bàn giao bài thi, tổ chức chấm 



171 

 

thi, được Trường lên kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho từng cá nhân và thực 

hiện nghiêm ngặt từng khâu theo đúng quy trình và đảm bảo tính bảo mật với sự 

giám sát của Tổ Thanh tra tuyển sinh và Công an PA03 [H1.13.03.02]. 

Quy trình giám sát nhập học: Với phương châm thực hiện nhập học được 

nhanh nhất, tạo thuận lợi nhất cho người học khi đến nhập học, hằng năm, sau khi 

có kết quả trúng tuyển ĐH, SĐH, HUHA đều xây dựng kế hoạch nhập học cụ thể 

cho sinh viên/học viên cao học. Trong kế hoạch, nhà trường có cụ thể hóa các nội 

dung như: Thời gian nhập học, phân công nhiệm vụ các đơn vị trong ngày nhập 

học, thủ tục nhập học và quy trình nhập học [H1.13.03.03]. Đồng thời, để việc tổ 

chức nhập học được thuận lợi, HUHA thông báo trên website: truongnoivu.edu.vn 

các danh mục hồ sơ mà người học cần chuẩn bị và quy trình nhập học trước khi 

người học đến trường nhập học. Để công tác nhập học được nhanh chóng, Trường 

đã tích hợp đồng bộ về số lượng thí sinh trúng tuyển với thông tin thí sinh trúng 

tuyển trên hệ phần mềm xét tuyển, qua đó giúp cho việc khai thác dữ liệu khi nhập 

học cho thí sinh trúng tuyển hay cấp lại giấy báo trúng tuyển cũng được thuận lợi 

hơn. Với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm, việc tổ chức nhập học cho người học 

được Trường thực hiện theo quy trình sau: 1) Người học có mặt tại địa điểm nhập 

học theo thời gian được Trường thông báo trong giấy báo trúng tuyển; 2) Người 

học chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và sắp xếp hồ sơ theo đúng trình tự hướng dẫn; 3) Viên 

chức tiếp nhận, kiểm tra và thu hồ sơ nhập học của người học; 4) Người học nộp 

học phí và các khoản nhập học; 5) Người học đăng ký ở ký túc xá (nếu có – áp 

dụng đối với người học thuộc diện ưu tiên được ở ký túc xá theo thông tin ghi 

trong giấy báo trúng tuyển); 6) Hoàn thành nhập học, người học được cấp biên lai 

thu tiền, biên nhận hồ sơ nhập học, lịch học tập, phiếu đăng ký học và được cấp 

thẻ sinh viên/thẻ học viên tạm thời. Với mỗi khâu trong quy trình nhập học đều có 

sự giám sát Ban Chỉ đạo, Bao tổ chức đón tiếp nhập học và Tổ thanh tra Trường.      

Với chức năng nhiệm vụ được Nhà trường giao, Phòng Quản lí Đào tạo đại 

học là đơn vị trực tiếp phụ trách tuyển sinh của Trường, trong đó có Bộ phận tuyển 

sinh gồm trưởng phòng, phó trưởng phòng và một số chuyên viên thường xuyên 

cập nhập theo dõi thông tin tuyển sinh, cập nhập số liệu thí sinh trúng tuyển và lập 

bảng thống kê phân tích số liệu tuyển sinh và nhập học hằng năm. Theo đó, kết 

quả tuyển sinh và nhập học của HUHA từ năm 2014 đến năm 2018 được thể hiện 

qua bảng số liệu sau: 
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Năm tuyển 

sinh 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Số thí sinh dự 

thi/Số lượt TS 

đăng ký xét tuyển 

Số thí sinh 

trúng tuyển 

Số người đến 

nhập học thực tế 

Điểm TB tuyển 

đầu vào  

2013 1300 8601 1627 1350 15.5 

2014 1400 7338 1599 1333 15.9 

2015 1600 9572 1872 1732 22.20 

2016 1700 8436 1527 1385 16.64 

2017 1480 12871 3133 1546 20.91 

2018 2210 16432 3680 1806 18.23 

 

Để tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong 

tuyển sinh ĐH, SĐH, hằng năm, Nhà trường đều có báo cáo đánh giá kết quả 

tuyển sinh, như số lượng thí sinh đăng ký dự thi, số lượng thí sinh trúng tuyển…, 

đồng thời trong báo cáo cũng phân tích số liệu về nguyện vọng đăng ký, xu hướng 

ngành đào tạo xã hội đang cần cung cấp, số lượng thí sinh trúng tuyển theo ngành, 

theo địa phương và chỉ rõ những điểm yếu chưa làm được/hoặc làm không đạt kết 

quả như mong muốn để công tác tuyển sinh ĐH, SĐH trong các năm tiếp theo đạt 

hiệu quả cao hơn [H1.13.01.01], [H1.13.03.04]. 

Có thể nói rằng, việc giám sát TS ĐH, SĐH được thực hiện ngay từ khâu 

nhận hồ sơ đăng ký dự thi/xét tuyển đến khâu tổ chức thi, chấm thi/lọc kết quả xét 

tuyển, phúc khảo và công bố kết quả thi tuyển/xét tuyển. Theo quy trình tuyển 

sinh, để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và hạn chế để xảy ra sai sót trong TS thì 

sau khi Ban thư ký TS xử lý hồ sơ dự thi và kết quả dự thi/xét tuyển, Tổ Thanh tra 

sẽ kiểm tra lại kết quả trước khi công bố kết quả TS. Kết quả kiểm tra sẽ được 

phản hồi lại cho Ban Thư ký và HĐTS để xử lý những sai sót phát sinh. Đồng thời, 

sau khi  HĐTS công bố kết quả trúng tuyển, gửi Giấy báo nhập học đến thí sinh 

trúng tuyển và nhất là khi kế hoạch nhập học được triển khai, Tổ Thanh tra tiếp tục 

giám sát việc tổ chức đón tiếp người đến nhập học, nhập học và thu hồ sơ của 

người học. Công tác này được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần và kết quả thanh 

tra được báo cáo với Ban Giám hiệu nhằm ngăn ngừa cũng như phát hiện và kịp 

thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót xảy ra trong quá trình TS và nhập học. Ngoài 

ra, công tác tuyển sinh và nhập học của HUHA còn được giám sát bởi các Đoàn 

Thanh tra của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT. 

Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học 

Để thực hiện công tác giám sát TS và nhập học, ngoài việc giám sát của Ban 
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Thanh tra, Nhà trường cũng có những biện pháp nhằm tăng cường và đẩy mạnh 

công tác giám sát này. Hằng năm, Trường định kỳ giám sát công tác TS, trong các 

buổi họp về công tác tuyển sinh đều có phân tích đánh giá so sánh với năm trước 

[H1.13.01.12]. 

Đầu mỗi năm học, nhà trường đều có kế hoạch thanh tra các nội dung tuyển 

sinh và được cụ thể hóa thành văn bản giao cho Tổ Thanh tra thực hiện và giám sát 

nhằm đảm bảo khách quan [H1.13.03.01]. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm 

chính trong việc thực thi và giám sát tuyển sinh, ngoài ra có sự thanh tra của Tổ 

Thanh tra. HĐ tuyển sinh họp định kỳ để phân công các công tác phục vụ tuyển 

sinh như tổ chức tuyển sinh, ra đề thi, quy định các môn thi. Các Khoa rà soát lại 

các yêu cầu chuyên môn cũng như bằng cấp của thí sinh. Đề cương môn thi tuyển 

cũng được xem xét bổ sung. Trên cơ sở đó, Trường ban hành thông báo tuyển sinh 

và các yêu cầu chuyên môn. Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh, nhập học hàng năm, 

nhà trường xem xét lại các mốc thời gian tuyển sinh, nhập học cho sinh viên, xem 

xét tính hợp lý đúng kế hoạch đề ra, thảo luận và đưa ra điều chỉnh mốc thời gian 

nếu chưa hợp lý [H1.13.04.01]. Ví dụ, TS năm 2017, trên cơ sở kết quả thi THPT 

Quốc gia được Bộ GD&ĐT công bố vào ngày 7/7/2017, thì đến ngày 12/7 HĐTS 

Trường mới họp để xác định ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH. Chính sự 

không kịp thời về việc xác định các  mốc thời gian quan trọng trong TS đã làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả TS của năm 2017. Để nâng cao hiệu quả trong TS, năm 2018, 

Trường đã bám sát các mốc thời trong kỳ thi THPTQG để xác định lại các mốc 

thời gian TS của Trường đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả. Theo đó, năm 2018, 

khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm thi THPTQG vào trưa ngày 12/7/2018 thì 

HĐTS của Trường cũng tổ chức họp ngay trong chiều ngày 12/7 để xác định 

ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Chính sự kịp thời trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ TS đã có những tác động tích cực đối với kết quả TSĐH năm 2018 của 

Trường[H1.13.04.01].     

Giám sát chất lượng TS qua việc xác định điểm trúng tuyển hàng năm: Sau 

khi Bộ GD&ĐT đưa ra ngưỡng điểm (điểm sàn) đại học, HĐTS Trường họp để 

đưa ra điểm trúng tuyển vào các ngành học của Trường. Tiêu chí để đưa ra điểm 
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sàn của HUHA: đầu tiên là tiêu chí về chất lượng, sau đó căn cứ vào kết quả thi 

của thí sinh, chỉ tiêu Bộ cho phép tuyển cho từng khối thi và năng lực đào tạo tối 

đa của Nhà trường và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH của năm TS. Tiêu 

chuẩn xét tuyển của Trường đảm bảo điều kiện xét tuyển của Bộ GD&ĐT là điểm 

trúng tuyển của Trường không được thấp hơn điểm sàn của Bộ. Những năm gần 

đây, điểm trúng tuyển của HUHA đều có xu hướng tăng dần qua các năm và tăng 

cao so với điểm sàn của Bộ nên chất lượng SV nhập học cũng theo đó tăng cao 

theo hàng năm và được Bộ GD&ĐT đánh giá là một trong 40 trường Đại học 

tuyển sinh hiệu quả [H1.13.01.12]. 

Giám sát việc TS và nhập học thông qua việc đối sánh kết quả giữa điểm 

đầu vào, tiêu chí TS với năng lực thật của SV: Sau mỗi đợt TS, Phòng QLĐT Đại 

học làm báo cáo công tác TS, trong đó có phân tích tỷ lệ dự tuyển và nhập học, 

chất lượng đầu vào của người học, trên cơ sở đó, Nhà trường rà soát quy trình và 

đưa ra chính sách và kế hoạch TS cho năm tiếp theo [H1.13.01.12]. 

Giám sát việc TS và nhập học thông qua việc đối sánh kết giữa điểm đầu 

vào, tiêu chí tuyển sinh với năng lực thực tế của SV (kết quả học tập và rèn luyện 

của SV qua các năm học) cho thấy tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển qua các năm có 

xu hướng tăng lên, điểm trung bình trúng tuyển đầu vào có sự biến động giữa các 

năm. Điển hình như năm 2014 - năm cuối cùng Trường tổ chức thi tuyển nên 

mức điểm trung bình các ngành TS đạt 15.9 điểm  trong khi năm 2015 – năm đầu 

tiên tuyển sinh theo phương thức 3 chung, trên cơ sở kết quả điểm thi và phổ 

điểm chung được Bộ GD&ĐT công bố để Trường xác định ngưỡng điểm trúng 

tuyển do đó điểm trung bình trúng tuyển đầu vào có sự tăng vọt lên 22.20 điểm 

và đến năm 2018, mặc dù các trường đại học đều gặp nhiều khó khăn trong TS 

song điểm trung bình đầu vào của HUHA vẫn đạt mức 18.23 điểm và tỷ lệ người 

học tốt nghiệp đúng tiến độ đào tạo có xung hướng tăng cao, đạt 95%  và tỷ lệ 

người học có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt 90.4% vào năm 2018 (cao hơn 

so với các năm 2016, 2017). Cơ sở dữ liệu của người học được lưu trữ đầy đủ từ 

điểm trúng tuyển đầu vào, đến kết quả quá trình học tập qua các năm và  kết quả 
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xét tốt nghiệp ra trường, được lưu trữ bằng bản cứng và lưu trữ trên phần mềm 

xét tuyển excess [H1.13.01.12], [H1.13.04.02], [H1.13.04.03]. 

Năm 

tuyển 

sinh 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số thí 

sinh dự 

thi/Số 

lượt TS 

đăng 

ký xét 

tuyển 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số thí 

sinh 

trúng 

tuyển 

Số 

người 

đến 

nhập 

học 

thực 

tế 

Điểm 

TB 

tuyển 

đầu 

vào  

Năm 

tốt 

nghiệp 

Số SV 

tính 

đến 

cuối 

khóa 

Số 

lượng 

SV tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

SV tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

SV có 

việc 

làm 

sau 6 

tháng 

TN 

2014 140

0 

7338 5.2

4 

1599 1333 15.9 2014 
Trường TS ĐH từ năm 

2012 nên chưa có SV tốt 

nghiệp 2015 160

0 

9572 5.9

8 

1872 1732 22.2

0 

2015 

2016 170

0 

8436 5.1

3 

1527 1385 16.6

4 

2016 1188 1093 92% 89.3

% 

2017 148

0 

1287

1 

8.7

0 

3133 1546 20.9

1 

2017 1350 1012 75% 78.7

% 

2018 221

0 

1943

2 

8.7

9 

3680 1806 18.2

3 

2018 1333 1266 95% 90.4

% 
 

Hằng năm, Phòng QLĐTĐH chịu trách nhiệm tổng hợp phân tích các chỉ 

số về đào tạo (như kết quả điểm học tập của SV trong học kỳ/năm học; số lượt 

SV nợ học phần, học lại, học cải thiện điểm; số lượt SV bị xử lý học vụ, số lượt 

SV xếp loại học lực bình thường đạt mức 3.20 trở lên; số lượt SV được khen 

thưởng…), P.CTSV tổng hợp phân tích các chỉ số về điểm rèn luyện của SV (kết 

quả điểm rèn luyện của SV trong học kỳ/năm học, số lượt SV đạt điểm rèn luyện 

ở mức xuất sắc, tốt, khá, trung bình; số lượt SV vi phạm kỷ luật; số lượt SV bị 

tạm dừng học tập/buộc thôi học/xóa tên…) và chỉ số việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp (số lượt SV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, số lượt SV có việc 

làm sau 3 tháng/6 tháng/1 năm sau khi TN, số lượt SV có việc làm đúng ngành; 

số lượt SV làm trái ngành nghề đào tạo; số lượt SV tự tạo việc làm; số lượt SV 

tiếp tục học tập nâng cao trình độ…) để báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường. Các 

báo cáo kết quả học tập hằng năm của SV được phân tích, đánh giá, đồng thời kết 

hợp với kết quả TS để kiểm tra sự tương quan chất lượng của đầu vào với thực tế 

đào tạo, trên cơ sở đó, Nhà trường có những quyết định điều chỉnh trong chính 

sách TS cho phù hợp để đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo 

[H1.13.04.04], [H1.13.04.05]... 

Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm 

bảo tính phù hợp và hiệu quả 

Công tác tuyển sinh và tình hình nhập học của người học hằng năm luôn là 
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bài toán khó đối với nhiệu trường đại học hiện nay, trong đó có HUHA. Chính vì 

vậy, để đảm bảo việc tuyển đúng, tuyển đủ chỉ tiêu đề ra cũng như tuyển được 

những người học có chất lượng và phù hợp với ngành đào tạo, Nhà trường quan 

tâm và thường xuyên có các giải pháp cải tiến các quy trình tuyển sinh và nhập 

học, cải tiến các phương thức tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh cũng như cải tiến các 

khâu quảng bá, truyền thông TS (tham gia các đợt tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 

do các báo tổ chức tại các địa phương, chủ động tổ chức tư vấn tại các trường 

THPT, chủ động đưa các thông tin về tuyển sinh lên các phương tiện thông tin đại 

chúng, biên tập và công bố những câu hỏi thường gặp giúp thí sinh hiểu rõ hơn về 

quy trình tuyển sinh cũng như những thông tin về ngành nghề, chỉ tiêu và cơ hội 

việc làm của từng ngành). Liên tục đưa ra giải pháp cải tiến nhằm nâng cao công 

tác tuyển sinh, giúp đem lại hiệu quả và hợp lý. Hàng năm, Nhà trường có điều 

chỉnh kịp thời để phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

[H1.13.01.01, H1.13.01.03], [H1.13.01.05], [H1.3.01.06], [H1.3.03.04]. 

Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất hai kỳ thi tuyển sinh và kỳ 

thi tốt nghiệp THPT thành kỳ thi THPT Quốc gia, công tác tổ chức thi tuyển chỉ 

thực hiện đối với trình độ đại học được Nhà trường chuyển sang hình thức xét 

tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG. Ngoài ra trường tiếp tục tuyển thẳng các 

học sinh đoạt giải Học sinh giỏi Quốc gia. 

Nhà trường tạo các fanpage để trả lời thắc mắc trực tiếp cho sinh viên về 

công tác tuyển sinh lấy ý kiến phản hồi qua mạng [H1.13.01.06]. Có đường dây 

nóng để thí sinh phản ánh về công tác tuyển sinh 0243.7533659. Mọi ý kiến phản 

hồi của sinh viên về công tác tuyển sinh qua các kênh thông tin sẽ được tiếp thu và 

điều chỉnh kịp thời nếu chưa hợp lý [H1.13.01.01, H1.13.01.03], [H1.3.01.05], 

[H1.3.01.06], [H1.3.03.04]. 

Trong công tác nhập học, HUHA đã có nhiều cải tiến để mang lại hiệu quả 

tối ưu thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nhập học. Sơ 

đồ nhập học, thủ tục và quy trình nhập học được công bố công khai trên website 

và tại khu vực nhập học; các dữ liệu về người học trúng tuyển được cài đặt trên 

phần mềm nhập học giúp cho việc khai báo các thông tin của người học khi đến 
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nhập học được nhanh hơn, thuận tiên hơn và rút ngắn thời gian nhập học. Chương 

trình tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm thứ nhất cũng được Nhà 

trường quan tâm, đầu tư và bố trí những nội dung hợp lý hơn nhằm giúp cho người 

học lĩnh hội được những kiến thức bổ ích, hỗ trợ tối ưu cho việc học tập trong suốt 

khóa học [H1.13.05.01]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13: 

1. Tóm tắt điểm mạnh: 

Có chiến lược xây dựng kế hoạch tuyển sinh trung và dài hạn; kế hoạch và 

các thông tin về TS chi tiết, rõ ràng; có phân công nhiệm vụ cụ thể; công tác truyền 

thông và tư vấn tuyển sinh đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Đồng thời, 

Trường luôn quan tâm và tích cực cải tiến trong công tác TS để kết quả TS ĐH, 

SĐH hằng năm đạt hiệu quả; 

Các tiêu chí tuyển sinh rõ ràng, công khai theo quy định cho từng chương 

trình đào tạo ĐH, SĐH. Các hình thức thi tuyển/xét tuyển phù hợp theo quy định 

và xu hướng phát triển ngành nghề đào tạo của Trường; 

Đã xây dựng được quy trình giám sát tuyển sinh và quy trình nhập học đón 

tiếp sinh viên rõ ràng, cụ thể; 

Có các biện pháp giám sát tuyển sinh cụ thể, các kỳ thi/TS đều có Tổ thanh 

tra và công an tham gia giám sát giúp nâng cao tính minh bạch, khách quan trong 

công tác giám sát các công tác tổ chức thi, chấm thi và các công tác khác; 

Luôn chủ động và tích cực tiếp thu ý kiến của các sinh viên để nâng cao, 

điều chỉnh công tác tuyển sinh, đón tiếp sinh viên cho phù hợp. 

2. Tóm tắt điểm tồn tại: 

Chưa xây dựng được mạng lưới cộng tác viên truyền thông và tư vấn tuyển 

sinh tại các trường THPT/các địa phương trong cả nước. 

Chưa thu hút được thí sinh đạt giải cao (giải nhất, nhì, ba) trong các kỳ thi 

học sinh giỏi quốc gia, quốc tế để xét tuyển thẳng vào học trình độ ĐH  cũng như 

chưa có chính sách xét chuyển tiếp sinh SĐH trong năm tốt nghiệp đối với sinh 

viên ĐH hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc đúng ngành.  

Chưa tổ chức được cho người học đăng ký nhập học online (trực tuyến). 

Chưa đi sâu về phân tích hiệu quả của các biện pháp giám sát. 
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Chưa đáp ứng được tối đa các mong muốn, yêu cầu của người học do bị 

ràng buộc bởi các quy chế và các quy định trong TS và tổ chức đào tạo. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

 

 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 1 

- Có kế hoạch thiết lập, kết nối với 

các trường THPT/các địa phương 

trong cả nước để xây dựng mạng 

lưới cộng tác viên truyền thông và 

tư vấn tuyển sinh tại chỗ cho người 

học ở các trường THPT/các địa 

phương. 

- Xây dựng và tăng cường mối quan 

hệ giữa Nhà trường với địa phương, 

tổ chức, các trường phổ thông, có 

cơ chế để tuyển cộng tác viên cho 

trường trong công tác tuyển sinh tại 

địa phương. 

P.QLĐTĐH + 

Tổ truyền 

thông và tư 

vấn tuyển 

sinh+ các 

Khoa/Trung 

tâm/Phân hiệu 

Hằng năm 

2 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 2 

- Xây dựng văn bản quy định và các 

chính sách thu hút thí sinh đạt giải 

cao trong các kỳ thi học sinh giỏi 

quốc gia, quốc tế để xét tuyển thẳng 

ĐH; các quy định về chuyển tiếp 

sinh SĐH áp dụng cho sinh viên 

ĐH hệ chính quy tốt nghiệp loại 

giỏi, xuất sắc; 

- Xây dựng mô hình đào tạo chất 

lượng cao; 

- Có cơ chế về tài chính áp dụng 

cho thí sinh đạt giải cao/SV tốt 

nghiệp loại giỏi, xuất sắc khi xét 

tuyển thẳng/chuyển tiếp sinh SĐH; 

xây dựng quỹ học bổng và quỹ phát 

triển tài năng cho người học có học 

lực giỏi; 

- Tham khảo ý kiến chuyên gia và 

các nhà tuyển dụng nhân lực để 

điều chỉnh tiêu chí tuyển sinh và 

nâng cao chất lượng tuyển sinh ĐH, 

SĐH. 

BGH; 

P.QLĐTĐH; 

P.QLĐTSĐH; 

P.KHTC; 

P.CTSV 

Năm 

2020 +  

Hằng năm 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

3 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 3 

- Xây dựng phần mềm đăng ký 

nhập học online; 

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhập 

học online; 

- Cấp tài khoản cho người học trước 

khi đến nhập học; 

- Trang bị các thiết bị hiện đại để 

phục vụ cho công tác tuyển sinh và 

nhập học được nhanh chóng và 

thuận lợi. 

Ban Giám 

hiệu + Phòng 

Quản lý đào 

tạo đại học 

Năm 

2020 +  

Hằng năm 

4 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 4 

- Xây dựng bộ công cụ phân tích, 

đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

giám sát; 

- Tham khảo/đối sánh với biện pháp 

giám sát của các trường đại học uy 

tín trong nước/các nước tiên tiến. 

Ban Giám 

hiệu + Phòng 

Quản lý đào 

tạo đại học + 

Tổ Thanh tra  

Năm 

2020 

 

5 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 5 

- Mở rộng các kênh thu thập thông 

tin, ý kiến của người học và phụ 

huynh; 

- Tham khảo ý kiến của các trường 

ĐH khác, doanh nghiệp, địa 

phương nhằm kịp thời đổi mới tích 

cực công tác tuyển sinh trong các 

năm tiếp theo. 

Ban Giám 

hiệu + Phòng 

Quản lý đào 

tạo đại học + 

Tổ Thanh tra  

Năm 

2020 

 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 13 5/7 

Tiêu chí 13.1 6/7 

Tiêu chí 13.2 5/7 

Tiêu chí 13.3 5/7 

Tiêu chí 13.4 4/7 

Tiêu chí 13.5 5/7 
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Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả 

các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản 

hồi của các bên liên quan. 

Để triển khai xây dựng CTĐT các ngành mở mới và điều chỉnh, bổ sung 

CTĐT các ngành đã có theo quy định của Bộ GD&ĐT (Thông tư số 07/2015/TT-

BGDĐT), Nhà trường đã ban hành quy định về xây dựng, rà soát CTĐT các 

ngành. Năm 2013, nhằm thay đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ 

trong đó có xây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉ, Trường ban hành Hướng 

dẫn số 1084/HD-ĐHNV ngày 18/11/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN về 

việc chuyển đổi chương trình đào tạo trình độ đại học phù hợp với phương thức 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Nhằm điều chỉnh cấu trúc chương trình đào tạo và 

hướng đến sự thống nhất về nội dung, khối lượng kiến thức đối với các ngành cùng 

khối ngành, lĩnh vực, nhóm ngành, Trường ban hành Hướng dẫn số 128/HD-

ĐHNV ngày 29/01/2018 của Trường ĐHNVHN về điều chỉnh cấu trúc chương 

trình đào tạo tại Trường ĐHNVHN [H1.14.01.01]. 

Quy trình, trách nhiệm của các đơn vị/cá nhân liên quan trong quá trình xây 

dựng, thẩm định phê duyệt và ban hành chương trình đào tạo được thực hiện như 

sau: (1) Khoa thu thập thông tin để xác định nhu cầu nhân lực của xã hội và yêu 

cầu của nhà sử dụng lao động; xây dựng mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT; xác 

định cấu trúc và nội dung của CTĐT (xác định được các học phần liên quan đáp 

ứng CĐR); đối sánh với CTĐT của các trường đại học trong nước; thiết kế đề 

cương chi tiết các học phần theo CTĐT đã xác định trong đó có thiết lập CĐR của 

học phần, phương pháp giảng dạy, học tập cũng như cách đánh giá sinh viên; tổ 

chức hội thảo lấy ý kiến của các bên liên quan về CTĐT; (2) Hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo (chương trình xây dựng mới); (3) Hội đồng Khoa học và đào 

tạo của Trường xem xét, phê duyệt; (4) Hiệu trưởng kí ban hành [H1.14.01.01].  

Để xây dựng các chương trình đào tạo, Trường ban hành Quyết định thành 

lập các Tổ soạn thảo. Thành phần Tổ soạn thảo 5 đến 7 thành viên gồm: Đại diện 
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lãnh đạo khoa, đại diện Phòng Quản lí đào tạo, giảng viên đúng/phù hợp ngành đào 

tạo, đại diện cơ quan sử dụng lao động [H1.14.01.02]. 

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo gồm 05 thành viên có học hàm 

GS/PGS hoặc học vị Tiến sĩ đúng/phù hợp ngành đào tạo với chương trình thẩm 

định, riêng đại diện đơn vị sử dụng lao động có thể là Thạc sĩ có 5 năm kinh 

nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực của chương trình đào tạo, phản biện trong Hội 

đồng thẩm định thuộc hai cơ sở đào tạo khác nhau [H1.14.01.02]. 

Trong quá trình triển khai áp dụng CTĐT, Nhà trường sẽ định kỳ ít nhất 2 

năm/lần tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT các ngành. Quy trình rà soát 

CTĐT được các Khoa thực hiện hàng năm nhằm đánh giá CTĐT để từ đó có thể 

điều chỉnh CĐR của CTĐT, nội dung, phương pháp dạy và học cũng như phương 

pháp đánh giá các học phần trong CTĐT nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên 

quan và phù hợp với các quy định của Bộ GD&ĐT [H1.14.01.02], [H1.14.01.03]. 

Nhằm thống nhất quy trình biên soạn, thẩm định, ban hành đề cương chi tiết 

học phần, Trường ban hành Hướng dẫn số 509/HD-ĐHNV ngày 12/5/2014 hướng 

dẫn biên soạn đề cương chi tiết học phần theo học chế tín chỉ; Hướng dẫn số 

257/HD-ĐHNV ngày 02/3/2018 của Trường ĐHNVHN hướng dẫn quy trình, thủ 

tục biên soạn, chỉnh sửa và nghiệm thu đề cương chi tiết học phần trình độ đại học 

[H1.14.01.04].  

Trường quy định trình tự, thủ tục biên soạn đề cương chi tiết học phần như 

sau: (1) Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và chương trình đào tạo đã ban hành, Khoa/ 

Trung tâm đề xuất danh sách các học phần cần biên soạn đề cương chi tiết học 

phần trong năm gửi Phòng Quản lí đào tạo đại học; (2) Phòng Quản lí đào tạo đại 

học dự thảo Quyết định giao các Khoa/Trung tâm biên soạn đề cương chi tiết học 

phần trong năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt; (3) Khoa/Trung tâm tổ chức biên 

soạn đề cương theo Quyết định được giao theo mẫu đề cương chi tiết học phần 

[H1.14.01.04]. Hằng năm, Trường có quyết định giao cho các cá nhân/đơn vị biên 

soạn, điều chỉnh đề cương chi tiết học phần [H1.14.01.05]. 

Trường quy định trình tự, thủ tục nghiệm thu đề cương chi tiết học phần: (1) 

Bộ môn phụ trách học phần tổ chức họp nghiệm thu đề cương chi tiết học phần; (2) 
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Khoa/Trung tâm gửi công văn đề xuất danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu 

đề cương chi tiết cấp trường trong năm kèm theo biên bản nghiệm thu cấp bộ môn 

về Phòng Quản lí đào tạo đại học; (3) Phòng Quản lí đào tạo đại học dự thảo Quyết 

định hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết học phần trình Ban Giám hiệu phê 

duyệt; (4) Khoa/Trung tâm tổ chức nghiệm thu đề cương chi tiết học phần cấp 

trường do đơn vị quản lý; (5) Khoa/Trung tâm đề xuất danh sách các đề cương chi 

tiết học phần đã nghiệm thu trong năm gửi Phòng Quản lí đào tạo đại học; (6) 

Phòng Quản lí đào tạo đại học rà soát các đề cương chi tiết học phần sau nghiệm 

thu, dự thảo Quyết định công nhận đề cương chi tiết học phần đã nghiệm thu trình 

Ban Giám hiệu phê duyệt; đóng quyển, phát hành tới các đơn vị liên quan 

[H1.14.01.04]. Sau khi đã giao cho các cá nhân/đơn vị biên soạn, điều chỉnh đề 

cương chi tiết học phần, Trường ban hành các quyết định thành lập các Hội đồng 

nghiệm thu đề cương chi tiết học phần; thành phần của Hội đồng nghiệm thu đề 

cương chi tiết học phần gồm 05 thành viên gồm 01 Chủ tịch; 02 Phản biện; 01 Ủy 

viên; và 01 Ủy viên thư ký. Các thành viên hội đồng có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, 

Chủ tịch hội đồng: Là đại diện lãnh đạo khoa, thành viên phản biện: có chuyên 

môn đúng ngành hoặc gần với học phần được tổ chức nghiệm thu. Có ít nhất 01 

phản biện là người ngoài trường, Ủy viên và ủy viên thư ký: Là giảng viên, cán bộ 

của Trường có chuyên môn đúng ngành hoặc gần với học phần được tổ chức 

nghiệm thu. Hội đồng chỉ được diễn ra khi có 4/5 tổng số thành viên có mặt, trong 

đó chủ tịch và thư ký không được vắng mặt [H1.14.01.04], [H1.14.01.06]. 

Nhằm thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 

07/2015/TT-BGDĐT và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đề cương chi 

tiết học phần, Trường có kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần. Việc lấy ý kiến của cựu sinh 

viên về chương trình đào tạo được thực hiện đồng thời với việc khảo sát việc làm 

hằng năm đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp [H1.14.01.07]. Việc lấy ý kiến của 

giảng viên về chương trình đào tạo được thực hiện thông qua Hội nghị công tác 

đào tạo hằng năm [H1.14.01.08]. Việc lấy ý kiến của đơn vị sử dụng nhân lực về 
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chương trình đào tạo được thực hiện thông qua việc mời đại diện đơn vị sử dụng 

nhân lực tham gia Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo [H1.14.01.06]. 

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu 

của các bên liên quan 

Để triển khai xây dựng, rà soát CĐR của các CTĐT và CĐR của các học 

phần phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan, Trường có quy định, hướng dẫn 

cụ thể cho các đơn vị/cá nhân trong xây dựng, rà soát CĐR của các CTĐT và CĐR 

của các học phần (Kế hoạch số 214/KH-ĐHNV ngày 25/02/2016 về xây dựng và 

công bố CĐR ngành đào tạo, môn học bậc cao đẳng, đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ; Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra) [H1.14.01.01], [H1.14.02.01]. 

Trường phân công trách nhiệm cụ thể các đơn vị/cá nhân trong xây dựng, rà soát 

CĐR của các CTĐT với việc ban hành Quyết định thành lập các tổ xây dựng CĐR  

[H1.14.02.02].  

Việc xây dựng, điều chỉnh CĐR chương trình đào tạo được thực hiện theo 

quy trình sau: (1) Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ xây dựng CĐR của 

trường; Ban chỉ đạo và các Tổ xây dựng CĐR tổ chức các phiên họp, thảo luận và 

thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển 

khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các khoa xây dựng CĐR của các CTĐT 

thuộc quản lý của Khoa; (2) Các Tổ xây dựng CĐR thuộc các khoa tổ chức xây 

dựng dự thảo CĐR, tổ chức hội thảo/hội nghị để lấy ý kiến đóng góp của các nhà 

quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, các nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh 

viên,… và hoàn thiện CĐR của từng CTĐT; (3) Hiệu trưởng kí ban hành, công bố 

dự thảo CĐR chương trình đào tạo [H1.14.02.01]. 

Việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn học/học 

phần có lấy ý kiến của giảng viên, các nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên 

[H1.14.02.03]. Việc lấy ý kiến của đơn vị sử dụng nhân lực về chuẩn đầu ra trong 

chương trình đào tạo được thực hiện thông qua việc mời đại diện đơn vị sử dụng 

nhân lực tham gia Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo [H1.14.01.06] và khảo 

sát lấy ý kiến [H1.14.02.03]. Trường cũng tiến hành khảo sát lấy ý kiến của cựu 
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sinh viên và giảng viên về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo [H1.14.02.03]. Nhìn 

chung, 80% trở lên người được hỏi đánh giá các yêu cầu năng lực (kiến thức, kĩ 

năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm trong chuẩn đầu ra của các chương trình đào 

tạo của Trường) là cần thiết và rất cần thiết đối với người tốt nghiệp các chương 

trình của Trường [H1.14.02.03]. 

Nhằm công bố cho người học, xã hội biết về yêu cầu tối thiểu về kiến thức, 

kĩ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp đối với người học sau khi học xong 

CTĐT, Trường đã ban hành chính thức chuẩn đầu ra chương trình đào tạo/học 

phần. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được ban hành cùng với việc ban hành 

chương trình đào tạo của Trường (Quyết định số 1564/QĐ-ĐHNV ngày 14 tháng 9 

năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ điều chỉnh, bổ sung năm 2016; Quyết 

định số 1489/QĐ-ĐHNV ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội ban hành CTĐT trình độ đại học theo học chế tín chỉ điều 

chỉnh, bổ sung năm 2017 (CĐR được thể hiện trong CTĐT) [H1.14.01.03] và 

Trường đã ban hành Quyết định số 1040a/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 ban hành 

CĐR của CTĐT hệ chính quy các ngành/chuyên ngành trình độ đại học của 

Trường ĐHNVHN [H1.14.02.04]. 

Chuẩn đầu ra học phần được ban hành cùng với ban hành các đề cương chi 

tiết học phần cùa Trường [H1.14.02.05]. 

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của 

chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và 

thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra 

Sau khi tổ chức nghiệm thu, các đề cương chi tiết học phần được sửa chữa 

theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu, Nhà trường ban hành quyết định công nhận 

kết quả nghiệm thu đề cương chi tiết học phần: Quyết định số 362/QĐ-ĐHNV 

ngày 25/3/2014 nghiệm thu đề cương chi tiết học phần trình độ đại học ngành 

Quản lí nhà nước, Quyết định số 1570/QĐ-ĐHNV ngày 04/12/2015 nghiệm thu đề 

cương chi tiết học phần trình độ đại học theo học chế tín chỉ, Quyết định số 

1048/QĐ-ĐHNV ngày 06/9/2014 nghiệm thu đề cương chi tiết học phần trình độ 
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đại học theo học chế tín chỉ, Quyết định số 628/QĐ-ĐHNV ngày 01/6/2015 

nghiệm thu đề cương chi tiết học phần trình độ đại học theo học chế tín chỉ, Quyết 

định số 539a/QĐ-ĐHNV ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN công 

nhận kết quả nghiệm thu đề cương chi tiết học phần trình độ đại học theo học chế 

tín chỉ năm 2017, Quyết định số 2947/QĐ-ĐHNV  ngày 13/12/2017 của Hiệu 

trưởng Trường ĐHNVHN công nhận kết quả nghiệm thu đề cương chi tiết học 

phần trình độ đại học theo học chế tín chỉ năm 2017, Quyết định số 2782/QĐ-

ĐHNV  ngày 07/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN công nhận kết quả 

nghiệm thu đề cương chi tiết học phần trình độ đại học theo học chế tín chỉ năm 

2018 [H1.14.03.01].  

Trong đề cương được ban hành ghi đầy đủ các nội dung: Thông tin về giảng 

viên tham gia giảng dạy; Thông tin chung về học phần (Tên học phần, mã học 

phần, số tín chỉ; học phần tiên quyết, học phần học trước, yêu cầu của học phần 

(bắt buộc/tự chọn), phân bổ giờ tín chỉ, khoa/bộ môn phụ trách học phần); Mục 

tiêu, CĐR học phần; Tóm tắt nội dung học phần; Nội dung chi tiết học phần; Học 

liệu; Lịch trình giảng dạy chung và lịch trình cụ thể; Chính sách đối với học phần 

và các yêu cầu khác của giảng viên;  Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần 

[H1.14.02.05]. 

Các đề cương học phần đều được phổ biến tới người học tại địa chỉ 

http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1254, trên 

website của Nhà trường tại địa chỉ http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/555/Ba-cong-

khai.aspx. [H1.14.03.02] và được giảng viên giới thiệu cho người học buổi đầu tiên 

của học phần. 

Khi soạn thảo đề cương học phần, các giảng viên xuất phát từ CĐR của 

CTĐT để xây dựng CĐR học phần; từ đó xác định nội dung, phương pháp giảng 

dạy, phương pháp đánh giá phù hợp. Hình thức dạy học gồm lí thuyết/thực 

hành/thảo luận trong đề cương chi tiết học phần hướng đến đạt CĐR học phần, 

hình thành cho người học kiến thức, kĩ năng và thái độ [H1.14.02.05]. 

Kế hoạch đào tạo được xây dựng, ban hành đầu mỗi khóa học 

[H1.14.03.03], được phổ biến trên website của Nhà trường, trong tuần sinh hoạt 

http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1254
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công dân đầu khóa, phần mềm quản lí đào tạo của Trường [H1.14.03.02]. Khi xây 

dựng kế hoạch đào tạo, nhà trường bố trí các học phần đáp ứng cho cùng một CĐR 

trong một học kì hoặc các học kì kế tiếp để đảm bảo người học được học tập rèn 

luyện thường xuyên CĐR tương ứng [H1.14.03.03], [H1.14.03.04]. Thí dụ: Kế 

hoạch giảng dạy CTĐT ngành Lưu trữ học điều chỉnh năm 2018, học phần Bảo 

quản, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ, học phần Tổ chức khai thác tài liệu lưu trữ 

cùng đáp ứng một CĐR nên bố trí cùng học kì V, bố trí học phần Nhập môn lưu 

trữ học cùng đáp ứng CĐR đó ở học kì liền trước (học kì IV). 

Các hoạt động dạy học của Trường được triển khai theo đúng kế hoạch đào 

tạo đã ban hành, trong từng năm học, Trường ban hành thời khóa biểu để thực hiện 

kế hoạch [H1.14.03.04], trong thời khóa biểu từng học kì trong năm học có ghi rõ 

thông tin về học phần, tiết/ca học, địa điểm học (lớp học), giảng viên, tên lớp học 

phần. Trước khi bắt đầu học kì từ 1 đến 2 tháng, Trường thông báo cho sinh viên 

thời khóa biểu lớp học phần dự kiến giảng dạy trong từng học kì để sinh viên đăng 

kí học [H1.14.03.05] và sinh viên đăng kí các học phần trong học kì trên phần 

mềm quản lí đào tạo của Trường [H1.14.03.06]. 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương 

trình dạy học được thực hiện 

Việc rà soát quy trình thiết kế, quy trình đánh giá CTĐT: Năm 2013, Trường 

ban hành quy trình thiết kế, đánh giá chương trình dạy học theo Hướng dẫn số 

1084/HD-ĐHNV ngày 18/11/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN về việc 

chuyển đổi CTĐT trình độ đại học phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ. Sau 5 năm, Trường đã rà soát lại quy trình thiết kế, quy trình đánh chương 

trình dạy học và ban hành Hướng dẫn số 128/HD-ĐHNV ngày 29/01/2018 của 

Trường ĐHNVHN về điều chỉnh cấu trúc CTĐT tại Trường ĐHNVHN 

[H1.14.01.01], [H1.14.04.01]. Quy trình thiết kế, quy trình đánh giá chương trình 

dạy học trong Hướng dẫn số 128/HD-ĐHNV ngày 29/01/2018 có thêm nội dung: 

các khoa thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật 

CTĐT và đánh giá hiệu quả CTĐT hiện đang áp dụng để dự thảo những nội dung 

sửa đổi và nội dung trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo xem xét, thông qua nội 
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dung sửa đổi, cập nhật CTĐT. 

Về việc rà soát CTĐT: Các khoa thực hiện đối sánh một số CTĐT tương 

ứng của một số trường trong nước [H1.14.04.02]. Ngoài ra, các Khoa còn phải thu 

thập ý kiến phản hồi của ít nhất 2 chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng về các nội 

dung trên của CTĐT [H1.14.04.03]. Trong quá trình vận hành CTĐT, các khoa 

phải thực hiện đánh giá mức độ tích lũy các CĐR của người học qua các học phần 

từ đó xem xét điều chỉnh thiết kế CTĐT. Định kỳ rà soát tổng thể CTĐT, các khoa 

thực hiện: Thu thập dữ liệu về nhu cầu của các bên liên quan xem có thay đổi về 

nhu cầu; Thu thập dữ liệu về sự đáp ứng của người học đối với yêu cầu thị trường 

lao động tương ứng; Thu thập dữ liệu về sự hài lòng của người học, nhà tuyển 

dụng đối với CTĐT; Đối sánh CTĐT với các CTĐT cùng ngành/lĩnh vực của các 

trường đại học khác trong nước; Thu thập ý kiến của các chuyên gia trong cùng 

lĩnh vực của từng CTĐT. Dựa vào phân tích dữ liệu thu thập được, các khoa sẽ 

xem xét điều chỉnh tổng thể toàn bộ CTĐT: Mục tiêu đào tạo, CĐR, danh sách các 

học phần, CĐR học phần, đề cương, tiến độ đào tạo dự kiến. 

Dựa trên cơ sở tham khảo, đối sánh với các CTĐT trong nước 

[H1.14.04.02], các ý kiến phản hồi từ các bên liên quan (giảng viên, cựu sinh 

viên, chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động thuộc ngành/ chuyên 

ngành), [H1.14.04.01], [H1.14.04.03], [H1.14.01.05]. Trường đã định kì rà soát 

CTĐT ít nhất 02 năm một lần và đã ban hành CTĐT theo Quyết định số 584/QĐ-

ĐHNV ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN ban hành 

CTĐT trình độ đại học theo học chế tín chỉ; Quyết định số 1564/QĐ-ĐHNV ngày 

14 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN ban hành CTĐT trình độ 

đại học theo học chế tín chỉ điều chỉnh, bổ sung năm 2016; Quyết định số 

1489/QĐ-ĐHNV ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN 

ban hành CTĐT trình độ đại học theo học chế tín chỉ điều chỉnh, bổ sung năm 

2017; Quyết định số 1181/QĐ-ĐHNV ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường ĐHNVHN ban hành CTĐT trình độ đại học áp dụng từ khóa trúng tuyển 

2018. 
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Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học 

được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn 

thay đổi của các bên liên quan 

Quy trình thiết kế chương trình dạy học được cải tiến để bảo đảm sự phù 

hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. Trong 

5 năm của giai đoạn đánh giá, Trường đã có 01 lần hướng dẫn xây dựng CTĐT 

theo học chế tín chỉ, 01 lần hướng dẫn điều chỉnh tổng thể CTĐT và các văn bản 

hướng dẫn cập nhật điều chỉnh hàng năm [H1.14.01.01]. Cụ thể, năm 2013, 

Trường ban hành quy trình thiết kế, đánh giá chương trình dạy học tạo Hướng dẫn 

số 1084/HD-ĐHNV ngày 18/11/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN về việc 

chuyển đổi CTĐT trình độ đại học phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ. Sau 5 năm, Trường đã rà soát lại quy trình thiết kế, quy trình đánh chương 

trình dạy học và ban hành Hướng dẫn số 128/HD-ĐHNV ngày 29/01/2018 của 

Trường ĐHNVHN về điều chỉnh cấu trúc CTĐT tại Trường ĐHNVHN 

[H1.14.01.01]. 

CTĐT và CĐR cũng liên tục được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, cập nhật 

theo đúng quy trình rà soát cập nhật CTĐT do nhà trường và Bộ GD&ĐT ban hành 

[H1.14.01.01]. CTĐT và CĐR của Trường được điều chỉnh bổ sung và phát triển 

dựa trên các kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan và được giám sát chặt chẽ ở 

các cấp nên đảm bảo tính hợp lý, tính linh hoạt và đáp ứng nhu cầu nhân lực của 

thị trường lao động. Ý kiến của đại diện đơn vị sử dụng nhân lực về chương trình 

đào tạo được được thu thập thông qua các cuộc hội nghị, tọa đàm về chương trình 

đào tạo. Ý kiến của giảng viên về chương trình đào tạo được thu thập thông qua 

các cuộc hội nghị, tọa đàm, họp khoa/bộ môn về chương trình đào tạo 

[H1.14.04.03]. Ý kiến của cựu sinh viên về chương trình đào tạo được thu thập 

thông qua khảo sát điều tra (tiến hành đồng thời với điều tra việc làm) 

[H1.14.04.04].  

CTĐT được cải tiến để bảo đảm phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu  

cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. Từ năm 2014, Trường ĐHNVHN triển 

khai xây dựng CTĐT trình độ đại học theo học chế tín chỉ với tổng thời lượng 125 
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tín chỉ, được chia thành 02 khối kiến thức: Giáo dục đại cương (45 tín chỉ), khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm kiến thức cơ sở ngành và ngành: 80 tín 

chỉ). Năm 2015, có sự rà soát, thay đổi một số học phần trong kiến thức ngành 

thuộc CTĐT của ngành Quản lí nhà nước để phù hợp với trình độ đại học (thay thế 

học phần Quản lí công bằng học phần Quản lí nhà nước về hội và các tổ chức phi 

chính phủ, thay thế học phần Lịch sử các học thuyết hành chính bằng học phần 

Quản lí nhà nước về nông thôn); thay đổi học phần trong kiến thức ngành thuộc 

CTĐT của ngành Khoa học thư viện để phù hợp với xu hướng phát triển của thời 

đại (thay thế học phần Ứng dụng công nghệ Web trong hoạt động thư viện bằng 

học phần Quản trị sưu tập số); thay đổi học phần trong kiến thức ngành thuộc 

CTĐT của ngành Quản trị nhân lực để phù hợp với xu hướng phát triển của thời 

đại, đáp ứng nhu cầu của đơn vị sử dụng nhân lực (bổ sung học phần Đánh giá 

thực hiện công việc, học phần Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị 

nhân lực, học phần Quản trị doanh nghiệp vào chương trình). Năm 2017, nhằm 

nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên để khi tốt nghiệp đạt bậc 3/6, Nhà 

trường đã thay thế học phần tiếng Anh cơ bản cho các học phần Tiếng Anh chuyên 

ngành. Năm 2018, để khắc phục hạn chế của CTĐT từ năm 2014 đến 2017: tỉ 

trọng của các học phần trong khối kiến thức giáo dục đại cương tương đối lớn, 

trong khi thời lượng của các học phần cơ sở ngành và ngành còn hạn chế và CTĐT 

của các ngành cùng khối ngành, cùng lĩnh vực, cùng nhóm ngành của Nhà trường 

chưa có sự thống nhất về thời lượng và nội dung kiến thức theo khối ngành ở 

những ngành cùng khối ngành; sự thống nhất về thời lượng và nội dung kiến thức 

theo lĩnh vực ở những ngành cùng lĩnh vực; sự thống nhất về thời lượng và nội 

dung kiến thức theo nhóm ngành ở những ngành cùng nhóm ngành nên Nhà trường 

đã ban hành hướng dẫn điều chỉnh cấu trúc CTĐT [H1.14.01.01]. Trong chương 

trình điều chỉnh năm 2018, thời lượng của các học phần thuộc khối kiến thức giáo 

dục đại cương giảm còn 30 tín chỉ, thời lượng của các học phần thuộc khối kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành) là 95 

tín chỉ. CTĐT thay đổi theo hướng giảm thời lượng của học phần trong khối kiến 

thức giáo dục đại cương (từ 45 tín chỉ trong chương trình năm 2014 xuống còn 30 
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tín chỉ trong chương trình năm 2018), thống nhất về thời lượng và nội dung kiến 

thức theo khối ngành ở những ngành cùng khối ngành; sự thống nhất về thời lượng 

và nội dung kiến thức theo lĩnh vực ở những ngành cùng lĩnh vực; sự thống nhất về 

thời lượng và nội dung kiến thức theo nhóm ngành ở những ngành cùng nhóm 

ngành [H1.14.01.03]. Thí dụ: CTĐT ngành Quản trị nhân lực và Quản trị văn 

phòng thống nhất ở khối kiến thức giáo dục đại cương (30 tín chỉ) và kiến thức 

khối ngành (7 tín chỉ); CTĐT ngành Quản lí văn hóa và Văn hóa học thống nhất ở 

khối kiến thức giáo dục đại cương (30 tín chỉ) và khối kiến thức cơ sở ngành (kiến 

thức khối ngành 7 tín chỉ, kiến thức lĩnh vực 28 tín chỉ, kiến thức nhóm ngành 10 

tín chỉ). 

Bảng 14.2.1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT 
Tên 

ngành 

Khối kiến 

thức đại 

cương (30 

tín chỉ = 

24%) 

(Kiến thức 

chung toàn 

trường) 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Khối kiến thức 

cơ sở ngành (45 tín chỉ = 36%) 

Khối kiến thức ngành (50 tín 

chỉ = 40%) 

Kiến 

thức 

theo 

khối 

ngành  

Kiến thức 

theo  lĩnh 

vực  

 

Kiến thức 

theo nhóm 

ngành 

(ngành 

gần)  

Kiến 

thức 

chung 

của 

ngành 

Kiến thức 

chuyên 

sâu của 

ngành  

Kiến 

thức 

thực 

tập và 

TN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  
Quản lí 

văn hóa 

 

 

 

 

 30 tín chỉ 

(24%) 

           

       

Khối 

ngành 

VII: 

7 tín 

chỉ 

      (5,6 

%)  

 

 

28 tín chỉ 

(22,4%) 

Nhân văn 

10 tín chỉ 

(8%) 

Nhân văn 

khác 

 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

2.  
Văn hóa 

học 

15 tín 

chỉ 

 

25 tín chỉ 

(03 

chuyên 

ngành)  

 

10 tín 

chỉ 

(8%) 

3.  
Chính trị 

học 
28 tín chỉ 

(22,4%) 

Khoa học 

xã hội và 

Hành vi 

 

10 tín chỉ 

(8%) 

Khoa học 

chính trị 

 

15 tín 

chỉ 

 

25 tín chỉ 

(01 

chuyên 

ngành) 

10 tín 

chỉ 

(8%) 

4.  

Xây 

dựng 

Đảng và 

chính 

quyền 

NN 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

5.  Quản lí 15 tín 25 tín chỉ 10 tín 
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nhà nước chỉ 

 

(04 

chuyên 

ngành)  

chỉ 

(8%) 

6.  

Thông 

tin – Thư 

viện 
28 tín chỉ 

(22,4%) 

Báo chí và 

Thông tin 

 

10 tín chỉ 

(8%) 

Thông tin 

TV 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

7.  
Lưu trữ 

học 

10 tín chỉ 

(8%) 

Văn thư - 

Lưu trữ -

Bảo tàng 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

8.  
Quản trị 

nhân lực 

 

  Khối 

ngành 

III: 

7 tín 

chỉ 

     (5,6 

%)  

 

28 tín chỉ 

(22,4%) 

Kinh 

doanh & 

Quản lí 

10 tín chỉ 

(8%) 

Quản trị & 

Quản lí 

 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

9.  

Quản trị 

văn 

phòng 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

10.  Luật 

28 tín chỉ 

(22,4%) 

Pháp luật 

10 tín chỉ 

(8%) 

Luật 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

11.  
Hệ thống 

thông tin 

Khối 

ngành 

V: 

7 tín 

chỉ  

 (5,6 

%)  

 

28 tín chỉ 

(22,4%) 

Máy tính 

và công 

nghệ thông 

tin 

10 tín chỉ 

(8%) 

 

Máy tính 

40 tín 

chỉ 

(32%) 

 10 tín 

chỉ 

(8%) 

 

Trong 5 năm của giai đoạn đánh giá, Trường đã ban hành CTĐT theo Quyết 

định số 584/QĐ-ĐHNV ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường 

ĐHNVHN ban hành CTĐT trình độ đại học theo học chế tín chỉ; Quyết định số 

1564/QĐ-ĐHNV ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN 

ban hành CTĐT trình độ đại học theo học chế tín chỉ điều chỉnh, bổ sung năm 

2016; Quyết định số 1489/QĐ-ĐHNV ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng 

Trường ĐHNVHN ban hành CTĐT trình độ đại học theo học chế tín chỉ điều 

chỉnh, bổ sung năm 2017; Quyết định số 1181/QĐ-ĐHNV ngày 15 tháng 6 năm 

2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHNVHN ban hành CTĐT trình độ đại học áp dụng 

từ khóa trúng tuyển 2018 [H1.14.01.03]. 

Về tỷ lệ cân đối giữa kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp và kĩ năng mềm: CTĐT được điều chỉnh, bổ sung ít nhất 02 
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năm/lần hướng đến sự cân đối về tỉ lệ giữa kiến thức giáo dục đại cương và kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành), có sự 

tương đương về tỉ lệ giữa kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, 

kiến thức ngành. Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng về đào tạo kĩ năng 

mềm cho người học tùy theo từng ngành đào tạo như đào tạo kĩ năng sử dụng công 

nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quản lí thời gian, kĩ 

năng lập kế hoạch và ra quyết định cho người học ngành Quản trị văn phòng; đào 

tạo kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ, kĩ năng giao tiếp, kĩ 

năng làm việc nhóm, kĩ năng tổ chức sự kiện cho người học ngành Lưu trữ 

học…[H1.14.01.03] 

Bảng 14.2.2.Tỉ lệ kiến thức và kĩ năng trong chương trình đào tạo  

Chương trình 

đào tạo 

Tỉ lệ kiến 

thức giáo 

dục đại 

cương 

Tỉ lệ kiến thức 

giáo dục 

chuyên nghiệp 

Tỉ lệ kĩ năng 

mềm 

Chương trình đào tạo ban hành năm 

2014 (theo Quyết định số 584/QĐ-

ĐHNV ngày 12 tháng 5 năm 2014) 

 45 tín 

chỉ/125 tín 

chỉ (36%) 

80 tín chỉ/125 

tín chỉ (64%) 

20-25 tín chỉ 

(tùy theo từng 

chương trình  

đào tạo) 

(16%-20%) 

Chương trình đào tạo điều chỉnh, 

bổ sung năm 2016, 2017 (Quyết 

định số 1564/QĐ-ĐHNV ngày 14 

tháng 9 năm 2016, Quyết định số 

1489/QĐ-ĐHNV ngày 26 tháng 7 

năm 2017) 

51 tín 

chỉ/125 tín 

chỉ (40.8%) 

74 tín chỉ/125 

tín chỉ (59.2%) 

20-25 tín chỉ 

(tùy theo từng 

chương trình  

đào tạo) 

(16%-20%) 

Chương trình đào tạo điều chỉnh, 

bổ sung năm 2018 Quyết định số 

1181/QĐ-ĐHNV ngày 15 tháng 6 

năm 2018 

30 tín 

chỉ/125 tín 

chỉ 

(24%) 

95 tín chỉ/125 

tín chỉ (76%) 

20-25 tín chỉ 

(tùy theo từng 

chương trình  

đào tạo) 

(16%-20%) 

 

Thời gian và trình tự bố trí các học phần trong CTĐT hợp lí, logic. Học phần 

tiên quyết được bố trí trước ít nhất 01 học kì so với học phần đòi hỏi học phần tiên 

quyết; các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương được bố trí chủ yếu ở 

03 học kì đầu của khóa học, các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành chủ yếu bố 
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trí ở học kì 4, 5 và các học phần thuộc kiến thức ngành (và chuyên ngành – nếu có) 

được bố trí chủ yếu ở học kì  6, 7, 8 [H1.14.01.03], [H1.14.03.03]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường có hướng dẫn, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị/cá 

nhân liên quan trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ban hành CTĐT và 

đề cương chi tiết học phần 

- Quá trình xây dựng CTĐT và đề cương chi tiết học phần tuân thủ các quy 

định hiện hành của Bộ GD&ĐT và có sự tham khảo CTĐT của các trường đại học 

có uy tín trong nước; có sự tham gia góp ý của các bên liên quan. 

- Nhà trường có quy định, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị/ cá 

nhân liên quan trong quá trình xây dựng, điều chỉnh CĐR của CTĐT và CĐR học 

phần; 

- Quá trình xây dựng CĐR của CTĐT và CĐR của học phần tuân thủ theo 

các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT; có tham khảo ý kiến của các bên liên 

quan. 

- Nhà trường ban hành chính thức tất cả các đề cương chi tiết các học phần 

trong CTĐT của từng ngành; giới thiệu phổ biến đầy đủ đề cương chi tiết học 

phần, kế hoạch giảng dạy tới các đối tượng người học; 

- Các hoạt động dạy và học được triển khai theo kế hoạch hướng tới đạt 

được CĐR: Thông qua đề cương chi tiết được cụ thể hóa thành các bài giảng học 

phần, qua hoạt động giảng dạy, kiểm tra - đánh giá trong quá trình học tập giúp 

người học đạt được CĐR. 

- Việc rà soát chương trình dạy học được Nhà trường thực hiện 2 lần trong 

giai đoạn từ 2014 đến 2018  nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội; Quy trình 

thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được Nhà trường ban hành nhằm đáp 

ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan; 

- Các học phần trong chương trình dạy học có cấu trúc hợp lí, cân đối giữa 

kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành, ngành và kĩ năng mềm; trình tự bố trí các 

học phần hợp lí. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Việc lấy ý kiến góp ý về CTĐT, đề cương chi tiết học phần của sinh viên, 

cựu sinh viên chưa thống nhất giữa các khoa. 

- Hình thức lấy ý kiến của các bên liên quan trong xây dựng, điều chỉnh 

CĐR chưa phong phú (chủ yếu qua hội nghị/hội thảo và phỏng vấn), chưa thực 

hiện việc điều tra bằng bảng hỏi. 
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- Hình thức phổ biến đề cương chi tiết học phần chưa phong phú. 

- Việc đối sánh một số CTĐT tương ứng của một số trường nước ngoài còn 

chưa được thực hiện. 

- Trong một số chương trình dạy học, chưa có chuyên đề cập nhật. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục điểm 

tồn tại 1 

Các khoa phối hợp với các đơn vị 

trong trường phải tổ chức việc lấy ý 

kiến của sinh viên theo mẫu biểu 

chung. 

Các khoa, 

P.CTSV, 

PKTBĐCL 

Tháng 12 

hằng năm 

2 

Khắc 

phục điểm 

tồn tại 2 

Khảo sát các bên liên quan trong xây 

dựng, điều chỉnh CĐR bằng bảng hỏi. 

- Các khoa  

- P.QLĐTĐH 

- P.CTSV 

Ít nhất 02 

một lần 

3 

Khắc 

phục điểm 

tồn tại 3 

Bổ sung thêm hình thức phổ biến đề 

cương chi tiết học phần như Tuần 

sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa 

khóa; buổi sinh hoạt chuyên đề… 

- Các khoa  

- P.QLĐTĐH 

 

Thường 

xuyên trong 

năm 

4 

Khắc 

phục điểm 

tồn 4 

Tham khảo, nghiên cứu một số 

CTĐT tương ứng đã được kiểm định 

của nước ngoài để hiện đại hóa, quốc 

tế hóa CTĐT. 

- Các khoa  

- P.QLĐTĐH 

Trước khi 

điều chỉnh 

CT năm 

2020 

5 

Khắc 

phục điểm 

tồn tại 5 

Bổ sung chuyên đề cập nhật vào một 

số CTĐT. 

- Các khoa  

- P.QLĐTĐH  

Trước khi 

điều chỉnh 

CT năm 

2020 

 

4. mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 14 4.4/7 

Tiêu chí 14.1 5/7 

Tiêu chí 14.2 4/7 

Tiêu chí 14.3 5/7 

Tiêu chí 14.4 4/7 

Tiêu chí 14.5 4/7 
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Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và 

học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra 

Triết lý giáo dục của Nhà trường là một tập hợp các quan điểm cốt lõi nhằm định 

hướng mục tiêu giáo dục đào tạo đó là “Đào tạo các cử nhân, chuyên gia có trình độ 

cao trong lĩnh vực nội vụ”. Cách tiếp cận này được thể hiện thông qua triết lí giáo 

dục được nêu tại Chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 

2014-2020, tầm nhìn đến 2025. Theo đó “Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là nơi đào 

tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có khả năng tự học để nâng cao trình độ 

và phát triển toàn diện về đức, trí, thể mỹ; có tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và 

trách nhiệm quốc tế… đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công vụ minh bạch, hiện đại, 

phát triển” [H1.15.01.01]. 

 Để đạt được điều này, nhà trường xác định mục tiêu của giáo dục không chỉ 

dạy kiến thức để người học có năng lực làm việc cho bản thân, gia đình, xã hội, 

góp phần đưa đất nước phát triển, mà còn tạo ra những phẩm chất tương ứng cho 

từng con người trong thời đại mới. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu 

trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học 

đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục Nhà trường kết hợp với giáo 

dục gia đình và giáo dục xã hội [H1.15.01.02]. 

Các chuyên ngành đào tạo của Trường đều gắn với lĩnh vực quản lí của ngành 

Nội vụ như: Văn thư lưu trữ, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Quản lý xã hội, 

Hành chính học, Tổ chức xây dựng chính quyền, Khoa học chính trị, Pháp luật hành 

chính. Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo của nhà trường còn hướng tới mục tiêu cung 

cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng của các lĩnh vực, ngành nghề, đào tạo 

nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, 

năng lực tự học mà Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và 

Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 đã xác định. 

Để thực hiện được triết lí giáo dục đó, các mục tiêu đào tạo đã được thể hiện 

thông qua Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo của từng ngành 

[H1.15.01.02][H15.15.01.04]. Nhà trường sử dụng phương pháp giảng dạy tích 
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cực đối với người học nhằm phát huy năng lực tự học, khả năng tư duy sáng tạo. 

Vai trò của người học là trung tâm, giảng viên là người định hướng hướng dẫn 

người học [H1.15.01.03]. 

Chuẩn đầu ra của từng CTĐT được xác định trên cơ sở chuẩn kiến thức (Khối 

kiến thức giáo dục đại cương; Khối kiến thức cơ sở ngành; Khối kiến thức ngành), 

chuẩn kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, vị trí việc làm của người học sau khi 

hoàn thành CTĐT [H1.15.01.02]. Bên cạnh đó các mục tiêu, yêu cầu và điều kiện 

tiên quyết của từng học phần còn được nêu rõ trong đề cương chi tiết học phần. GV 

căn cứ vào CĐR của CTĐT để xây dựng CĐR cho các học phần trong đề cương chi 

tiết. 

 Nội dung CTĐT và phương pháp giảng dạy đối với từng ngành, cho từng trình 

độ được xem xét, đổi mới không ngừng trên cơ sở tôn trọng và phát triển tư duy người 

học, tăng cường hợp tác với đơn vị sử dụng nhân lực và hợp tác quốc tế. Việc tăng 

cường hợp tác với đơn vị sử dụng nhân lực để xây dựng, hoàn thiện, đổi mới chuẩn đầu 

ra, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học… nhằm triển khai chương trình đào tạo 

theo định hướng ứng dụng luôn được quan tâm, chú trọng [H1.15.01.01]. 

 Các CTĐT đều xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể/CĐR (bao gồm 

về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực người tốt nghiệp), cơ hội nghề nghiệp, khả 

năng tự phát triển. CTĐT của các ngành [H1.15.01.02] được thiết kế tăng cường 

bài tập, thực hành và số các học phần tự chọn để nâng cao tính chủ động của SV, 

do đó trong quá trình dạy/học SV phải tự tìm hiểu và thực hiện chứ không đơn 

thuần là tiếp thu kiến thức do GV cung cấp. Vì thế chất lượng học tập phụ thuộc 

phần lớn vào tinh thần, thái độ và phương pháp học tập của SV. 

  Việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo 

dục đã được Nhà trường bảo đảm thực hiện trên cơ sở CTĐT/CĐR của CTĐT từng 

ngành đã được ban hành, việc lựa chọn đào tạo cũng được Nhà trường phổ biến 

đến sinh viên thông qua sổ tay sinh viên được phổ biến đầu khóa học 

[H1.15.01.15]. Trên cơ sở yêu cầu đánh giá CĐR ở từng học phần, giảng viên phải 

có phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá phù hợp. Điều này giúp cho việc 

chuẩn hóa mục tiêu trong triết lí giáo dục mà nhà trường hướng tới. Căn cứ chuẩn 
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đầu ra [H1.15.01.04] và ma trận các CĐR cho các học phần trong CTĐT 

[H1.15.01.02], Khoa chuyên môn, Bộ môn phụ trách và các GV đảm nhiệm giảng 

dạy học phần dựa vào chương trình đào tạo được ban hành để chủ động xây dựng 

nội dung, phương pháp, hình thức giảng dạy cho phù hợp với triết lí giáo dục.  

 Tại Mẫu đề cương chi tiết học phần được ban hành kèm theo Hướng dẫn số 

257/HD-ĐHNV của HUHA về Qui trình, thủ tục biên soạn, chỉnh sửa, nghiệm thu 

đề cương chi tiết học phần trình độ đại học đã qui định rõ chính sách của giảng 

viên đối với mỗi học phần (Hình thức tổ chức dạy học, yêu cầu với sinh viên khi 

tham gia các hình thức tổ chức dạy học, khi tham gia hoạt động đánh giá; các hoạt 

động kiểm tra, đánh giá) [H1.15.01.05]. Đồng thời, trong qui trình nghiệm thu 

cũng quy định rõ thành phần và sự tham gia góp ý của các chuyên gia, thành viên 

ngoài Trường nhằm bảo đảm tính khách quan, phù hợp của đề cương. 

 Ở bậc đào tạo đại học, theo Qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 583/QĐ-ĐHNV ngày 12.5.2014 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội) [H1.15.01.06] Nhà trường đã qui định rõ phương pháp 

giảng dạy và đánh giá học phần theo hướng phát triển năng lực của người học, khả 

năng tự nghiên cứu, khả năng phối hợp trong học tập. Điều này được thể hiện ở các 

qui định về trọng số điểm đánh giá: 10% điểm đánh giá thường xuyên, 30% điểm 

đánh giá định kỳ, 60% điểm thi kết thúc học phần. Điểm đánh giá thường xuyên 

được tính điểm theo cơ cấu 70% trọng số là điểm chuyên cần và 30% là điểm đánh 

giá nhận thức và thái độ tích cực trong học tập của sinh viên. Đối với điểm định 

kỳ, căn cứ vào từng đề cương chi tiết học phần, giảng viên có thể chủ động đánh 

giá sinh viên theo nhiều hình thức như bài kiểm tra, bài tập nhóm, tiểu luận,… để 

phát triển, đánh giá năng lực tự học và tự nghiên cứu của người học. 

 Hàng năm, nhà trường đều có VB yêu cầu rà soát CĐR của từng CTĐT 

[H1.15.01.07]. Do đó, CĐR và CTĐT cụ thể là cơ sở pháp lí cho việc xác định, lựa 

chọn các hoạt động dạy và học để đạt được chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo. 

Các phương pháp cơ bản cho hoạt động dạy và học của học phần trong CTĐT đã 

được xác định trong đề cương học phần trên cơ sở CĐR. Tất cả đề cương chi tiết 

học phần sẽ được gửi đi lấy ý kiến của các chuyên gia giáo dục hoặc các nhà khoa 
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học, giảng viên uy tín, Khoa chuyên môn xem xét, nghiệm thu trước khi gửi Phòng 

Quản lý Đào tạo đại học và trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường phê duyệt 

để triển khai thực hiện [H1.15.01.08].  

 Để tạo thuận lợi cho các Bộ môn và GV lựa chọn, thực hiện được các phương 

pháp giảng dạy phù hợp với chuẩn đầu ra, hàng năm Nhà trường đều tổ chức các đợt 

tập huấn về nghiệp vụ sư phạm, các khóa bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích 

cực [H1.15.01.09] hay các hội thảo, tọa đàm chuyên môn cho các GV hoặc tổ chức 

các buổi dự giờ trao đổi kinh nghiệm về các phương pháp giảng dạy.  

 Quá trình triển khai hoạt động dạy và học, GV trực tiếp giảng dạy cũng đồng 

thời thực hiện các phương pháp đánh giá mức độ tích luỹ chuẩn đầu ra của người học. 

Qua đó, GV tự đánh giá sự phù hợp của nội dung và phương pháp dạy học đang áp 

dụng để tự điều chỉnh hoặc đề xuất các điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với 

thực tế. Từ năm 2014 đến nay, cùng với việc chuyển đổi sang học chế tín chỉ, Trường 

đã thực sự quan tâm đến việc đánh giá, kiểm định chất lượng các CTĐT 

[H1.15.01.10]. Khoa, bộ môn đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đánh giá định kỳ 

đối với CTĐT trong các đợt sinh hoạt bộ môn, họp Hội đồng KH&ĐT, khảo sát ý 

kiến chuyên gia và nhà tuyển dụng, thu thập phản hồi của SV đã tốt nghiệp về CTĐT 

theo quy định của Trường. Một số khoa đã chủ động thu thập ý kiến đánh giá của các 

bên liên quan. Thông qua các hình thức đánh giá này, các khoa/bộ môn đã tổ chức hội 

thảo, tọa đàm về phát triển CTĐT [H1.15.01.11]. Từ đó làm cơ sở để CTĐT được 

điều chỉnh thời lượng, tiến độ thực hiện, trình tự môn học, cơ cấu kiến thức, tỷ lệ lý 

thuyết - thực hành [H1.15.01.12].  

 Hệ thống công cụ kiểm tra, đánh giá CĐR được xây dựng phù hợp với tính 

chất học phần. Hiện nay Nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng hệ thống ngân 

hàng câu hỏi thi. Hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi được thành lập theo 

Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường [H1.15.01.13]. Đề kiểm tra kết thúc học 

phần bao gồm cả 3 nội dung đó là kiến thức, kỹ năng, thái độ [H1.15.01.14]. 

Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ 

giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, 

thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 
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 HUHA đã có những chủ trương, chính sách rõ ràng thông qua tuyên bố về 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực (nằm trong Chiến lược phát triển Nhà 

trường) [H1.15.01.01] và các quy định về tuyển dụng [H1.15.02.24], đãi ngộ 

[H1.15.02.01][H1.15.02.02], khen thưởng [H1.15.02.03] nhằm thu hút nguồn nhân 

lực có chất lượng, đặc biệt là nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao về 

giảng dạy, công tác tại Trường. Bên cạnh việc thu hút nguồn nhân lực trực tiếp, 

Nhà trường còn có sự cộng tác thường xuyên của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng 

[H1.15.02.04] nhằm đa dạng hóa, tận dụng được nguồn lực tri thức sẵn có của xã 

hội cũng như tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy 

từ các cơ sở đào tạo khác nhằm phát triển đội ngũ và nguồn nhân lực hiện có. 

 Dựa trên chiến lược về nguồn nhân lực và nhu cầu thực tế, HUHA đã tổ chức 

tuyển dụng nhân lực [H1.06.02.05][H1.06.02.06][H1.06.02.07][H1.06.02.09] trong 

mỗi thời kỳ. Các đợt tuyển dụng được tổ chức bảo đảm chấp hành đầy đủ các quy 

định [H1.15.02.24]. Thông báo và kết quả tuyển dụng được thông tin rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng [H1.06.02.04] nhằm đảm bảo tính minh bạch, 

khách quan và đúng quy định. 

 Hàng năm, Nhà trường xây dựng danh sách quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản 

lý [H1.15.02.07] với những tiêu chí cụ thể [H1.15.02.24] nhằm phát hiện, đào tạo 

sớm những cá nhân ưu tú trong nội bộ đơn vị để có thể đủ khả năng đảm nhiệm các 

chức danh quản lý trong Nhà trường cũng như tạo nguồn nhân lực bổ sung các vị trí 

quan trọng trong Nhà trường kịp thời, có kế thừa, phát triển, giảm thiểu thời gian và 

chi phí. Nhà trường luôn tạo điều kiện, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, 

nâng cao trình độ. Thông qua các văn bản: Quy định về chế độ làm việc của giảng 

viên [H1.15.02.01]; Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

[H1.15.02.08]; Qui chế chi tiêu nội bộ [H1.15.02.02]; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức [H1.15.02.09] cùng với những ưu đãi cụ thể về khen thưởng, 

miễn giảm giờ giảng, nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh cũng như tiền 

lương, thu nhập phân hoá theo trình độ [H1.15.02.02] đã giúp thúc đẩy số lượng 

giảng viên có trình độ tiến sĩ không ngừng tăng qua các năm [H1.15.02.10]. HUHA 

cũng tích cực tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị [H1.15.02.11], các 
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lớp bồi dưỡng [H1.15.02.12] nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng mềm cho giảng viên. Đồng thời, Nhà trường luôn tích cực trong 

công tác tổ chức các đoàn đi trao đổi hợp tác đào tạo, học tập kinh nghiệm ở nhiều 

trường Đại học trong và ngoài nước [H1.15.02.13]; thông tin kịp thời các chương 

trình học bổng, liên kết đào tạo, trao đổi học thuật [H1.15.02.14] đến giảng viên, 

viên chức có nhu cầu. Do thực hiện phối hợp đầy đủ các biện pháp trên tính đến cuối 

năm học 2017-2018, Trường có tổng cộng 498 viên chức, giảng viên. Trong đó có 6 

Giáo sư và Phó Giáo sư, 49 Tiến sĩ, 247 Thạc sĩ và 146 Cử nhân [H1.15.02.10]. Số 

lượng đội ngũ có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của đào tạo đại học, 

sau đại học liên tục tăng theo từng năm. 

HUHA đã và đang hoàn thiện xây dựng “Đề án vị trí việc làm” 

[H1.03.01.07] trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường 

[H1.15.02.16] và công việc thực tế. Đây cũng là một trong những căn cứ được sử 

dụng trong quản lí, sử dụng đội ngũ giảng viên. Việc phân công giảng dạy hiện nay 

tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thực hiện qua việc so khớp kế hoạch đào 

tạo [H1.15.02.17], danh sách phân môn giảng viên [H1.15.02.18] trên hệ thống 

phần mềm Quản lý đào tạo [H1.15.02.19] và có sự điều chỉnh linh hoạt từ phía các 

Khoa. Các bên liên quan được phân công giảng dạy sẽ thực hiện các công việc 

thông qua hệ thống này theo phân cấp tương ứng [H1.15.02.20]. Nhà trường căn 

cứ vào chuyên ngành được đào tạo của giảng viên để lựa chọn và phân công các 

môn học, học phần cho giảng viên. Giảng viên được phân bổ đều về chuyên môn 

theo các ngành đào tạo của trường, đảm bảo cơ cấu chuyên môn của giảng viên 

phù hợp với nhiệm vụ đào tạo. Mỗi ngành đào tạo đều có số lượng giảng viên trình 

độ tiến sĩ, thạc sĩ có chuyên môn đúng với chuyên ngành đào tạo của trường 

[H1.15.02.21]. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các học phần được thống 

kê thông qua đề cương chi tiết của từng học phần. Bên cạnh việc phân công theo 

trình độ, Nhà trường còn chú ý đến phân công nhiệm vụ cho giảng viên theo kinh 

nghiệm. Những giảng viên có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên lựa chọn cho các 

chương trình đào tạo bậc cao [H1.15.02.22] hoặc các chương trình đào tạo bồi 

dưỡng [H1.15.02.23] nhằm đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Điều này góp 
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phần để đội ngũ viên chức, giảng viên các khoa được phân loại đánh giá từ hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên [H1.06.05.05]. 

Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời 

được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

  Sinh viên Nhà trường ngoài tham gia vào các hoạt động của đoàn thanh 

niên, có thể tham gia vào các câu lạc bộ do Khoa hoặc Đoàn Thanh niên tổ chức. 

Nội dung hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên rất đa dạng, có thể là các câu lạc 

bộ sinh viên (sách, tiếng Anh…), hoạt động thiện nguyện, nghiên cứu,… 

[H2.15.03.01]. Đoàn trường luôn sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào phù 

hợp với tâm lý, giới tính của đoàn viên thanh niên nhà trường, như: “I MISS 

HUHA”, “HuHa’s Got Talent”; Hội trại “Thắp sáng ngọn lửa sinh viên Nội vụ”; 

Cuộc thi Bí thư chi đoàn giỏi, hiến máu tình nguyện, mùa hè xanh ... Các hoạt 

động của Đoàn trường đã đạt được nhiều bằng khen qua các năm như Bằng khen 

của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng khen của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương, bằng khen của Cục Văn hóa cơ 

sở, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Giải thưởng Sao Tháng Giêng,…. 

[H2.15.03.02][H2.15.03.03]. Các hoạt động tập thể không những tạo ra môi trường 

giúp sinh viên thỏa mãn các nhu cầu sở thích, giúp ích cho cộng đồng mà còn tạo 

ra môi trường giúp sinh viên trao đổi kinh nghiệm học tập, nâng cao các kỹ năng 

nghề nghiệp cũng như kỹ năng sống. 

 Hoạt động kiến tập, thực tập ngành nghề (1-2 tháng) là bắt buộc đối với các 

hệ, bậc và ngành đào tạo của Trường [H1.15.01.02]. Điều này giúp sinh viên từ môi 

trường học tập thuần túy sang môi trường thực tiễn gắn liền với ngành nghề đào tạo, 

được cầm tay chỉ việc, tạo cho sinh viên tích lũy đủ kỹ năng cần có nhằm đáp ứng 

được công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm. Mặt khác, thông qua hoạt động 

kiểm tra kiến tập, thực tập, Nhà trường có thêm thông tin từ các cơ sở tiếp nhận về 

nhu cầu của thị trường lao động, góp ý về quá trình đào tạo cũng như về quy trình tổ 

chức các hoạt động kiến tập, thực tập ngày càng hoàn thiện [H2.15.03.04]. 

 Nhà trường bước đầu đa dạng hóa các hình thức liên kết đào tạo để tạo môi 

trường học tập đa dạng cho sinh viên. Hiện nay, Trường đang tích cực làm việc với 
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một số cơ sở giáo dục đại học nước ngoài để xúc tiến triển khai chương trình liên kết 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ. Nhà trường cũng đã có những chính sách trong việc 

trao đổi giảng viên, sinh viên và các chương trình tham quan khảo sát. Điều này 

được thể hiện thông qua các Bản ghi nhớ triển khai hoạt động hợp tác giữa Nhà 

trường với các cơ sở giáo dục đại học [H2.15.03.05]. Tính từ năm 2015 trở lại đây, 

nhiều giảng viên, chuyên gia nước ngoài cũng đã đến trường tham gia vào các buổi 

Hội thảo khoa học, Tọa đàm chuyên gia hay nói chuyện chuyên đề với giảng viên, 

sinh viên trong trường [H1.08.02.01]. Hoạt động trao đổi sinh viên cũng được triển 

khai tại Trường. Nhà trường đã tiến hành kết nối và xúc tiến với một số trường đại 

học đối tác để tạo cơ hội cho các em sinh viên của Trường được tham gia học tập 

ngắn hạn tại các trường đối tác nước ngoài. Nhiều đoàn sinh viên quốc tế đã đến 

tham quan và tham gia một số chương trình trao đổi sinh viên với sinh viên của Nhà 

trường [H1.08.02.02].   

Nhà trường chú trọng các hoạt động thực hành nhằm giúp sinh viên ứng 

dụng các kiến thức vào thực tế và tránh sự nhàm chán trong quá trình học tập. Các 

học phần được thiết kế trong CTĐT đều đòi hỏi SV phải có điểm tích luỹ từ các 

hoạt động tự học (cá nhân và nhóm) như bài tập nhóm, thảo luận, đóng vai, bài tập 

lớn… để đánh giá mức độ tự học, tự nghiên cứu của người học được nêu rõ trong 

đề cương chi tiết học phần theo các triết lý, hướng tiếp cận giáo dục mới của 

khoa/bộ môn [H1.15.01.03]. Chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng 

theo hướng vừa đáp ứng mục tiêu của Trường vừa đáp ứng theo yêu cầu của xã hội 

và mang tính đặc thù - sinh viên từng chuyên ngành [H1.15.01.04]. Số lượng giờ 

tín chỉ trong chương trình đào tạo của sinh viên các ngành được phân bổ theo tỷ lệ 

như sau: 47% lý thuyết, 30% thực hành và 23% bài tập/thảo luận hoặc các hình 

thức khác. Các bài tập, bài tập lớn không chỉ đơn thuần là các báo cáo truyền thống 

mà sinh viên còn được trải nghiệm qua một số hoạt động thực tế như đi thực tế, tổ 

chức sự kiện… [H2.15.03.06]. 

Nhằm giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm thực tế, Khoa, Đoàn thanh niên 

và các câu lạc bộ thường xuyên mời các chuyên gia về để trao đổi kinh nghiệm 

thực tiễn cho sinh viên [H2.15.03.07]. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tọa 
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đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề của Trường đều khuyến khích sinh viên tham 

gia. Một số ngành đào tạo của Trường có liên kết với các đơn vị sử dụng nhân lực 

như Misa, Intracom, các cơ quan hành chính nhà nước khác để đưa sinh viên đến 

thực tập, kiến tập hoặc tham gia các hoạt động học tập khác. 

HUHA đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học theo 

hướng tích cực. Các phương pháp kiểm tra đánh giá việc dạy và học được thực 

hiện một cách công bằng, khách quan, khoa học và trên cơ sở qui định của Nhà 

trường [H1.15.01.03].   

Đào tạo theo định hướng ứng dụng được Nhà trường tiến hành thực hiện từ 

năm 2017 thông qua khảo sát thị trường, việc làm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

xã hội [H1.15.01.12]. 100% CTĐT của Nhà trường có chuẩn đầu ra được xác định 

rõ ràng, phù hợp với nhu cầu xã hội, đảm bảo cho việc phân bổ và cung cấp hợp lý 

kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành được phê duyệt, ban hành và công bố 

công khai trên trang web, trong đó nêu rõ các chuẩn đầu ra gồm những kiến thức, kỹ 

năng then chốt, năng lực mà sinh viên sẽ đạt được sau khi tốt nghiệp [H1.15.01.04]. 

Nhà trường đã tiến hành định kỳ rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo, đáp 

ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động [H1.15.01.07]. 

Ngoài ra, Trường thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm cho SV, cung cấp 

nguồn tài nguyên học liệu tham khảo phong phú để khuyến khích SV tự học, 

hướng dẫn phương pháp tự học [H2.15.03.08]. Nhà trường thường xuyên tiến hành 

nâng cấp phòng học, trang bị máy tính, máy chiếu, màn chiếu, đáp ứng bài giảng 

điện tử, góp phần quan trọng trong hoạt động giảng dạy và học tập tại Trường 

[H2.15.03.09][H2.15.03.10]. 

Từ năm 2014, song song với việc áp dụng hình thức đào tạo niên chế sang 

học chế tín chỉ, Nhà trường đã bước đầu áp dụng phần mềm QLĐT [H1.15.02.19]. 

Điều này tạo thuận lợi cho sinh viên tra cứu điểm, chương trình đào tạo cũng như 

được tự do đăng kí các học phần tự chọn theo sở thích cá nhân, phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo và gắn với cơ hội nghề nghiệp [H1.15.01.11]. Nhằm tạo môi 

trường thúc đẩy cho việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, Trung tâm Thông tin 

thư viện đầu tư về số lượng sách và công nghệ tra cứu thuận tiện dễ dàng 
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[H2.15.03.08]. Nhà trường bước đầu số hóa tài liệu để thuận tiện cho việc tra cứu 

tại nhà cho cả giảng viên và sinh viên của Trường [H2.15.03.08].  

Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để 

đảm bảo và cải tiến chất lượng 

Đối với hoạt động dạy: Nhà trường thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động dạy 

của giảng viên. Phòng Quản lý đào tạo đại học thực hiện việc sắp xếp thời khóa 

biểu [H2.15.04.02], giảng viên lên lớp dạy theo đúng thời khóa biểu do Phòng 

Quản lý đào tạo đại học công bố. Hàng năm, Tổ Thanh tra lập kế hoạch và thực 

hiện kiểm tra, giám sát hoạt động dạy [H2.15.04.01]. Các Khoa, Trung tâm và Bộ 

môn chịu trách nhiệm giám sát chất lượng dạy của các giảng viên. Phòng Khảo thí 

và bảo đảm chất lượng tiến hành khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên từ 

người học [H2.15.04.03] và tổng hợp ý kiến phản hồi, khiếu nại của người học đối 

với giảng viên qua các năm từ 2015 đến nay [H2.15.04.04]. Kết quả đánh giá được 

sử dụng làm kênh thông tin bổ sung cho việc giám sát hoạt động dạy hàng năm. 

Đối với hoạt động học: Tổ thanh tra và giảng viên giảng dạy giám sát việc 

thực hiện giờ học của sinh viên. Chất lượng học tập của sinh viên được thực hiện 

qua các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, bài thi kết thúc học phần. Tổ 

Thanh tra giám sát việc học của người học thông qua ý thức chấp hành giờ lên lớp 

của sinh viên, phối hợp với phòng CTSV đề nghị kỷ luật đối với trường hợp sinh 

viên vi phạm [H2.15.04.05]. Ngoài ra, Nhà trường còn giám sát việc tự học của 

sinh viên qua thống kê tình hình sử dụng thư viện [H2.15.04.06]. Sau mỗi học kỳ, 

căn cứ vào kết quả học tập, ý thức, kỷ luật của sinh viên, các Khoa/Trung tâm, cố 

vấn học tập đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên [H2.17.03.09]. Nhà trường 

còn giám sát và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên trong quá trình 

học tập thông qua Hội nghị sinh hoạt đối thoại với sinh viên [H2.15.04.07]. 

Căn cứ vào các quy định hiện hành về chế độ làm việc đối với giảng viên, 

Nhà trường ban hành quy định việc thực hiện đánh giá giảng viên. Nhà trường đã 

ban hành mẫu phiếu đánh giá hàng tháng đối với giảng viên với các tiêu chí cụ thể 

như: kết quả hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; phẩm 

chất, đạo đức, trách nhiệm của giảng viên; việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
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[H1.15.02.01][H1.15.02.03]. Kết quả đánh giá tháng là một tiêu chí để phân loại 

viên chức cuối năm.     

Đầu năm học, Nhà trường giao định mức khối lượng giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học đối với từng giảng viên [H2.15.04.08]. Căn cứ kết quả công việc hàng 

tháng, các Phòng, Khoa, Trung tâm tiến hành đánh giá tổng hợp các hoạt động của 

giảng viên [H2.15.04.09]. Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp kết quả đánh giá hàng 

tháng của từng giảng viên làm cơ sở xem xét đánh giá cả năm. Cuối năm học, các 

Phòng, Khoa, Trung tâm tổng kết khối lượng và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học [H2.15.04.10], các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên đã thực 

hiện để tiến hành đánh giá giảng viên cả năm. Căn cứ vào kết quả đánh giá giảng 

viên tại đơn vị, kết hợp với kết quả giám sát giảng viên từ các đơn vị có liên quan, 

Hội đồng thi đua của Nhà trường xem xét và công nhận kết quả đánh giá giảng 

viên hàng năm [H2.15.04.11]. 

Việc đánh giá chất lượng hàng năm từ sinh viên của các ngành đang đào tạo 

được thực hiện bằng việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên qua phiếu 

đánh giá sau mỗi học kỳ [H2.15.04.03]. Nội dung đánh giá về hoạt động đào tạo 

rất đa dạng, trong đó chủ yếu tập trung vào nội dung và phương pháp giảng dạy 

của giảng viên, chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và 

trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên với người học và thời gian giảng dạy của 

giảng viên. Bên cạnh đó, ý kiến đánh giá của sinh viên còn được thu thập qua các 

hòm thư góp ý, hộp thư điện tử, mạng xã hội và trao đổi trực tiếp trong các Hội 

nghị sinh hoạt đối thoại với sinh viên. 

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường tiến hành lấy ý kiến của 

cựu sinh viên về các ngành đào tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy và học 

[H2.15.04.12]. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức các Hội thảo Khoa học, Hội nghị 

lấy ý kiến đánh giá về chất lượng của các ngành đào tạo từ các đối tượng có liên 

quan (người học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên...).  

Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến của sinh viên về phương pháp giảng dạy 

của giáo viên đối với môn học, qua đó có thể điều chỉnh hoạt động dạy cho phù 

hợp [H2.15.04.03]. Căn cứ nhu cầu thực tế hàng năm, Nhà trường đều tổ chức Hội 
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nghị, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy tín chỉ 

[H2.15.04.13]. Năm 2017, Nhà trường đã tổ chức tại Hà Nội và phân hiệu tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam các lớp tập huấn phương pháp giảng dạy 

Đại học; Phương pháp giảng dạy tích cực, Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 

mục đích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên [H2.15.04.14] .  

Bên cạnh việc cải tiến chất lượng phương pháp giảng dạy, nhà trường rất chú 

trọng tới việc kiểm tra, đánh giá người học qua từng môn học. Phương pháp đánh giá 

sinh viên được biết ngay từ buổi học đầu tiên của môn học hoặc qua đề cương chi tiết 

của môn học. Kết quả kiểm tra, đánh giá người học được thể hiện ở trong bảng điểm 

thành phần và điểm thi cuối kỳ được tổng hợp trên phần mềm quản lý đào tạo 

[H2.15.04.15], qua đó đánh giá được lực học của từng sinh viên và cũng từ đó chủ 

động cải tiến phương pháp đánh giá, tổ chức cải tiến chương trình đào tạo và các hội 

thảo nâng cao chất lượng CTĐT [H2.15.04.16]. 

Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải 

tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập 

suốt đời 

Mỗi nền giáo dục đều được xây dựng dựa trên một triết lý giáo dục nhằm hướng 

đến mục tiêu cụ thể của nền giáo dục tương ứng với từng giai đoạn lịch sử.  

Trên cơ sở Quyết định số 347/QĐ-BNV ngày 19/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội 

vụ Hà Nội và Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 

XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã định hướng hoạt động đào tạo vào 

việc thực hiện thành công triết lý hoàn thiện “năng lực và phẩm chất”.  Theo đó, giáo 

dục không chỉ tập trung dạy kiến thức để người học có năng lực, chuyên môn làm việc 

trong thực tiễn, mà còn trang bị những phẩm chất tương ứng cần thiết cho người học 

trong thời đại mới.  

 Tuy nhiên, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập mạnh mẽ của thời đại, xuất phát 

từ đặc thù các ngành đào tạo, Nhà trường đã điều chỉnh và lựa chọn một triết lý giáo 

dục mới phù hợp với lĩnh vực đào tạo và đặc thù ngành đào tạo ở giai đoạn 2014- 2020, 
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đó là: “Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ 

chuyên môn, có khả năng tự học để nâng cao trình độ và phát triển toàn diện về đức, trí, 

thể mỹ; có tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và trách nhiệm quốc tế… đáp ứng yêu cầu 

xây dựng nền công vụ minh bạch, hiện đại, phát triển” [H1.15.01.01]. Việc xây dựng và 

thực hiện điều chỉnh triết lý giáo dục của Trường được căn cứ vào hai tiêu chí: Thứ 

nhất là sự phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về giáo dục - đào tạo; Thứ hai là căn cứ vào định hướng của cơ quan chủ quản 

là Bộ Nội vụ và sự phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, chức năng, nhiệm vụ; các nguồn 

lực, khả năng định hướng phát triển của Trường cũng như các bên liên quan 

[H1.15.01.01] [H1.15.02.16].  

 Trên cơ sở này, CĐR của chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành của 

Trường đã được  điều chỉnh cho phù  hợp với  triết lý giáo dục của Trường. Theo đó, 

người học sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành của Trường 

sẽ đạt được chuẩn đầu ra ở 4 lĩnh vực: kiến thức; kỹ năng; năng lực tự chủ và trách 

nhiệm; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp [H2.15.05.01].  CĐR của CTĐT được cập 

nhật, điều chỉnh và bổ sung  theo qui định để thực hiện triết lí giáo dục của nhà trường 

đó là đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công vụ minh bạch, hiện đại, phát triển. 

 Để đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

đã đề ra, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tiến hành điều chỉnh thường xuyên các hoạt 

động dạy và học, định kỳ hàng năm hoặc hai năm một lần; nội dung điều chỉnh được 

thực hiện đầy đủ và có hệ thống từ điều chỉnh nội dung chương trình giảng dạy, phương 

pháp giảng dạy đến phương pháp học tập, nghiên cứu. Cơ sở khoa học của những điều 

chỉnh này chính là hệ thống chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được xây dựng chi tiết 

và hoàn thiện với các nội dung cơ bản: Chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, năng lực tự 

chủ và trách nhiệm, vị trí việc làm [H2.15.05.01]. 

Quá trình cải tiến, điều chỉnh nội dung chương trình giảng dạy của Trường 

rất chú trọng đến việc bổ sung, cấu trúc lại hệ thống các học phần đào tạo kỹ năng 

cho người học nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, 

thành thạo các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Các học phần rèn luyện kỹ năng 

chung (kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

lập kế hoạch trong công việc,...) và kỹ năng thực hành (thực hành nghiệp vụ 

chuyên môn về văn bản, văn thư lưu trữ, xử lý tình huống liên quan đến chuyên 
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môn được đào tạo) được đưa vào chương trình đào tạo và tổ chức giảng dạy trong 

thực tiễn. Các học phần ngoại ngữ, ngoại ngữ chuyên ngành cũng được chú trọng 

nhằm giúp cho người học có khả năng tự đọc, tự học từ các tài liệu nước ngoài, 

tiếp cận với nguồn tri thức mới tiên tiến của thế giới [H1.15.01.02][H1.15.01.07]. 

Trường cũng rất chú trọng vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy đối với giảng 

viên, tăng cường khuyến khích giảng viên thường xuyên cải tiến phương pháp 

giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học. Hàng 

năm, Trường tiến hành tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao về phương pháp giảng 

dạy tiên tiến, phương pháp giảng dạy tích cực cho giảng viên phù hợp với từng đối 

tượng theo thâm niên công tác, giảng dạy khác nhau [H1.15.01.09]. 

Để thực hiện mục tiêu giáo dục suốt đời, hoạt động dạy và học của Trường được 

cải tiến thường xuyên với phương châm lấy người học làm “trung tâm” của quá trình 

dạy - học. Theo đó, nội dung các đề cương chi tiết học phần đào tạo được điều chỉnh 

theo hướng tăng số tiết học bài tập, thảo luận, thực hành, thực tế chuyên môn; từ đó, 

chú trọng rèn luyện những kỹ năng tự học tập phù hợp cho người học như kỹ năng 

phân tích và tổng hợp tài liệu, kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng thuyết trình và giải 

quyết vấn đề, kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian [H1.15.01.03]. 

 Trường tiến hành định kỳ hoạt động xây dựng kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến phản 

hồi từ phía người học và các bên liên quan thông qua hệ thống phiếu khảo sát nhằm 

phân tích, đánh giá, tổng kết mức độ hài lòng của người học, các bên liên quan về triết 

lý giáo dục của Nhà trường. Những ý kiến phản hồi này là một kênh thông tin quan 

trọng để Nhà trường xem xét, điều chỉnh, cải tiến triết lý giáo dục nhằm đạt được chuẩn 

đầu ra, tiếp cận xu hướng mới của thời đại, đảm bảo hoạt động dạy và học có chất 

lượng [H2.15.01.03]. Bên cạnh đó, Trường cũng tiến hành định kỳ hoạt động xây dựng 

kế hoạch và triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ phía người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên đối với từng học phần và đánh giá chất lượng học phần vào 

cuối mỗi học kỳ [H2.15.05.02]. Nội dung ý kiến phản hồi của người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên rất đa dạng, trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể sau: 

nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập 

và việc sử dụng phương tiện dạy học của giảng viên; trách nhiệm và sự nhiệt tình của 

giảng viên với người học và thời gian giảng dạy của giảng viên…. 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15: 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

 - Nội dung triết lý phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của CSGD và với xu thế 

phát triển kinh tế xã hội. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn đầu 

ra phù hợp với triết lý giáo dục. Hệ thống văn bản quản lý cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu quản lý. 

 - Phân công nhiệm vụ đúng chuyên môn, trình độ cũng như kinh nghiệm của 

giảng viên. Việc giám sát hoạt động dạy và học được Nhà trường thực hiện chặt 

chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch trên mọi hoạt động giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng,… 

 - Nội dung dạy và học được điều chỉnh thường xuyên nhằm phù hợp với yêu 

cầu của tình hình mới căn cứ theo đánh giá của các bên có liên quan và phù hợp 

với triết lý giáo dục. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

 - Việc thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động giảng dạy và học tập 

phù hợp với triết lý giáo dục và đạt chuẩn đầu ra của một số ngành mới đào tạo 

chưa được kiểm định qua thực tiễn 

 - Việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên còn chú trọng đến số 

lượng. Việc lấy ý kiến các bên liên quan chưa được tổ chức đa dạng trên nhiều 

kênh lấy ý kiến. 

 3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 1 

Xây dựng kế hoạch đánh giá qua thực 

tiễn việc thiết lập hệ thống lựa chọn 

các hoạt động dạy và học có phù hợp 

với triết lý giáo dục và để đạt được 

chuẩn đầu ra các ngành có sinh viên ra 

trường năm 2020 

Khoa chuyên 

môn và các 

phòng ban  

2020 

2 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 2 

- Lập kế hoạch triển khai những sáng 

kiến, cải tiến, đổi mới phương pháp 

giảng dạy, kiểm tra, đánh giá chất 

lượng người học dựa trên kết quả 

khảo sát từng môn học;   

- Tiếp tục tổ chức, khảo sát ý kiến của 

P.QLĐTĐH; 

P.KTBĐCL Hàng năm 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

các bên liên quan về chất lượng đào 

tạo; tổng kết, đánh giá và rà soát CĐR 

của CTĐT từng ngành 

3 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản 

tuyên bố về triết lý giáo dục của Nhà 

trường;   

Khối các  

phòng ban 

2020 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Rà soát thường xuyên danh sách phân 

môn; tích cực triển khai hoạt động lấy ý 

kiến của các bên liên quan. 

P.QLĐTĐH; 

P.QLĐTSĐH; 

P.TCCB; 

P.KT&BĐCL 

6 tháng/lần 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục tiến hành điều chỉnh các hoạt 

động dạy và học phù hợp với triết lý 

giáo dục và phản hồi từ các bên liên 

quan. 

P.QLĐTĐH; 

P.QLĐTSĐH; 

P.KTBĐCL 

2 năm/lần 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại 

hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập. 

Trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quy trình kiểm tra đánh giá đã đuợc ban 

hành của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB-XH, Trường ĐHNVHN thiết lập hệ thống lập kế 

hoạch đánh giá người học chung cho tất cả các ngành, các CTĐT và phổ biến cho 

các đơn vị thuộc Trường, đồng thời để các Khoa/Trung tâm chủ động lựa chọn các 

hình thức đánh giá, kiểm tra cho hợp với các học phần và chuyên ngành đào tạo. 

Chi tiết được thể hiện ở hình 16.1.1. 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 15 4/7 

15.1 4/7 

15.2 4/7 

15.3 4/7 

15.4 4/7 

15.5 4/7 
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Việc đánh giá SV được thực hiện trong suốt quá trình đào tạo, từ khâu (1) TS 

đầu vào, (2) đánh giá quá trình qua việc đánh giá kết quả học tập các môn học  cho 

đến (3) đánh giá đầu ra của một khóa học. Đối với đánh giá trong quá trình học 

tập, thể hiện rõ nhất ở khâu (2) và (3), trong đó: 

 (2) Đánh giá môn học: Trường ĐHNVHN luôn tuân thủ và chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH trong quá trình đánh 

giá môn học như Văn bản hợp nhất số 17 (Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GD&ĐT, Thông tư số 09 (Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/3/2017)… [H1.16.01.01]. Từ những quy định trên, Trường đã xây dựng, 

ban hành Quy định kiểm tra đánh giá kết quả học phần theo học chế tín chỉ của 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 973/QĐ-ĐHNV 

ngày 15/8/2014 [H1.16.01.02].  

- Xuyên suốt quá trình học tập tại Trường, kiến thức của người học được đánh 

giá toàn diện (gồm (1) Khối kiến thức giáo dục đại cương; (2) Khối kiến thức cơ sở 

ngành; (3) Khối kiến thức ngành) thông qua hệ thống các bài kiểm tra giữa kỳ, 

cuối kỳ được thể hiện qua các hình thức như tự luận, trắc nghiệm, bài tập lớn, thực 

hành, vấn đáp … Đối với những học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và 
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thực hành thì hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học phần sẽ bao gồm: kiểm tra, 

đánh giá bộ phận (kiểm tra, đánh giá thường xuyên  và kiểm tra, đánh giá định kỳ) 

do giảng viên giảng dạy trực tiếp thực hiện và thi kết thúc học phần do Phòng 

Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thực hiện. Trong đó KTĐG thường xuyên trọng 

số điểm là 10%, KTĐG định kỳ trọng số điểm là 30% và thi kết thúc học phần 

trọng số điểm là 60% …[H1.16.01.02].  

- Điểm đánh giá môn học được thể hiện theo hệ chữ bao gồm A+, A, B+, B, 

C+, C, D+, D, F. Theo thang điểm 10 được tính như sau:  

+ Loại đạt: A+ tương ứng với 9,0 - 10; A cho tương ứng với 8,5 - 8,9; B+ 

tương ứng với 8,0 - 8,4; B tương ứng với 7,0-7,9; C+ tương ứng với 6,5 - 6,9; C 

tương ứng với 5,5 - 6,4; D+ tương ứng với 5,0 - 5,4; D tương ứng với 4,0 - 4,9. 

+ Loại không đạt: F tương ứng với dưới 4,0 [H1.16.01.03] 

- Kỹ năng của người học bao gồm nhiều loại kỹ năng khác nhau, được quy 

định cụ thể trong CTĐT của các ngành, ngoài các kỹ năng chuyên biệt của từng 

ngành theo yêu cầu, còn có các kỹ năng khác như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 

nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm…được đánh giá thông qua điểm đánh giá 

thực hành, vấn đáp… điểm chấm sản phẩm hoàn thành (báo cáo thực tập, kiến 

tập), các điểm thành phần khi thuyết trình…[H1.16.01.04]. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm được quy định dựa trên những yêu cầu của 

ngành đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những năng lực về tư duy lý 

luận, chính trị…những năng lực này được đánh giá qua quá trình sinh viên tham 

gia vào quá trình học tập môn học, qua việc đánh giá các học phần, trong quá 

trình làm việc nhóm… [H1.16.01.04]. 

- Ý thức, rèn luyện của người học được đánh giá thông qua quá trình người 

học tham gia học tập, tham gia các phong trào của Trường, của cộng đồng, tuân 

thủ các nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, tuân thủ pháp luật… và được 

đánh giá thường xuyên sau mỗi học kỳ, năm học và toàn khoá học [H1.16.01.05]. 

- Bên cạnh việc hoàn thành đủ số tín chỉ theo quy định, để được công nhận 

tốt nghiệp người học phải có chứng chỉ GDTC và GDQP.  

(3) Đánh giá đầu ra khóa học: Gồm Kiến thức (thông qua Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với trình độ đại học; 

thông qua luận văn tốt nghiệp đối với trình độ sau đại học); Kỹ năng; Năng lực tự 

chủ và trách nhiệm. Trong đó, phần kiến thức được thực hiện cụ thể như sau: 

- Đánh giá khóa luận hoặc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: Khóa 
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luận được thực hiện vào học kỳ cuối cùng, sau khi SV đi thực tập và theo qui định 

của Nhà trường, chỉ áp dụng đối với những SV thỏa mãn đồng thời hai tiêu chuẩn 

sau: điểm trung bình chung học tập tích lũy đến hết học kỳ 7 phải trên 2,5. SV có 

thể tự đăng ký chọn đề tài tốt nghiệp, chọn GV hướng dẫn hoặc Bộ môn sẽ phân 

công GV hướng dẫn. Một số đề tài thực tế có cán bộ hướng dẫn thỉnh giảng ở 

ngoài trường. Thông thường, SV sẽ có một thời gian liên hệ cơ sở thực tế để lấy số 

liệu hoặc khảo sát. Thời gian còn lại, SV làm việc theo sự hướng dẫn của cán bộ 

hướng dẫn để hoàn thiện đề tài tốt nghiệp. SV phải trải qua kỳ bảo vệ tốt nghiệp 

trước hội đồng chấm khóa luận, được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. 

Điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp của SV là điểm trung bình chung của từng 

thành viên Hội đồng, GV hướng dẫn và GV phản biện, được làm tròn đến 01 chữ 

số thập phân, sau đó được chuyển sang thang điểm 4 theo qui định tại Quy chế đào 

tạo [H1.16.01.05]. Đối với 02 học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, SV học sau 

khi kết thúc kỳ thực tập và thi kết thúc học phần như đối với các học phần khác, 

điểm đánh giá học phần cũng được tính theo thang điểm như đối với các học phần 

khác được quy định trong Quy định kiểm tra, đánh giá của Trường [H1.16.01.02]. 

-  Đánh giá luận văn tốt nghiệp:  Thực hiện theo quy định trong Quy chế 

đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường, trong đó quyết định giao đề tài và cử người 

hướng dẫn trước khi bảo vệ luận văn trước ít nhất 6 tháng. Mỗi luận văn có 1-2 

người hướng dẫn, nếu có 2 người phải ghi rõ người hướng dẫn thứ nhất và người 

hướng dẫn thứ hai. Trước khi bảo vệ luận văn, HV phải đảm bảo đã hoàn thành 

chương trình đào tạo, không nợ học phần, đạt trình độ ngoại ngữ theo quy 

định…Trường thành lập Hội đồng chấm luận văn gồm 5 thành viên và tổ chức bảo 

vệ tập trung theo thời gian quy định của mỗi chuyên ngành [H1.16.01.05]. 

Đánh giá toàn khóa học: Để được công nhận tốt nghiệp, ngoài các điều kiện 

về đạo đức, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, mỗi sv phải 

tích lũy đủ số học phần và khối lượng của CTĐT, điểm trung bình chung tích lũy 

của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên [H1.16.01.03]. Một điều kiện quan trọng 

khác đối với người học tốt nghiệp trình độ đại học từ năm 2020 trở đi là phải có 

chứng chỉ Tiếng Anh B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc tương đương và chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông 

tin theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.  

Căn cứ các quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH, Nhà trường xây dựng 

các quy định về đào tạo, quản lý hoạt động đào tạo áp dụng trong Trường, trong đó 
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quy định rõ quy trình Hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp, Quy trình xét tốt 

nghiệp, Quy trình đánh giá luận văn thạc sĩ, Quy trình xét tốt nghiệp trình độ thạc 

sĩ, với các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng [H1.16.01.03], [H1.16.01.05] và công bố 

công khai cho các bên liên quan thông qua Website, Sổ tay SV, ... [H1.16.01.06]. 

Ngoài ra, Trường còn xây dựng Quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học phần, 

trong đó ngoài việc xây dựng một quy trình tổ chức thi kết thúc học phần đảm bảo 

chính xác, khách quan, công bằng thì còn nêu rõ các quy định về việc tổ chức thi, 

ra đề thi, chấm thi, phúc khảo, trách nhiệm của cán bộ, sinh viên trong phòng thi, 

xử lý vi phạm…[H1.16.01.02].  

Quy trình đánh giá người học trong quá trình học và nhiệm vụ của các bên 

liên quan được thể hiện rõ trong quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học phần của 

Trường [H1.16.01.02]. Khoa/Trung tâm có nhiệm vụ đề xuất nội dung và hình 

thức đánh giá các môn học do Bộ môn phụ trách. Toàn bộ các vấn đề này sẽ được 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét duyệt trước khi áp dụng chính thức trên quy 

mô toàn trường [H1.16.01.07]. Sau khi ban hành phương thức đánh giá cho môn 

học, toàn bộ quá trình  thực hiện tự đánh giá sẽ do Khoa phụ trách. Toàn bộ công 

tác khảo thí sẽ do Phòng Khảo thí và BĐCL đảm nhiệm. Kết quả này cũng sẽ 

được Phòng Quản lý đào tạo đại học kiểm tra lại. Tổ thanh tra có nhiệm vụ giám 

sát trong suốt quá trình thực hiện và công bố kết quả. 

Việc tổ chức thi kết thúc học phần được Nhà trường giao cho Phòng 

KTBĐCL chịu trách nhiệm, đảm bảo việc tổ chức thi học kỳ trong Trường diễn ra 

nghiêm túc, chặt chẽ, tạo tính khách quan công bằng cho SV, tránh các tiêu cực có 

thể xảy ra [H1.16.01.02], [H1.16.01.03], [H1.16.01.08].  

Trước khi thi 01 tháng đối với học kỳ chính và 01 tuần đối với học kỳ phụ, kế 

hoạch thi kết thúc học phần phải được công khai cho người học qua các kênh như 

Website Trường, Phần mềm QLĐT, bản tin Trường [H1.16.01.02]. 

Trong Kế hoạch thi phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham 

gia vào quá trinh tổ chức thi như Phòng KHTC, Văn phòng, các Khoa/Trung 

tâm…theo đúng quy định của Trường [H1.16.01.09]. 

Đề thi các học phần được lấy trong ngân hàng câu hỏi thi (nếu đã được 

nghiệm thu) hoặc giảng viên ra đề, mỗi bộ đề thi lý thuyết gồm 03 đề và 03 đáp 

án, trắc nghiệm tùy theo yêu cầu nhưng mỗi bộ đề tối thiểu 04 đề và 04 đáp án 

theo biểu mẫu quy định của Trường [H1.16.01.10] 

Việc lựa chọn các hình thức đánh giá quá trình và đánh giá hết môn học do 
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GV đề xuất, thông qua Bộ môn, Trưởng khoa phê duyệt và được quy định trong 

ĐCCT của môn học và thông báo cho SV qua Lịch thi và GV phổ biến cho người 

học ở đầu học kỳ [16.01.07]. GV có thể sử dụng nhiều hình thức đánh giá quá 

trình khác nhau như: tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm và báo cáo thực hành, ... 

hoặc kết hợp các hình thức nói trên tùy theo tính đặc thù của từng môn học, nhằm 

đảm bảo đánh giá được kiến thức, kỹ năng và năng lực của người học. Như vậy 

trong suốt quá trình học tập, SV có cơ hội tham gia nhiều cách thức kiểm tra đánh 

giá khác nhau, qua đó giúp SV trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm và những kỹ 

năng cần thiết. 

Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp 

với việc đạt được chuẩn đầu ra 

Ngay từ khi mới bắt đầu nhập học, quy trình đánh giá kết quả học tập được 

tập hợp đầy đủ và phát tới từng sinh viên dưới dạng “Sổ tay sinh viên”, đồng thời 

cũng được công bố rộng rãi trên website của nhà trường [H1.16.02.01]. Trước khi 

bắt đầu môn học, sinh viên được nhận đề cương chi tiết học phần với đầy đủ quy 

định về đánh giá kết quả học tập. 

Nhà trường cũng ban hành “Quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả 

học phần”, trong đó quy định rõ quy trình đánh giá kết quả học tập, quy trình phúc 

khảo, rà soát kiểm tra để đảm bảo kết quả đánh giá luôn công khai, công bẳng và 

khách quan [H1.16.02.02] 

Với tất cả các ngành đào tạo của Trường ĐHNVHN, chuẩn đầu ra đều được 

xác định rõ ràng và được phổ biến tới người học ngay từ khi bắt đầu nhập học 

[H1.16.02.03]. Căn cứ vào chuẩn đầu ra của CTĐT, các Khoa/Trung tâm xây dựng 

CĐR ra của từng môn học. Và dựa trên CĐR của từng môn học, Khoa/Trung tâm 

cùng các bộ môn xây dựng các hoạt động đánh giá phù hợp để đạt được CĐR về 

kiến thức, kỹ năng và năng lực của người học [H1.16.02.04]. Đối với quá trình 

kiểm tra, thi kết thúc học phần, Phòng KTBĐCL xây dựng quy trình kiểm tra, thi 

kết thúc học phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả đạt CĐR và được công bố rộng 

rãi, công khai trên website Trường cũng như đến các bên liên quan [H1.16.02.02]  
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Hình 16.2.1. Quy trình đánh giá kết quả học tập của người học và 

 trách nhiệm của các bên liên quan 

 

Trong đó, quy trình đánh giá kết quả học tập của người học trong quá 

trình học và nhiệm vụ của các bên liên quan được thể hiện rõ như trên hình 

16.2.1. Khoa/Trung tâm có nhiệm vụ đề xuất nội dung và hình thức đánh giá các 

môn học do mình phụ trách. Toàn bộ các vấn đề này sẽ được Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo xét duyệt trước khi áp dụng chính thức trên quy mô toàn trường 

[H1.16.02.04]. Sau khi ban hành phương thức đánh giá cho môn học, toàn bộ quá 

trình thực hiện đánh giá bộ phận sẽ do Khoa/Trung tâm phụ trách (thông qua 

giảng viên giảng dạy). Công tác thi kết thúc học phần sẽ do Phòng Khảo thí và 

BĐCL đảm nhiệm. Kết quả này cũng sẽ được Phòng QLĐTĐH và các 
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Khoa/Trung tâm kiểm tra lại. Tổ thanh tra có nhiệm vụ giám sát trong suốt quá 

trình thực hiện và công bố kết quả [H1.16.02.02]. 

 

Hình 16.2.2. Quy trình đánh giá tốt nghiệp của người học và 

 trách nhiệm của các bên liên quan 

Trong quá trình dạy học, hoạt động đánh giá người học được thực hiện 

thường xuyên và liên tục nhằm đảm bảo đạt các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, năng 

lực tự chủ và trách nhiệm. Trong đó: 

Về kiến thức: Tất cả các môn học mà SV tích lũy trong suốt quá trình đào tạo 

(từ khối kiến thức giáo dục đại cương đến khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp) 

đều được GV tổ chức đánh giá điểm quá trình (40%) và nhà trường tổ chức thi 

cuối kỳ (60%). Các yêu cầu về kiến thức trong các đề thi kiểm tra đánh giá và 

trong đề thi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà trường như phải bám 
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sát ĐCCT môn học, kiến thức cốt lõi và nâng cao nhằm đáp ứng được CĐR của 

từng môn học, đảm bảo việc học tập các môn tiếp theo và tích hợp kiến thức của 

SV đối với chuyên ngành. Điểm đạt tối thiểu để đáp ứng CĐR của môn học là 

điểm D [H1.16.02.05].  

Với những học phần mang tính nền tảng cơ bản như: Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin, Thống kê cho khoa học xã hội, Pháp luật đại cương... 

việc đánh giá sinh viên được thực hiện qua các câu hỏi tương ứng trong bài kiểm 

tra thường xuyên hoặc trong kỳ thi kết thúc học phần. Hình thức đánh giá chủ yếu 

là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm với đề thi được xây dựng dựa trên thang nhận thức 

Bloom, giúp người học biết, hiểu và bắt đầu vận dụng được kiến thức. Trong một 

số học phần, hình thức trắc nghiệm khách quan có thể áp dụng để đạt được CĐR. 

Với những học phần cơ sở ngành/chuyên ngành, yêu cầu sinh viên có thể vận dụng 

kiến thức để giải quyết một vấn đề trong thực tế, việc đánh giá sinh viên có thể 

qua các hình thức như thi viết, vấn đáp, bài tập lớn, tiểu luận... Đề thi ở những học 

phần này thường đề nghị phân tích, đánh giá, tổng hợp nhằm đạt được CĐR là có 

kiến thức chuyên sâu về ngành, lĩnh vực mà sinh viên theo học. Cuối quá trình 

học, sinh viên phải thực hiện làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp, đây là bước đánh giá cuối cùng và quan trọng nhất, yêu 

cầu sinh viên vận dụng toàn bộ kỹ năng đã được học tại trường, không chỉ hiểu mà 

còn phải biết vận dụng, phân tích và sáng tạo trong quá trình làm bài 

[H1.16.02.05]. 

Về Kỹ năng: Với các phương pháp kiểm tra đánh giá đa dạng mà GV áp dụng 

(bài kiểm tra trên lớp, thi tự luận, thi trắc nghiệm, thi vấn đáp, bài tiểu luận, bài tập 

nhóm, bài báo cáo thực tập,..) giúp SV rèn luyện các kỹ năng cần thiết như: kỹ 

năng giao tiếp hiệu quả, suy nghĩ tích cực; kỹ năng phân tích tình huống xuất hiện 

trong công việc; kỹ năng tổng hợp, đối chiếu, so sánh phân tích,; kỹ năng làm việc 

nhóm, giải quyết vấn đề phát sinh trong các tình huống công việc. Trên thực tế, 

ngay từ những giờ bài tập của năm đầu, SV được khuyến khích tham gia tích cực 

vào việc thảo luận theo nhóm.  

Trong CTĐT, SV cũng được học Tin học và Ngoại ngữ . Để tốt nghiệp được, 
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SV phải qua được môn học này và đạt chuẩn theo yêu cầu. [H1.16.02.06]. 

Về năng lực: Trong quá trình đào tạo, tùy từng chuyên ngành đào tạo khác 

nhau mà SV được trang bị các kỹ năng chuyên sâu để từ đó có một số khả năng 

áp dụng vào thực tế cuộc sống, Ví dụ đối với SV ngành Luật học thì cần có 

những năng lực như: kỹ năng vận dụng các văn bản để giải quyết vấn đề, khả 

năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, khả năng 

đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên môn…Đồng thời, còn có trách nhiệm của 

một công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ; có thái độ lịch sự, tôn trọng, 

gần gũi với đồng nghiệp và  nhân dân…; có tinh thần tự học hoặc tham gia đầy 

đủ, trách nhiệm các khóa đào tạo, bồi dưỡng… [H1.16.02.07]. Để hình thành, 

phát triển những năng lực này, trong quá trình xây dựng các hình thức, phương 

pháp đánh giá, các đơn vị chuyên môn đã vận dụng rất nhiều hình thức đánh giá 

khác nhau như làm việc nhóm, thực hành (tổ chức 1 sự kiện, mô tả 1 tình huống 

trong cuộc sống thông qua các nguyên tắc quản lý…), bài tập lớn, tiểu luận. 

Trong các đề kiểm tra, thi đặc biệt là các học phần chuyên ngành tỷ lệ % câu hỏi 

phân tích tình huống hoặc giải quyết tình huống là khá cao, thường chiếm 40% 

trọng số điểm bài kiểm tra, thi [H1.16.02.04]. 

Trong quá trình giảng dạy, ngoài điểm kiểm tra định kỳ chiếm 30%, giảng 

viên còn đánh giá điểm chuyên cần của sinh viên, đồng thời, trong quá trình lên 

lớp sẽ đánh giá thái độ của SV thông qua việc SV có tích cực tham gia vào các 

giờ học hay không, kết quả điểm kiểm tra thường xuyên (điểm chuyên cần tối đa 

7 điểm + điểm nhận thức, thái độ tối đa 3 điểm) cũng là tiêu chuẩn để SV được 

xem xét tham dự kỳ thi cuối kỳ (SV được dự thi nếu điểm kiểm tra thường xuyên 

>= 5 điểm). Ngoài ra, những SV không trung thực trong các kỳ thi đều bị nhà 

trường xử lý nghiêm theo quy định của Bộ GD-ĐT và của Trường [H1.16.02.02] 

Để đánh giá SV tốt nghiệp có đạt được CĐR, các Khoa/Trung tâm dựa trên 

nhóm 3 tiêu chí: (i) tiêu chí về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và 

các kỹ năng bổ trợ (năng lực tìm tòi, tiếp cận giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết 

trình), (ii) trình độ tiếng Anh đạt chuẩn, và (iii) trình độ tin học theo quy định 

hiện hành của Bộ GD&ĐT [H1.16.02.08]. 
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Kết quả của toàn khóa học (điểm trung bình tích lũy) và khóa luận tốt 

nghiệp/học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp phản ánh tiêu chí (i). SV năm cuối 

được yêu cầu thu thập dữ liệu, sử dụng các kỹ năng và kiến thức đã học để phân 

tích số liệu thực tế từ các cơ quan, công ty hay địa bàn cụ thể để viết khóa luận tốt 

nghiệp. Phòng QLĐTĐH sẽ lập Hội đồng để đánh giá SV. Tiêu chí để cho điểm 

SV dựa trên: kiến thức chuyên môn, kĩ năng thuyết trình và trả lời câu hỏi của 

GV [H1.16.02.08]. 

Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học 

được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt 

được chuẩn đầu ra 

Để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và công bằng trong kiểm tra, đánh giá, các 

phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được Nhà trường thường 

xuyên rà soát. Rà soát: các quy chế quy định, hình thức thi, phần mềm quản lý đào 

tạo, ngân hàng đề thi, chấm thi, công bố kết quả và các quy trình nghiệp vụ có liên 

quan, ... 

Việc rà soát các quy chế quy định, phần mềm thi trắc nghiệm trên máy, do 

Phòng KTBĐCL chịu trách nhiệm [H1.16.03.02]. Các phương pháp đánh giá được 

rà soát bởi GV và tổ trưởng bộ môn khi rà soát ĐCCT hàng năm [H1.16.03.03]. 

Sau mỗi đợt thi học kỳ và trước khi tổ chức thi học kỳ, Phòng KTBĐCL đều thực 

hiện việc rà soát lại ngân hàng đề thi để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng 

và hướng tới đạt được CĐR. Việc rà soát được thực hiện căn cứ vào việc phân tích 

chất lượng ngân hàng đề (độ khó dễ, độ phân cách và độ giá trị của từng câu hỏi), 

căn cứ trên thống kê và biểu đồ phân bố điểm của SV của từng môn học, từ đó 

Phòng KTBĐCL gửi về Khoa/Trung tâm yêu cầu chỉnh sửa cho phù hợp 

[H1.16.03.04].  

Tất cả các đề thi, đáp án sau khi GV biên soạn, phải được Tổ trưởng Tổ bộ 

môn, lãnh đạo Khoa chuyên môn quản lý học phần rà soát về nội dung, thời lượng, 

hình thức thi và các thể thức theo quy định rồi mới được sử dụng. Các đề thi chưa 

có chữ ký phê duyệt sẽ không được in nhân bản để tổ chức thi. Các hình thức thi 

được rà soát, đối sánh giữa ĐCCT với lịch thi bởi GV, P.ĐT-KT, bởi cán bộ coi 



221 

 

thi và bởi SV [H1.16.03.02], [H1.16.03.05]. 

Để đảm bảo tính chính xác, công bằng và độ tin cậy về kết quả thi của SV, tất 

cả các hình thức thi đều được bố trí 2 cán bộ coi thi và 2 giám khảo chấm thi 

[H1.16.03.02]. Kết quả điểm thi phải có đầy đủ chữ ký của cán bộ nhập điểm, 

Lãnh đạo Phòng KTBĐCL và Ban Giám hiệu Nhà trường, điểm thi được công bố 

công khai trên phần mềm quản lý đào tạo, Phòng KTBĐCL và trên trang cá nhân 

của SV, vì vậy mọi sai sót đều được SV phát hiện kịp thời [H1.16.03.02]. Tất cả 

GV đều phải công bố điểm quá trình cho SV biết vào buổi học cuối, đồng thời gửi 

bảng điểm thành phần về các đơn vị chức năng sau buổi học cuối cùng và trước 

ngày thi ít nhất 7 ngày [H1.16.03.02], việc này đã giúp cho Nhà trường rà soát 

chặt chẽ tính chính xác, công bằng các kết quả kiểm tra và thi. 

Việc xét tốt nghiệp được thực hiện bởi phần mềm, vì vậy, để đảm bảo tính 

chính xác, công bằng cho người học, hàng năm, Phòng QLĐTĐH phối hợp với tất 

cả các Khoa/Trung tâm và Phòng KTBĐCL in bảng điểm từng kỳ cũng như điểm 

toàn khóa học để các Khoa tiến hành rà soát, sau đó công khai cho sinh viên biết 

để có  phản hồi kịp thời [H1.16.03.06].  Các công việc rà soát của Phòng 

QLĐTĐH, các Khoa/Trung tâm và Phòng KTBĐCL được thực hiện độc lập, nhằm 

mục đích thiết lập kênh giám sát đảm bảo cho công tác tổ chức thi, tổ chức chấm 

thi và công bố kết quả thi của Phòng KTBĐCL đạt tính tin cậy, công bằng. 

* Thực hiện nghiên cứu, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá người học, sự 

tác động của các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng và hình thức 

tuyển chọn người học định kỳ bằng các công cụ hiện đại, hiệu quả 

Sau mỗi học kỳ/năm học, Phòng KTBĐCL phân tích phổ điểm của một số 

học phần, dựa trên phổ điểm của học phần đưa ra các đánh giá về đề thi, hình thức, 

phương pháp đánh giá …từ kết quả này các Khoa/Trung tâm có sự thay đổi về các 

loại hình đánh giá cho phù hợp với CĐR môn học cũng như CĐR ngành đào tạo 

[H1.16.03.07] 

 Theo qui định của Trường, kết quả điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và 

điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ được thông báo cho sinh viên trong vòng một 

tuần sau khi kết thúc giảng dạy học phần. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất 
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lượng có trách nhiệm lập bảng điểm thi kết thúc học phần, thời gian hoàn thành 

trong vòng 3 tuần sau ngày thi [H1.16.03.02],  . 

Nhà trường tuân thủ các quy định về chấm phúc khảo và khiếu nại điểm. Khi 

phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi điểm đã công bố và điểm được 

nhập, lưu trữ trong hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, SV có trách nhiệm thông 

báo và đề nghị Phòng KTBĐCL kiểm tra lại và trả lời cho SV về kết quả kiểm tra. 

Để phúc tra bài thi cuối kỳ, SV nộp đơn cho Phòng KTBĐCL trong thời gian 15 

ngày làm việc kể từ ngày Phòng công bố bảng điểm học phần. SV nộp lệ phí phúc 

tra theo qui định của Trường. Việc tổ chức chấm phúc tra bài thi được thực hiện 

theo qui định của Trường [H1.16.03.02]. 

Mỗi năm 2 lần, Nhà trường thực hiện tổ chức khảo sát và lấy ý kiến phản hồi 

của người học về phương pháp và quy trình thực hiện kiểm tra đánh giá. Việc này 

được thực hiện bởi Phòng KTBĐCL, thể hiện trong báo cáo chi tiết hàng năm 

[H1.16.03.08]. Căn cứ trên báo cáo của Phòng KTBĐCL, Nhà trường cũng tiến 

hành phân tích để rà soát các phương pháp đánh giá của tất cả các học phần có liên 

quan. 

Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học 

được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn 

đầu ra 

Sau các hoạt động rà soát, Nhà trường triển khai các hành động khắc phục, 

cải tiến những tồn tại về các hình thức và các phương pháp đánh giá người học. 

BGH quyết định thay đổi tỷ trọng phân bổ điểm quá trình và điểm cuối kỳ từ 

tỷ lệ 30/70 thành tỷ lệ 40/60 trong Quy chế đào tạo. Nhằm hướng tới đạt CĐR của 

học phần và của CTĐT, Nhà trường quyết định tăng tỷ lệ điểm quá trình, tăng 

quyền kiểm soát của GV đối với SV, kết quả đánh giá học phần là đánh giá cả quá 

trình học tập của SV, tránh trường hợp SV chỉ tập trung vào điểm số của kỳ thi 

cuối kỳ [H1.16.04.01]. 

Các phần mềm tổ chức thi và quản lý thi cũng đã được cải tiến thường xuyên 

[H1.16.04.02]. Trước năm học 2014 -2015, việc tổ chức thi và quản lý điểm thi 

hoàn toàn thủ công bằng excel, do đó cán bộ làm công tác tổ chức thi rất vất vả 
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trong các công đoạn từ sắp xếp phòng thi, gieo phách, ghép phách, lên điểm…. Từ 

năm học 2014, Trường xây dựng Phần mềm quản lý đào tạo giúp công tác tổ chức 

thi đảm bảo hiệu quả, tiến độ và chính xác. Sau mỗi đợt thi, Phòng KTBĐCL và 

các đơn vị chức năng rà soát lại các tính năng trên phần mềm và có những cải tiến 

cho phù hợp, đảm bảo cho công tác đào tạo nói chung và công tác kiểm tra, đánh 

giá nói riêng được hoàn chỉnh [H1.16.04.03]. 

Trước đây, với các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính thường sử dụng 

phần mềm nội bộ, trước mỗi kì thi cán bộ phòng máy phải đi cài phần mềm thi vào 

máy, khá mất thời gian và công sức, năm học 2018, Trường đã xây dựng hệ thống 

phần mềm thi trắc nghiệm trên máy online, nhằm giúp quá trình thi được chính 

xác, nhanh chóng, việc lưu trữ, kiểm tra kết quả thi đảm bảo tính bảo mật và an 

toàn cao [H1.16.04.04] 

Ngoài ra, Phòng KTBĐCL thường xuyên rà soát ngân hàng câu hỏi thi kết 

thúc học phần, sau mỗi đợt rà soát, P.ĐT-KTBĐCLT gửi yêu cầu đề nghị 

Khoa/Trung tâm chỉnh sửa những nội sung chưa chính xác, cập nhật thông tin mới 

cho phù hợp, bổ sung mới câu hỏi thi và cập nhật vào ngân hàng câu hỏi thi trước 

khi tổ chức thi. Vì vậy, bộ ngân hàng câu hỏi thi được cải tiến hàng năm và ngày 

càng hoàn chỉnh [H1.16.04.05]. 

Đồng thời, sau khi phân tích kết quả học tập của SV qua từng học kỳ và kết 

quả khảo sát ý kiến SV về các phương pháp đánh giá người học, từ thực tiễn sau 

một thời gian triển khai cho thấy một số học phần không phù hợp với phương pháp 

đánh giá hiện tại mà phù hợp hơn với các hình thức đánh giá khác.Vì thế, Phòng 

KTBĐCL đã rà soát và làm việc với các Khoa/Trung tâm phụ trách học phần đề 

xuất điều chỉnh lại hình thức đánh giá người học cho phù hợp với thực tế 

[H1.16.04.06]. 

Nhằm đạt CĐR, các loại hình và các phương pháp đánh giá người học cũng 

thay đổi cho phù hợp, vì vậy các quy trình nghiệp vụ và các biểu mẫu đính kèm có 

liên quan cũng được cải tiến. Trong quá trình tổ chức thi, các biểu mẫu được chỉnh 

sửa, bổ sung thường xuyên cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như yêu cầu 

của Trường [H1.16.04.07]. Đặc biệt, đối với các kỳ kiến tập, thực tập, việc đánh 
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giá môn học có sự tham gia của CBQL, nơi SV đến tham gia thực tập 

[H1.16.04.08]. 

Trường có nhiều kênh thông tin khác nhau để xin ý kiến sinh viên về quá 

trình đánh giá nhưng không có tình trạng khiếu nại, phàn nàn của người học về sự 

thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá học tập. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16: 

1.  Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường có hệ thống đánh giá toàn diện người học từ kiến thức, kỹ 

năng, năng lực, thể chất, ngoại ngữ…giúp người học không ngừng hoàn thiện 

bản thân trong quá trình học tập tại Trường. 

- Việc đánh giá người học được thực hiện xuyên suốt, thống nhất từ lúc 

nhập học tới khi ra trường. Quy trình đánh giá chặt chẽ, đảm bảo tính công 

bằng, khách quan. Các hình thức đánh giá đa dạng, giúp người học phát triển 

bản thân một cách toàn diện. Mặt khác, hình thức đánh giá được công khai và 

phổ biến cụ thể tới người học. 

- Lựa chọn được các loại hình đánh giá người học hiệu quả, phù hợp trong 

quá trình học tập. 

2.  Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Một số môn học chưa thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung và 

hình thức đánh giá một cách thường xuyên. 

- Chưa phân tích được tất cả các phổ điểm của từng kỳ thi 

- Chưa có quy trình lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá đạt chuẩn ISO.  

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ. vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Thực hiện xây dựng, đăng ký quy trình 

lập kế hoạch  đánh giá đạt chuẩn ISO vào 

thực tiễn hoạt động kiểm tra, đánh giá 

của Trường. 

P.KTBĐCL Năm 2019 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Hàng năm, tiến hành rà soát, đánh giá tất 

cả các phương pháp đánh giá người học 

- 

P.KTBĐCL 

- Các Khoa/ 

Trung tâm 

Hàng năm 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Sau mỗi học kỳ, phân tích phổ điểm của 

từng học phần để có sự điều chỉnh cho 

phù hợp về hình thức, phương pháp, đề 

thi…trong đánh giá. 

P.KTBĐCL Hàng năm 
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4. Mức đánh giá: 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 16 4,25/7 

Tiêu chí 16.1 4/7 

Tiêu chí 16.2 5/7 

Tiêu chí 16.3 4/7 

Tiêu chí 16.4 4/7 

 

 Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học  

Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học cũng như hệ thống giám sát người học 

Với tiêu chí lấy sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo và công tác sinh 

viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường, Lãnh đạo Nhà trường xác 

định “Nhà trường cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em có một môi trường 

học tập thực sự say mê, sáng tạo để sự nghiệp và hoài bão của các em trong tương 

lai sẽ được viết những trang đầu tiên tại HUHA” [H1.17.01.01].   

Để triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống 

giám sát người học, Nhà trường đã ban hành một hệ thống các văn bản có liên 

quan để thực hiện nhiệm vụ này, như: Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức cho từng đơn vị thuộc, trực thuộc Trường [H1.17.01.02], ban 

hành kế hoạch công tác năm [H1.17.01.03], ban hành chương trình đào tạo, kế 

hoạch đào tạo [H1.17.01.04] …   

Vào đầu năm công tác và đầu mỗi năm học, Nhà trường xây dựng kế hoạch 

công tác năm, phân công công việc cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, 

ban và các đơn vị chức năng [H1.17.01.03]. Việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

người học được Nhà trường giao cho một số đơn vị chuyên trách như: Phòng Công 

tác sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất 

lượng, Đoàn Thanh niên, các Khoa/Trung tâm…[H1.17.01.02] [H1.17.01.03].  

Trên cơ sở kế hoạch của Nhà trường, các đơn vị lập kế hoạch triển khai như 

sau: 

- Tại các Khoa/Trung tâm, một Lãnh đạo Khoa/Trung tâm cùng các cố vấn 

học tập, giáo vụ của Khoa/Trung tâm chịu trách nhiệm về công tác sinh viên và 
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phong trào sinh viên theo phân công của lãnh đạo. Các Khoa/Trung tâm phối hợp 

tốt với Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Khảo thí 

và Bảo đảm chất lượng… cũng như Đoàn Thanh niên Trường triển khai có hiệu 

quả các nhiệm vụ và kế hoạch liên quan đến công tác sinh viên và phong trào sinh 

viên Trường [H1.17.01.05]. Đội ngũ này được nhà trường tập huấn công tác hỗ trợ 

sinh viên như: hiểu về chương trình đào tạo, logic môn học, đánh giá rèn luyện, 

quản lý sinh viên…[H1.17.01.06]. 

- Các đơn vị như: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Công tác sinh 

viên, Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Văn phòng, Trung tâm Thông tin-

Thư viện phân công các chuyên viên trong phòng hỗ trợ cho sinh viên về học tập, 

định hướng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, hỗ trợ 

về tài chính, chế độ chính sách, khai thác tài liệu, chăm sóc sức khỏe… 

[H1.17.01.05]. 

- Đoàn Thanh niên phân công cán bộ, sinh viên tình nguyện, các Câu lạc bộ 

tìm nhà ở giá rẻ, tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, hoạt động thiện nguyện, hoạt 

động ngoại khóa cho sinh viên [H1.17.01.07].  

 - Ở cấp lớp, Ban Cán sự lớp là lực lượng nòng cốt đảm nhiệm vai trò cầu 

nối giữa Nhà trường với sinh viên. Ban cán sự được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao 

năng lực hoạt động, chất lượng nghiệp vụ đã và đang được Nhà trường triển khai 

thực hiện qua các năm học. Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban Cán sự 

lớp hỗ trợ Nhà trường tổ chức thực hiện các hoạt động học tập, rèn luyện và các 

hoạt động sinh hoạt khác theo kế hoạch của Trường, Khoa/Trung tâm. Theo dõi, 

nắm bắt tình hình sinh viên, thường xuyên liên lạc với GVCN/ cố vấn học tập 

nhằm đảm bảo các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường 

được giải quyết kịp thời [H1.17.01.08]. 

Song song đó, Nhà trường phân công một Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo 

hoạt động công tác này trong toàn Trường [H1.17.01.09]. 

Nhà trường đã xây dựng và triển khai hệ thống các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ sinh viên, từ tư vấn đào tạo, hoạt động ngoại khóa, các dịch vụ hỗ trợ khác (hỗ 

trợ tài chính, hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ hội nhập, hỗ trợ việc làm, chăm sóc sức khỏe…) 

đến việc hướng dẫn và xử lý các khiếu nại, khiếu tố của sinh viên. Ngoài ra, Nhà 

trường còn xây dựng một hệ thống giám sát người học chặt chẽ. Ban Giám hiệu và 

các Phòng/Ban, Khoa/Trung tâm  đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng 

Trường, Ban Giám hiệu về công tác sinh viên và phong trào sinh viên thành các 
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nội dung trọng tâm, căn bản, chương trình hành động thiết thực thông qua việc lập 

kế hoạch thực hiện Kế hoạch công tác năm. Tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác 

năm luôn được rà soát và được cụ thể hóa qua Kế hoạch công tác tháng, công tác 

tuần [H1.17.01.10]. 

- Về công tác đào tạo: Một hệ thống thông tin liên quan đến công tác đào tạo 

được thiết lập và triển khai như Quy chế đào tạo, Quy định Tổ chức kiểm tra, đánh 

giá kết quả học phần, Quy định niên luận, đồ án/khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu 

khoa học, thực tập, ngoại khóa, tốt nghiệp, việc làm … [H1.17.01.11]. 

- Về các hoạt động ngoại khóa, các dịch vụ hỗ trợ khác: Phòng Công tác 

sinh viên là đơn vị đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong công tác quản lý giáo dục về 

phẩm chất đạo đức, nhân cách, văn thể mỹ đối với sinh viên, thực hiện công tác 

quản lý sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT cũng như quy định của 

Nhà trường. Trọng tâm xoay quanh các nội dung gồm: giáo dục chính trị tư tưởng, 

đạo đức lối sống trong sinh viên; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chấp hành nội quy, 

quy chế; Chăm lo & hỗ trợ sinh viên; Đánh giá, bình xét điểm rèn luyện sinh viên 

toàn trường; Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú, Cựu sinh viên... Phòng Công tác 

sinh viên đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học: thủ tục vay vốn; hưởng các chế độ chính sách; hướng dẫn – tư vấn – 

giới thiệu việc làm…[H1.17.01.12]. 

Kế hoạch các hoạt động giám sát người học cũng được thiết lập và triển 

khai: đánh giá rèn luyện – ngoại trú sinh viên; giám sát học tập, xử lý học vụ; giám 

sát hoạt động đào tạo... Việc giám sát người học được thực hiện bởi một hệ thống 

các phần mềm: Uni Student (do P.Quản lý Đào tạo Đại học quản lý), Đánh giá rèn 

luyện sinh viên (do Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm), Giám sát hoạt 

động đào tạo (do Ban Thanh tra, cố vấn học tập, giảng viên trực tiếp đứng lớp quản 

lý) và các phần mềm nội bộ khác của các đơn vị đào tạo [H1.17.01.13]. 

 Bên cạnh hệ thống giám sát người học, Nhà trường cũng chú trọng đến việc 

xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ hỗ trợ; đo lường và 

đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ [H1.17.01.14]. Phòng Khảo thí và 

Bảo đảm chất lượng và phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm triển khai, thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ hỗ trợ; 

đo lường và đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ. Bộ tiêu chí được xây 

dựng và triển khai thực hiện thông qua hệ thống phiếu khảo sát; đo lường và đánh 
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giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của 

người học qua phiếu khảo sát  [H1.17.01.14].  

Như vậy, trên cơ sở kế hoạch các đơn vị xây dựng vào đầu mỗi năm, các 

đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của sinh viên.  

Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ 

thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên 

liên quan 

Nhà trường đã thực hiện được các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

cũng như hệ thống giám sát người học trên cơ sở kế hoạch được lập đầu năm công 

tác và đầu năm học, nhằm cung cấp nhiều nhất các dịch vụ và hỗ trợ cho sinh viên 

trong suốt thời gian học tại Trường. 

Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được Nhà trường triển khai theo một nguyên tắc nhất quán thông qua 

việc áp dụng chu trình PDCA xuyên suốt trong mọi hoạt động để có thể theo dõi, 

kiểm soát và cải thiện các kết quả hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên 

liên quan. 

Phục vụ, tư vấn và hỗ trợ người học là trách nhiệm của tất cả các đơn vị 

trong Trường. Tuy nhiên, để người học được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất, Nhà trường 

đã giao cho một số đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này, gồm Phòng Công 

tác sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất 

lượng, Đoàn Thanh niên và các Khoa/Trung tâm…[H1.17.01.02] [H1.17.01.03]. 

Đội ngũ trực tiếp tư vấn, hỗ trợ người học của Trường khá đông đảo. Họ là các 

viên chức có đủ trình độ tư vấn và hỗ trợ - khoảng 1/3 trong số họ có trình độ đại 

học, 2/3 có trình độ từ thạc sĩ trở lên (Phòng CTSV: 4/13 Ths, TS; Phòng Quản lý 

Đào tạo Đại học: 9/11 Ths, TS; Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng: 2/12 Ths, 

TS ….) [H1.17.02.01]. Hàng năm, ngoài việc tham gia các lớp tập huấn để trau dồi 

kiến thức tư vấn, hỗ trợ, đội ngũ viên chức này còn tham gia học tập để nâng cao 

trình độ, chuyên môn [H1.17.02.02]. 

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên được tiếp cận, nắm bắt những 

chủ trương, chính sách của Nhà trường, hiểu biết những quy trình, thủ tục, các quy 

định, quy chế cũng như những chương trình, sự kiện của Trường, HUHA đã thiết 

lập hệ thống thông tin trải rộng trong toàn trường với nhiều kênh thông tin đa dạng, 

phong phú. Trong đó, cổng thông tin điện tử của Trường là trang ngôn luận chính 
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thống của Nhà trường [H1.17.02.03], mọi thông tin liên quan đều được thể hiện 

một cách trực quan, cụ thể. 

Khi vào Website của Trường, sinh viên sẽ được hỗ trợ các thông tin liên 

quan đến công tác đào tạo (chương trình đào tạo, các thông báo và hướng dẫn đăng 

ký môn học, thời khóa biểu, cảnh báo học vụ, phúc khảo, thực tập, ngoại khóa, tốt 

nghiệp, việc làm…), chế độ chính sách (miễn, giảm học phí, học bổng, hỗ trợ khó 

khăn đột xuất…), nghiên cứu khoa học, thủ tục hành chính, đóng học phí, việc 

làm... Và để hỗ trợ tối đa cho người học, chắc chắn mọi thông tin đều đến được với 

từng sinh viên, Nhà trường còn cung cấp cho mỗi sinh viên một tài khoản cá nhân, 

thông qua đó, sinh viên biết được lịch thi, kết quả thi… [H1.17.02.04].  

Ngoài việc biên soạn các tài liệu hướng dẫn liên quan đến các vấn đề về học 

vụ, phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật, học phí và 

học bổng …, Lãnh đạo Nhà trường còn chỉ đạo Phòng Công tác sinh viên, triển 

khai lập kế hoạch, tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh 

viên [H1.17.02.05]. Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các đơn vị chức năng 

trong toàn trường thực hiện việc phổ biến chi tiết, đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương 

trình đào tạo và các văn bản hướng dẫn của nhà trường; các chế độ, chính sách liên 

quan đến hoạt động học tập của sinh viên… [H1.17.02.05]. Mỗi đơn vị lớp học do 

GVCN/cố vấn học tập phụ trách. Cố vấn học tập là đầu mối cung cấp thông tin về 

sinh viên và phổ biến tới sinh viên những quy định, quy chế học vụ, chương trình 

đào tạo, kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học phần trong học kỳ của Nhà 

trường đồng thời hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với 

năng lực sinh viên. Dựa trên lịch trình học dự kiến của từng chương trình đào tạo, 

cách thức lựa chọn, đăng ký học phần từng học kỳ thông qua cổng thông tin điện 

tử Nhà trường, theo dõi quá trình học tập của sinh viên [H1.17.01.01] 

[H1.17.02.06].  

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên cũng chính là đối tượng 

được Nhà trường quan tâm hết mực. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên 

cứu khoa học và được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương trình nghiên cứu 

và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của trường 

[H1.17.02.07]. Hàng năm, các chương trình Hội thảo Khoa học của Trường và 

Khoa/Trung tâm  tăng dần về số lượng và chất lượng nên đã thu hút hàng nghìn 

lượt sinh viên tham gia. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên không 

chỉ được Nhà trường hỗ trợ tài chính mà còn được hỗ trợ chuyên môn bởi các 
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giảng viên của các Khoa/Trung tâm như chọn đề tài, lập đề cương nghiên cứu, làm 

thực nghiệm, sửa bài, đánh giá… [H1.17.02.07]. Khoa/Trung tâm chịu trách nhiệm 

về các đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp Khoa/Trung tâm; Phòng Đào tạo Sau đại 

học chịu trách nhiệm về các đề tài NCKH từ cấp Trường trở lên. Tất cả đều được 

thực hiện theo Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của 

HUHA [H7.17.02.08]. 

Thư viện Nhà trường là một không gian học tập mở được trang bị đẩy đủ 

giáo trình, tài liệu học tập sát với từng chương trình đào tạo. Việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động thư viện cũng được Nhà trường quan tâm 

[H1.17.02.09]. Cơ sở dữ liệu trực tuyến được cập nhật liên tục nhằm hỗ trợ tối đa 

cho sinh viên về nguồn tài liệu học tập và nghiên cứu khoa học [H1.17.02.09]. 

Việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên được thực hiện theo Quy 

trình tại Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên với các tiêu chí, tiêu 

chuẩn, biểu mẫu và hướng dẫn rõ ràng [H1.17.02.10]. Hàng năm, thông qua tuần 

sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, các buổi sinh hoạt lớp và các kênh thông 

tin của Trường, toàn thể sinh viên đều được phổ biến và tiếp cận quy chế về việc 

đánh giá điểm rèn luyện [H1.17.02.01] [H1.17.02.05] [H1.17.02.10].   

Nhà trường đảm bảo sinh viên được tiếp cận đầy đủ các thông tin về chương 

trình học bổng trong và ngoài Nhà trường qua cổng thông tin điện tử và qua nhiều 

kênh thông tin khác nhau của Trường. Và để động viên, khích lệ sinh viên đạt 

thành tích cao trong học tập, hoạt động, phong trào đồng thời hỗ trợ sinh viên gặp 

hoàn cảnh khó khăn về tài chính, Nhà trường không chỉ xây dựng Quỹ hỗ trợ khó 

khăn đột xuất mà còn huy động, tìm tài trợ học bổng từ các tổ chức, đơn vị ngoài 

Trường với nhiều chương trình bổng dành cho sinh viên như học bổng tài năng, 

học bổng vượt khó”,…. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể tìm kiếm các nguồn 

học bổng được tài trợ bởi chính các đối tác, doanh nghiệp ký kết hợp tác với Nhà 

trường [H1.17.02.11]. Ngoài các dịch vụ hỗ trợ, tất cả những sinh viên thuộc diện 

chính sách đều được Nhà trường đảm bảo thực hiện chế độ theo đúng quy định của 

Nhà nước, hướng dẫn các thủ tục và xác nhận để sinh viên có thể vay tiền của 

Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho sinh viên học tập và sinh hoạt 

[H1.17.02.12].  

Về vấn đề chăm sóc y tế, Nhà trường có phòng y tế tại Trường, có 02 cán bộ 

y tế thường xuyên theo dõi, sơ cấp cứu và xử lý ban đầu các trường hợp sinh viên 

có vấn đề về sức khỏe, tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ sinh viên đăng ký bảo 
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hiểm y tế, làm các thủ tục để sinh viên được nhận các chế độ bảo hiểm. Trung bình 

mỗi năm học, Y tế Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 1600 sinh viên; 

tiếp nhận, xử lý ban đầu các sinh viên có vấn đề về sức khỏe khoảng 600 trường 

hợp; mua bảo hiểm và cấp phát thẻ  BHYT cho trên 4000 sinh viên [H1.17.02.13]. 

Nhà trường tổ chức, định hướng, hỗ trợ để phát triển hệ thống các hoạt động, 

phong trào thể dục - thể thao, văn hóa – văn nghệ trong toàn thể sinh viên, các câu 

lạc bộ và các cuộc thi học thuật …[H1.17.02.14]. Một số câu lạc bộ và các cuộc thi 

học thuật được thành lập và hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ Văn phòng trẻ, 

Câu lạc bộ Nhà quản trị, Câu lạc bộ Hành chính, Câu lạc bộ ASK…[H1.17.02.14]; 

cuộc thi Huha’s got talent, Miss Huha, Vô địch tin học văn phòng, Soạn thảo văn 

bản, Khởi nghiệp; ... [H1.17.02.14]. Các chương trình hoạt động được xây dựng 

với nhiều hình thức, thu hút SV tham gia như: Huha’s got talent, Miss Huha, Hội 

trại ...  

Đầu mỗi năm học, Phòng CTSV (quản lý KTX, quản lý sinh viên nội trú) rà 

soát và ra thông báo các đối tượng sinh viên được xem xét vào ở KTX 

[H1.17.2.15]. Tạo điều kiện học tập tốt cho sinh viên, KTX có bố trí phòng tự học, 

ngoài ra Trung tâm quản lý nội trú còn sắp xếp sinh viên theo lớp, khóa, ngành ở 

cùng nhau giúp cho sinh viên thuận lợi trong việc học nhóm. Bên cạnh đó nhà 

trường còn hỗ trợ để tìm nhà trọ an toàn cho sinh viên khi sinh viên có nhu cầu ở 

bên ngoài KTX. [H1.17.2.16]. 

Về hướng dẫn – tư vấn – giới thiệu việc làm: Nhà trường và các khoa/trung 

tâm thường xuyên phối hợp với các công ty tổ chức chương trình tư vấn kỹ năng 

nghề nghiệp và ngày hội việc làm cho SV trong quá trình học tập, đặc biệt là sinh 

viên mới nhập trường và chuẩn bị tốt nghiệp. Ký thỏa thuận hợp tác với nhiều 

doanh nghiệp trong việc đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Sinh 

viên được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, ngày hội 

việc làm. Bên cạnh đó, sinh viên còn được giới thiệu việc làm bán thời gian 

[H1.17.02.17]. 

Về khen thưởng - tuyên dương: Nhà trường đã quy định về xét khen thưởng 

sinh viên [H1.17.02.18]. Khen thưởng đối với cá nhân theo từng lĩnh vực (Đạt giải 

Olympic; NCKH...) hoặc khen thưởng định kỳ cuối mỗi năm học cho các sinh viên 

có thành tích tốt trong năm học và khen thưởng toàn khóa.... [H1.17.02.19] 

Về hỗ trợ hội nhập: Hỗ trợ cho sinh viên các lớp kỹ năng mềm, ngoại ngữ 

giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng bên cạnh kiến thức chuyên môn, tạo điều 
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kiện cho sinh viên dễ dàng hội nhập với môi trường doanh nghiệp trong nước và 

quốc tế sau khi tốt nghiệp [H1.17.02.20]. 

Ngoài ra, Nhà trường còn có các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế 

ngắn hạn và dài hạn cho sinh viên của trường. Các sinh viên quốc tế hiện đang 

học tại nhà trường luôn được sự quan tâm, hỗ trợ về chỗ ở, sinh hoạt...  

Hệ thống giám sát người học được thực hiện thông qua kết quả tuyển sinh 

đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra của sinh viên được đánh giá đo lường qua hồ 

sơ các kỳ thi: thi tuyển sinh, thi học kỳ và các kỳ thi bổ trợ khác [H1.17.02.21]. Tất 

cả các phương tiện đo lường và đánh giá đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy 

chế quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, của Trường. Hệ thống quản lý kết quả 

học tập của sinh viên được hệ thống hóa trên phần mềm quản lý đào tạo (Uni 

student).  Thông qua cổng thông tin điện tử của Trường và phần mềm quản lý đào 

tạo, sinh viên dễ dàng cập nhật các thông tin liên quan để xem thời khóa biểu, biết 

được số lượng tín chỉ đã tích lũy, kết quả học tập, lịch thi, cảnh báo học vụ, … 

[H1.17.02.22]. Bên cạnh đó việc theo dõi học tập của sinh viên còn được thực hiện 

qua việc điểm danh sinh viên của giảng viên lên lớp được thể hiện trong Sổ nhật ký 

giảng dạy của GV, Sổ lên lớp hàng ngày của lớp sinh viên, qua kết quả đánh giá 

điểm chuyên cần của các học phần [H1.17.02.23]. Theo dõi kết quả học tập của 

sinh viên thông qua kết quả xử lý học vụ từng học kỳ để có những nhắc nhở kịp 

thời đến sinh viên,  theo dõi kỷ luật, đánh giá rèn luyện sinh viên thông qua giám 

sát hoạt động đào tạo [H1.17.02.24]. 

Hàng năm, Nhà trường tổ chức vinh danh các sinh viên tiêu biểu, trao Giấy 

khen và phần thưởng của Hiệu trưởng như một lời động viên, khen ngợi các em đã 

có thành tích cao trong học tập [H1.17.02.25]. Đồng thời, hàng quý Nhà trường 

cũng tổ chức “Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Nhà trường với sinh 

viên” để lắng nghe những chia sẻ và giải đáp những thắc mắc, cùng sinh viên tháo 

gỡ khó khăn, giúp sinh viên ngày càng tiến bộ [H1.17.02.26]. 

Để có cơ sở điều chỉnh các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học, Phòng 

Công tác sinh viên và Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng đã triển khai các hoạt 

động đánh giá. Phòng Công tác sinh viên tiến hành khảo sát và lấy ý kiến phản hồi 

của cựu sinh viên đã tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng, việc lấy 

ý kiến thường triển khai bằng hình thức gọi điện, gửi phiếu qua gmail, hoặc khảo 

sát online qua zalo, facebook. Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng lấy ý kiến 
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của sinh viên đang theo học bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp hoặc phát phiếu 

khảo sát trực tiếp đến sinh viên [H1.17.02.27].  

Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ 

thống giám sát người học được rà soát. 

Việc rà soát các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học và hệ thống giám sát 

người học là việc không thể thiếu đối với Nhà trường để cải tiến và nâng cao chất 

lượng phục vụ. Hàng năm, Nhà trường tiến hành rà soát đánh giá các văn bản pháp 

quy đang được triển khai thực hiện, các văn bản hành chính, các chế độ chính sách, 

các quy trình nghiệp vụ và các biểu mẫu liên quan. [H2.17.03.01]. 

 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học được Nhà trường giao cho một số đơn vị chuyên trách gồm Phòng Công 

tác sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất 

lượng, Đoàn Thanh niên, các Khoa/Trung tâm cập nhật, cải tiến kịp thời 

[H2.17.03.01]. 

- Thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ chất lượng các hoạt động phục vụ và 

hỗ trợ người học: 

Để giám sát các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên hiệu quả, hàng tháng 

các đơn vị thuộc và trực thuộc trường báo cáo hoạt động của đơn vị về văn phòng 

của Trường. Cuối tháng, Trường tổ chức giao ban công tác tháng qua đó các hoạt 

động liên quan đến người học được rà soát. Chỉ tiêu nào chưa đạt, các đơn vị phải 

giải trình [H2.17.03.02]. 

Định kỳ hàng quí trong năm, Nhà trường tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính 

trị và đối thoại trực tiếp giữa Nhà trường với sinh viên nhằm đánh giá các hoạt 

động liên quan đến người học, qua đó thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học. [H2.17.03.03].Hội nghị này do BGH chủ trì 

cùng với phòng  Công tác sinh viên, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức của Trường, Cố 

vấn học tập, chuyên viên tham gia công tác đào tạo và phục vụ của nhà trường với 

sinh viên. Đây cũng là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm rà soát, đánh 

giá các hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục trong tháng, trong quí của Nhà 

trường với HSSV; đảm bảo kênh thông tin thông suốt trong hoạt động nhà trường, 

các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học và hệ thống giám sát người học cũng 

được rà soát chặt chẽ [H2.17.03.03]. 

Các forum, hotline, email lãnh đạo là các kênh để sinh viên thực hiện việc 

giám sát [H2.17.03.04]. 
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Tất cả các thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của SV được lưu trữ và 

quản lý bởi phần mềm Quản lý đào tạo do phòng Quản lý đào tạo Đại học quản lý 

[H2.17.03.05]. 

- Có kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát:   

Sau mỗi học kỳ, mỗi năm công tác, các đơn vị làm báo cáo sơ kết, tổng kết 

đánh giá hoạt động của đơn vị và các hoạt động liên quan đến hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ người học, đánh giá những điểm mạnh, những mặt hạn chế, đối chiếu với 

kế hoạch, chỉ tiêu đầu năm, từ đó có kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch 

cải tiến chất lượng cho năm tiếp theo [H2.17.03.06]. Văn phòng đưa việc hoàn 

thành nhiệm vụ vào xếp loại thi đua của các cá nhân và các đơn vị. Các hoạt động 

có kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát: 

Vào đầu năm công tác, Văn phòng phối hợp với phòng CTSV có kế hoạch 

chăm sóc sức khỏe cho người học: cải tiến quy trình tổ chức khám sức khỏe, đăng 

ký bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế có uy tín, gần chỗ ở của sinh viên, tổ chức tọa 

đàm kết hợp với tư vấn sức khỏe sinh sản và cách chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh, 

cơ sở vật chất phục vụ người học [H2.17.03.06]. 

Vào cuối mỗi học kỳ, phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng phối hợp với 

phòng Công tác sinh viên, các khoa/trung tâm tổ chức cải tiến phiếu đánh giá mức 

độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ người học [H2.17.03.07]. 

Phòng QLĐT Đại học, các Khoa/trung tâm có kế hoạch gặp gỡ, tư vấn cho 

sinh viên về học tập, định hướng nghề nghiệp, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, 

cải tiến về hình thức tổ chức cho sinh viên đi thực tập, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện …[H2.17.03.08]. 

- Các hoạt động thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ hiệu quả của hệ thống 

giám sát người học: 

Sau mỗi học kỳ, phòng Quản lý đào tạo Đại học phối hợp với các khoa, 

trung tâm tổ chức họp xét cảnh báo kết quả học học vụ [H2.17.03.09]. Phòng 

CTSV phối hợp với các đơn vị quản lý sinh viên, văn phòng, Đoàn trường, bộ phận 

thanh tra tổ chức họp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên sau đó trình Ban 

Giám hiệu Nhà trường ban hành quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh 

viên theo từng học kỳ [H2.17.03.09]. Báo cáo tổng hợp về kết quả học tập và rèn 

luyện của SV được rà soát theo các chỉ tiêu, phân tích kết quả, tìm nguyên nhân và 

đề ra biện pháp khắc phục [H2.17.03.09]. 
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Ngoài ra, vào cuối mỗi năm học,  phòng Quản lý đào tạo Đại học làm báo 

cáo tổng hợp gửi Bộ GD&ĐT theo quy định, trong đó có các chỉ số liên quan đến 

tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp và NCKH của SV, các chỉ số liên quan đến chất 

lượng người học (đầu vào, đầu ra) được rà soát chặt chẽ [H2.17.03.10].  

Bên cạnh đó, định kỳ mỗi năm 1 lần, Nhà trường thực hiện đánh giá nội bộ 

ISO, [H2.17.03.11]. Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, các khoa, trung tâm theo 

dõi các chỉ tiêu được đề ra, các đề tài NCKH trong sinh viên, rà soát so sánh các 

chỉ tiêu đầu năm học với kết quả thực hiện trong năm học, [H2.17.03.11]. để có kế 

hoạch hành động phù hợp kịp thời nhằm đạt được mục tiêu [H2.17.03.11]. 

Hàng năm, Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng còn tổ chức lấy ý kiến 

phản hồi từ SV theo năm học và về chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ 

[H2.17.03.12]. Các kết quả khảo sát sẽ được Phòng Khảo thí và bảo đảm chất 

lượng báo cáo cho Bộ Giáo dục & Đào tạo, BGH và các đơn vị liên quan. Kết quả 

khảo sát như một công cụ để đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát người học, 

qua đó Nhà trường và các đơn vị sẽ phát huy những mặt tích cực và có những hành 

động khắc phục/cải tiến kịp thời những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ 

[H2.17.03.12]. 

- Kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát: 

 Sau mỗi năm học, phòng Quản lý đào tạo Đại học kết hợp với P.CTSV lập 

báo cáo tổng hợp về kết quả học tập và rèn luyện của SV [H2.17.03.13].  Ban 

Giám hiệu phân công 01 Phó Hiệu trưởng họp cùng lãnh đạo phòng Quản lý đào 

tạo Đại học rà soát các chỉ tiêu, phân tích kết quả, tìm nguyên nhân và đề ra biện 

pháp khắc phục [H2.17.03.13].  

Đoàn Thanh niên phân công cán bộ, sinh viên tình nguyện, các Câu lạc tổng 

kết các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong năm, [H2.17.03.14]. từ đó có kế hoạch 

triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên: Câu lạc bộ ASK với 

việc nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên, phương hướng tìm nhà trọ giá rẻ, tổ 

chức các hoạt động văn thể mỹ, hoạt động xã hội tình nguyện, hoạt động ngoại 

khóa cho sinh viên [H2.17.03.14]. 

Thông qua các đề tài NCKH trong sinh viên, các kết quả khảo sát, Ban Giám 

hiệu Nhà trường giao cho Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học lập kế hoạch cải tiến 

nâng cao hiệu quả của công tác NCKH trong sinh viên (thông qua hội nghị tổng 

kết, thông qua các đề tài NCKH gửi tham gia đánh giá toàn quốc), [H2.17.03.15], 

thông qua các hội nghị đối thoại với sinh viên hàng quí, hội nghị về công tác đào 
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tạo, các chuyên đề, báo cáo thực tập, các niên luận, khóa luận tốt nghiệp, Ban 

Giám hiệu giao cho phòng Quản lý đào tạo Đại học, Văn phòng, phòng CTSV, 

Đoàn trường xây dựng và triển khai hệ thống các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh 

viên [H2.17.03.16], từ tư vấn đào tạo, hoạt động ngoại khóa, các dịch vụ hỗ trợ 

khác (hỗ trợ tài chính, hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ hội nhập, hỗ trợ việc làm) 

[H2.17.03.16]. 

Kế hoạch cải tiến sau rà soát, đánh giá định kỳ hoạt động hiệu quả, định kỳ 

hàng năm, nhà trường xây dựng một hệ thống giám sát người học chặt chẽ, bao 

gồm: Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, các tổ chức chính trị trong nhà trường, các 

đơn vị chức năng, Tổ thanh tra; các hoạt động nâng cao công tác chính trị tư tưởng 

trong sinh viên, các phong trào, các chương trình hành động trong sinh viên xây 

dựng Kế hoạch theo năm, 6 tháng, quí, tháng, tuần căn bản, thiết thực 

[H2.17.03.17]. 

 Kế hoạch cải tiến hệ thống thông tin liên quan đến công tác đào tạo: qui 

định về đánh giá niên luận, đồ án/khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, thực 

tập, hoạt động ngoại khóa, thay đổi qui định về công tác cố vấn học tập, giám sát 

người học được thực hiện bởi một hệ thống các phần mềm: Uni Student (do 

P.Quản lý Đào tạo Đại học quản lý), Đánh giá rèn luyện sinh viên (do Phòng Công 

tác sinh viên chịu trách nhiệm), Giám sát hoạt động đào tạo (do Tổ Thanh tra, cố 

vấn học tập, giảng viên trực tiếp đứng lớp quản lý) [H2.17.03.18] và các phần 

mềm nội bộ khác của các đơn vị đào tạo [H2.17.03.18]. 

Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ 

thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 

các bên liên quan 

Cùng với hệ thống giám sát người học, Nhà trường luôn nỗ lực cải tiến các 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên thông qua các kết quả khảo sát sự hài lòng 

từ các bên liên quan.   

Tất cả các đơn vị trong Nhà trường đều có trách nhiệm tham gia vào việc 

phát hiện các điểm không phù hợp, các điểm bất hợp lý trong các hoạt động phục 

vụ và hỗ trợ người học trong triển khai công việc, để từ đó có biện pháp khắc phục, 

cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

- Các chỉ số cải thiện về chất lượng các hoạt động phục vụ người học: 
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Cải tiến hệ thống văn bản: Các chính sách, quy chế, quy định của Nhà 

trường được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu chiến lược Nhà trường, 

các chính sách và đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường luôn được cải tiến 

cho phù hợp để có thể tuyển đúng và đủ chỉ tiêu đề ra [H2.17.04.01].  

Các biểu mẫu hướng dẫn sinh viên các thủ tục hành chính, các chế độ chính 

sách về học phí và học bổng của SV đều được cải tiến hàng năm [H2.17.04.02].  

Chất lượng đào tạo của sinh viên hàng năm tăng lên, số lượng sinh viên đạt 

danh hiệu sinh viên giỏi năm sau cao hơn năm trước, đã có nhiều sinh viên đạt 

danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp khối, những năm gần đây có sinh viên đạt sinh viên 5 

tốt cấp trung ương, chú trọng đến chất lượng sinh viên phát triển toàn diện về đức, 

trí, thể, mỹ [H2.17.04.03]. 

Sau các kết quả rà soát, phân tích chất lượng học tập, rèn luyện của SV, 

phòng Quản lý đào tạo Đại học, phòng Công tác sinh viên lập danh sách những SV 

có kết quả học tập rèn luyện yếu kém, bị cảnh báo học vụ. [H2.17.04.04]. BGH 

yêu cầu các khoa, trung tâm, đơn vị quản lý sinh viên, cố vấn học tập lớp có biện 

pháp giúp những SV năm đầu còn gặp khó khăn khi thay đổi môi trường học tập 

(từ phổ thông lên đại học) và những SV có kết quả học tập, rèn luyện yếu kém 

nâng cao kết quả bằng nhiều biện pháp, [H2.17.04.04] ví dụ như: Hướng dẫn cách 

học tập và NCKH, tăng giao tiếp qua Email, qua gặp ngoài giờ cho những đối 

tượng này để hỗ trợ tối đa cho SV còn gặp khó khăn trong học tập, theo dõi nhắc 

nhở SV trong sinh hoạt lớp, họp cán bộ lớp phân công giúp đỡ sinh viên cùng tiến, 

CVHT báo cáo kết quả họp lớp hàng tháng và có đề xuất kịp thời,  [H2.17.04.04]. 

Cải tiến một số mô hình tổ chức cho sinh viên kiến tập, thực tập 

[H2.17.04.05]. Tại một số Khoa/Trung tâm cử giảng viên hướng dẫn SV liên hệ, 

chọn nơi thực tập, làm luận văn/đồ án tốt nghiệp [H2.17.04.05]. Tăng số lượng DN 

kết nối, phù hợp với chuyên môn sinh viên, [H2.17.04.05] tăng kênh thông tin tìm 

kiếm chỗ thực tập/thực hành và tìm kiếm việc làm bán thời gian cho SV đang học 

hoặc toàn thời gian cho SV tốt nghiệp ra trường [H2.17.04.05]. 

- Các chỉ số cải thiện về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học: 

Các hoạt động hỗ trợ SV cũng được cải tiến nhằm tạo nhiều sân chơi bổ ích 

cho SV. Đổi mới cách thức tổ chức một số chương trình/sự kiện nâng cao đời sống 

tinh thần cho SV:  Miss Huha,  Huha Got Talent, cuộc thi khởi nghiệp, các giải thi 

đấu thể thao…[H2.17.04.06]. 
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Kinh phí học bổng khuyến khích hàng năm nhà trường đều bố trí một phần 

kinh phí thu học phí để cấp cho sinh viên [H2.17.04.07]. Ngoài ra, Nhà trường còn 

nhận được học bổng từ nguồn học bổng do các doanh nghiệp và ngân hàng, 

CLB/hiệp hội của Đức, Hàn Quốc... Số tiền và danh sách sinh viên được hỗ trợ từ 

các tổ chức ngoài Nhà trường tăng dần hàng năm: Năm học 2015-2016 có 10 sinh 

viên được hỗ trợ với tổng số tiền là 20.000.000đ, năm học 2016-2017 có 23 sinh 

viên được hỗ trợ với tổng số tiền là 38.000.000đ, năm học 2017-2018 có 44 sinh 

viên được hỗ trợ với tổng số tiền là 115.000.000đ  [H2.17.04.07]. 

  Số tiền miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: Trung bình mỗi năm 

Nhà trường giải quyết miễn giảm học phí cho khoảng 1700 lượt sinh viên với số 

tiền miễn, giảm khoảng trên dưới 6 tỷ đồng; Hỗ trợ chi phí học tập cho khoảng 900 

lượt sinh viên với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng [H2.17.04.08]. 

Khuyến khích, động viên sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn 

luyện hàng năm: Tổ chức khen thưởng sinh viên đạt sinh viên giỏi, sinh viên xuất 

sắc, sinh viên 5 tốt, tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và khen thưởng sinh 

viên có thành tích trong hoạt động NCKH cấp Khoa, cấp Trường. [H2.17.04.09]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường còn hướng dẫn và cấp xác nhận hàng năm cho khoảng 

800 lượt sinh viên để sinh viên có thể vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội tại 

địa phương  [H2.17.04.10].  

      Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc đóng học phí từ năm 2015 nhà 

trường phối hợp với ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Hồ phối hợp làm thẻ liên 

kết, thẻ có gia trị để giao dịch ngân hàng, có mã sinh viên và thuận tiện cho việc 

chuyển tiền nộp học phí, lệ phí theo qui định.[H2.17.04.11]. 

Có các chỉ báo cải thiện về phần mềm quản lý người học, xây dựng cơ sở dữ 

liệu cải tiến hàng năm nhằm phục vụ và hỗ trợ người học ngày càng tốt hơn: được 

thực hiện theo một chu trình: từ quản lý hồ sơ sinh viên, lập mã sinh viên, quản lý 

thu học phí, giảng viên nhập điểm của sinh viên, tổ chức thi kết thúc học phẩn đến 

việc đánh giá kết quả của người học đều được thực hiện thông qua phần mềm quản 

lý đào tạo [H2.17.04.12]. 

Ngoài người học, cố vấn học tập, hành chính - giáo vụ Khoa/trung tâm cũng 

có mật khẩu để cập nhật phần mềm quản lý đào tạo liên quan đến kết quả học tập 

của sinh viên [H2.17.04.12]. 

Trên các cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý điểm học tập, thuận tiện cho việc 

tin học hóa: in bảng điểm, đánh giá kết quả của người học trên hệ thống phần 
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mềm... nhằm cải thiện dịch vụ và chất lượng trong quá trình hỗ trợ học vụ 

[H2.17.04.12]. 

Hệ thống cố vấn học tập trong nhà trường được Nhà trường quan tâm, tổ 

chức tập huấn hàng năm, cải tiến cách thức báo cáo bằng văn bản sang báo cáo qua 

phần mềm quản lý tự động [H2.17.04.13]. 

Hàng năm, Nhà trường giao cho Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng tiến 

hành khảo sát sự hài lòng về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học thông qua 

người đang học và cựu người học [H2.17.04.14].Từ năm học           2017-2018, 

Nhà trường giao khảo sát tình hình việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp cho 

phòng Công tác sinh viên. Trong quá trình khảo sát tình hình việc làm sau tốt 

nghiệp của sinh viên, Phòng Công tác sinh viên có khảo sát về sự hài lòng của 

người học [H2.17.04.15]. 

Với các hình thức và nội dung khảo sát khác nhau nhưng hầu hết các sinh 

viên và cựu sinh viên được hỏi đều hài lòng với đội ngũ phục vụ hoạt động đào tạo 

của Trường [H2.17.04.15]. Cụ thể, 90% sinh viên tốt nghiệp năm 2016, 95% sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017 hài lòng về đội ngũ phục vụ hoạt động đào tạo. Số liệu 

khảo sát cho thấy, hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của Nhà trường được 

người học ghi nhận và đánh giá cao [H2.17.04.15].Số liệu đó cũng thể hiện sự tích 

cực của Nhà Trường trong việc cải tiến các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

cũng như hệ thống giám sát người học để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 

người học [H2.17.04.15]. 

 Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Kế hoạch tổng thể về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học được Nhà 

trường xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của Kế hoạch (luôn đặt 

người học ở vị trí chủ thể cần phải phục vụ để xây dựng và triển khai thực hiện 

Kế hoạch), có sự thống nhất từ việc triển khai đến việc đánh giá rút kinh nghiệm 

và điều chỉnh kịp thời các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học. 

Trường có đội ngũ tư vấn và hỗ trợ người học đông đảo, đầy đủ năng lực. 

Việc triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học được các đơn vị phối 

hợp thực hiện đồng bộ, có trách nhiệm.  

Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và 

cải tiến hoạt động phục vụ hỗ trợ người học luôn luôn được duy trì và coi là hoạt 

động thường xuyên, hoạt động trọng tâm của Nhà trường. 
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Việc khảo sát người học về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và 

giám sát chưa thực hiện được toàn diện.  

Không gian của Trường (tại trụ sở chính) không đủ lớn nên cũng phần nào 

hạn chế hiệu quả hoạt động hỗ trợ sinh viên. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

tổng thể, chi tiết cho từng hoạt 

động hỗ trợ người học. 

BGH, 

P.KTBĐCL, 

P.CTSV và các 

đơn vị liên quan  

Năm 

2019 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Tiến hành khảo sát người học 

trên cơ sở bộ tiêu chí đã được 

hoàn thiện. 

P.KTBĐCL, 

P.CTSV và các 

đơn vị liên quan 

Năm 

2020 

3 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Luôn đặt người học ở vị trí chủ 

thể cần phải phục vụ để xây 

dựng Kế hoạch và triển khai 

thực hiện Kế hoạch 

BGH, Các đơn vị 

chức năng, Viên 

chức 
Hàng năm 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Phát triển đội ngũ viên chức làm 

nhiệm vụ phục vụ và hỗ trợ 

người học cả về “lượng và chất” 

BGH, Các đơn vị 

chức năng, Viên 

chức 

Hàng năm 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Công tác đôn đốc, kiểm tra, 

đánh giá và cải tiến hoạt động 

phục vụ hỗ trợ người học luôn 

được duy trì và coi là hoạt 

động thường xuyên, hoạt động 

trọng tâm của Nhà trường. 

Các đơn vị chức 

năng, Viên chức 

Hàng năm 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 17 4/7 

Tiêu chí 17.1 4/7 

Tiêu chí 17.2 4/7  

Tiêu chí 17.3 4/7 

Tiêu chí 17.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 18. Quản lý nghiên cứu khoa học 

 Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, 

các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. 

HUHA có hệ thống bao quát, định hướng, điều hành, thực thi, theo dõi và 

giám sát, đánh giá các hoạt động nghiên cứu, các nguồn lực, đội ngũ nghiên cứu, 

và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược 

về KHCN, bao gồm: ĐU, BGH và Hội đồng khoa học xác định các định hướng 

nghiên cứu và giám sát việc thực hiện; Quản lý, điều hành nghiên cứu được thực 

hiện bởi 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách KHCN và Phòng Quản lý đào tạo Sau đại 

học [H1.18.01.01]; Các nghiên cứu cụ thể được thực hiện bởi các đơn vị đào tạo và 

nghiên cứu thuộc, trực thuộc Trường. Các đơn vị này tổ chức hoạt động nghiên 

cứu dưới hình thức các nhóm nghiên cứu, bộ môn, trung tâm. Hệ thống nói trên 

được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H1.18.01.02]; 

Hoạt động KHCN của Nhà trường được xây dựng và triển khai thực hiện từ việc 

lập kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ 5 năm [H1.18.01.03] và kế hoạch hàng 

năm [H1.18.01.04]. Định kỳ báo cáo đánh giá hoạt động KHCN hàng năm 

[H1.18.01.05].  

Nhiệm vụ khoa học công nghệ luôn được xác định là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường. Vì vậy, 

chính sách, cơ chế chỉ đạo thực hiện, giám sát rà soát các hoạt động nghiên cứu của 

nhà trường được xác định rõ trong sứ mạng, mục tiêu phát triển 

trường[H1.18.01.05], và được hể hiện trong chiến lược phát triển trung hạn và dài 

hạn của HUHA [H1.18.01.06]. Các kế hoạch khoa học công nghệ của Nhà trường 

hàng năm và các giai đoạn đã cụ thể hóa các chỉ tiêu cần đạt và lộ trình thực hiện 

theo từng năm về khoa học công nghệ của Nhà trường cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn từng thời điểm [H1.18.01.07], [H1.18.01.08].Kết quả xây dựng và triển 

khai hoạt động khoa học công nghệ của Trường được nêu cụ thể trong các báo cáo 

như: báo cáo hoạt động khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm [H1.18.01.09], báo 

cáo hoạt động khoa học công nghệ hàng năm, báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ 

tại Đại hội Đảng bộ Trường các nhiệm kì, và báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức 

hàng năm. 

Trường đã xây dựng và ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý hoạt động 

khoa học và công nghệ [H1.18.01.10], trong đó quy định về công tác quản lý, quy 
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trình xây dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu, quy định về khối lượng NCKH 

hằng năm theo quy định của nhà trường cho viên chức, giảng viên. Văn bản này 

được xây dựng và triển khai thực hiện căn cứ vào các văn bản pháp lý như: (i) Luật 

Khoa học công nghệ; (ii) Luật Sử hữu trí tuệ; (iii) Luật Chuyển giao công nghệ; (iv) 

Các văn bản dưới luật; (v)Các quyết định, quy định về Quy định hoạt động khoa học 

công nghệ của Bộ Nội vụ [H1.18.01.11].  

Trên cơ sở quy định của Quy chế Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ [H1.18.01.12], Phòng QLĐTSĐH triển khai quy trình xây dựng kế 

hoạch KHCN hàng năm của Trường như sau: Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn 

của Bộ Nội vụ [H1.18.01.13], Bộ KHCN, kế hoạch KHCN của Trường 

[H1.18.01.14], Phòng gửi các thông báo hướng dẫn đăng ký tới tất cả các đơn vị có 

liên quan [H1.18.01.15], [H1.18.01.16], các đơn vị xây dựng và đề xuất các đề 

tài/dự án nghiên cứu phù hợp với chuyên môn và lĩnh vực quan tâm. Phòng 

QLĐTSĐH tổng hợp đăng kí của các đơn vị, tiến hành các thủ tục liên quan và 

trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đối với các đề tài cấp Bộ trở lên, việc phê duyệt và 

giao đề tài sẽ do Bộ phê duyệt. Sau khi các nhiệm vụ KHCN được phê duyệt, Nhà 

trường chủ động triển khai đến các đơn vị và cá nhân. Trên cơ sở đó, trường quản 

lý, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức, sinh viên, hội 

thảo, hội nghị, nội san, giáo trình, tập bài giảng, đề tài, dự án, đề án các cấp...hàng 

năm theo kế hoạch này, dựa trên căn cứ vào các quy định cụ thể trong Quy chế tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ [H1.18.01.17] và của Bộ Nội vụ 

[H1.18.01.18], Bộ KHCN. 

Để thực hiện, triển khai các kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hàng 

năm của trường được thuận lợi hiệu quả, căn cứ vào Quy chế tổ chức và quản lý 

hoạt động khoa học công nghệ [H1.18.01.19] cùng với Quy chế chi tiêu nội bộ của 

trường [H1.18.01.20], các đơn vị quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học dự toán 

kinh phí cho hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học hàng năm để trình Hiệu 

trưởng. Trên cơ sở quy định của các văn bản trên và dự toán kinh phí của Phòng 

QLĐTSĐH và Viện Nghiên cứu phát triển,  Phòng Kế hoạch - Tài chính tư vấn và 

trình Hiệu trưởng quyết định phân bổ giao kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học 

hàng năm cho các đơn vị này [H1.18.01.21] [H1.18.01.22]. 

Các tiêu chí đánh giá số lượng chất lượng nghiên cứu khoa học được nhà 

trường Quy định trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

[H1.18.01.23]. Theo đó, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp sẽ được các hội 
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đồng chuyên môn đánh giá chất lượng nghiên cứu thông qua các phiếu đánh giá, 

nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài.  

Để theo dõi, giám sát đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học được hiệu 

quả, trường phân công cho Phòng QLĐTSĐH là đơn vị chuyên trách và đầu mối 

thực hiện hoạt động này. Phòng QLĐTSĐH có trưởng phòng phụ trách chung và 

điều hành tổng thể, 01 phó trưởng phòng phụ trách, điều hành mảng quản lý khoa 

học và hai chuyên viên trực tiếp thực hiện triển khai các nhiệm vụ thuộc mảng 

quản lý khoa học [H1.18.01.24].  

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng QLĐTSĐH thường xuyên 

kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN định kỳ hàng năm, 

kiểm tra công tác KHCN tại các đơn vị KHCN trong Trường và phân hiệuvà báo 

cáo kịp thời lên BGH, Viện Khoa học tổ chức nhà nước của Bộ Nội vụ những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo và có biện pháp khắc phục kịp 

thời, tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, hàng năm, Nhà trường đều tổ chức Hội nghị CNVC trong đó 

có nội dung Khoa học - Công nghệ để tổng kết các hoạt động KHCN trong toàn 

Trường bao gồm các đề tài/dự án cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp trường, hoạt động 

NCKH của SV, bài báo khoa học đăng tạp chí, hội thảo khoa học... từ đó chỉ ra 

những mặt mạnh, những tồn tại và nguyên nhân để tìm ra biện pháp khắc phục 

nhằm cải thiện chất lượng các hoạt động KHCN phù hợp với sứ mạng nghiên cứu 

và phát triển của Trường. 

Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, 

thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao 

được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 

Nhà trường đã triển khai chiến lược nguồn thu với các bộ phận chuyên trách, 

các phòng chức năng như: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Viện nghiên cứu và 

phát triển, Phòng HTQT, các đơn vị đầu mối về nghiên cứu khoa học của các Phân 

hiệu Quảng Nam, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa 

học của nhà trường... Trên cơ sở đó, Nhà trường có chính sách để các đơn vị 

KHCN đóng góp cho nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu [H1.18.01.22]; Danh 

sách các đề tài dự án của các đơn vị hàng năm [H1.18.02.4], quy định về hoạt động 

KHCN quy trình quản lý các đề tài các cấp được quy định trong Quy chế tổ chức 

và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ [H1.18.01.23].  
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Để xây dựng, thiết lập các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm 

năng nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học HUHA. Câu lạc bộ 

Nghiên cứu khoa học của nhà trường có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ viên 

chức làm nghiên cứu khoa học trong Nhà trường; là cầu nối giữa các nhà khoa học 

HUHA với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, cung 

cấp thông tin, nâng cao tri thức, hợp tác liên kết, thực hiện các chương trình, đề án, 

dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm… góp phần nâng cao chất lượng nghiên 

cứu khoa học của Nhà trường, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống 

[H1.18.02.22]. Căn cứ quy định hiện hành và thực tế các lĩnh vực nghiên cứu đào 

tạo của nhà trường, hiện tại câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm và 8 nhóm nghiên cứu 

sau:Nhóm nghiên cứu về khoa học Chính trị; Nhóm nghiên cứu về Thể chế; Nhóm 

nghiên cứu về Tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý và cải cách hành chính; Nhóm 

nghiên cứu về Quản lý nguồn nhân lực; Nhóm nghiên cứu về Văn thư - Lưu trữ và 

Quản trị văn phòng; Nhóm nghiên cứu về Thông tin - Truyền thông, Văn hóa - Xã 

hội; Nhóm nghiên cứu về Ứng dụng công nghệ thông tin; Nhóm nghiên cứu văn 

hóa Pháp – Hàn Quốc. 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa, nhà 

trường cũng đã dành nguồn kinh phí nhất định đầu tư cho các hoạt động nghiên 

cứu khoa học như kinh phí đầu tư, hỗ trợ cho tổ chức các hội thảo hội nghị khoa 

học [H1.18.02.01]; kinh phí đầu tư cho việc xuất bản giáo trình, tập bài giảng 

[H1.18.02.5]; kinh phí đầu tư cho sáng kiến, đề tài, dự án...Để thực hiện điều này, 

nhà trường thiết lập và duy trì Quỹ phát triển sự nghiệp đơn vị, nội dung khoa học 

và công nghệ, Quỹ phát triên KHCN với nguồn thu từ các khoản đóng góp của đề 

tài, dự án và các nguồn thu hợp lệ khác. Chi hỗ trợ các công bố quốc tế, hỗ trợ các 

nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ tổ chức và tham dự hội nghị, hội thảo khoa học...   

Bên cạnh đó để thu hút viên chức, giảng viên và người học tham gia vào các 

hoạt động nghiên cứu, nhà trường đã có những chính sách hỗ trợ tài chính và khen 

thưởng kịp thời cho các hoạt động nghiên cứu có kết quả[H1.18.01.24]. Đặc biệt 

với những nghiên cứu chất lượng được đánh giá cao thông qua ứng dụng thực tế 

hoặc những công trình nghiên cứu đạt giải thưởng [H1.18.02.11].   

Nhà trường đã tiến hành triển khai hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ đối với một số doanh nghiệp như Tập đoàn Intracom, công 

ty cổ phần VHRS, công ty cổ phần HP... 
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Bên cạnh đó Trường đã có hoạt động nghiên cứu hợp tác, phối hợp với các 

cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước như: Viện nghiên cứu khoa học tổ chức nhà 

nước, Viện nghiên cứu khoa học Hành chính, Học viện hành chính Quốc gia, Viện 

khoa học Hàn lâm, Viện nghiên cứu Lập pháp; Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường 

Đại học Luật Hà Nội...[H1.18.02.12].Để các hoạt động trên hoạt động hiệu quả, 

trường cũng đầu tư, nâng cấp, mua mới các trang thiết bị, tài liệu phục vụ, hỗ trợ 

cho hoạt động nghiên cứu [H1.18.02.13]. 

 Trên cơ sở kế hoạch công tác hàng năm giao cho các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường [H1.18.02.14], Phòng QLĐTSĐH tổng hợp và ban hành, triển khai 

kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ cho toàn trường. Căn cứ vào đó, các các 

đơn vị thuộc và trực thuộc trường sẽ triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động 

khoa học công nghệ của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Kết 

thúc hoạt động và cuối năm các đơn vị sẽ gửi báo cáo hoạt động khoa học công 

nghệ về Phòng QLĐTSĐH. Phòng QLĐTSĐH sẽ xây dựng báo cáo tổng thể hoạt 

động khoa học công nghệ hàng năm của trường trình Ban giám hiệu [H1.18.01.08].  

Để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch đã đề 

ra, trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ, sự đề xuất của các đơn vị chức năng và cân 

đối nguồn tài chính tổng thể, Phòng kế hoạch tài chính đã tham mưu đề xuất để 

Ban giám hiệu nhà trường xét duyệt kinh phí nhằm hỗ trợ và đảm bảo các hoạt 

động nghiên cứu khoa học của trường được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, 

đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao [H1.18.01.24], [H1.18.01.32] 

Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số 

lượng và chất lượng nghiên cứu 

KPIs, theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh 

giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể 

hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của 

các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân. Các chỉ số đánh giá về nghiên 

cứu của HUHA được xác định trong chiến lược phát triển [H1.18.03.01] thông 

qua: Số bài báo quốc tế, bài báo khoa học trong nước; đề tài nghiên cứu khoa học 

các cấp của sinh viên và giảng viên, viên chức nhà trường, các hội thảo khoa học.... 

Sau đó được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ [H1.18.03.02]. 
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Đối với các đơn vị, Trường tổ chức kiểm tra hoạt động KHCN hàng năm, 

trên cơ sở đó định hướng các chỉ tiêu phấn đấu về KHCN cho các đơn vị 

[H1.18.03.04].  

Đối với cá nhân các giảng viên và các nhà khoa học, Trường yêu cầu đánh 

giá kết quả NCKH thông qua bảng kê khai đánh giá hàng năm và đây là một trong 

những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như 

bình xét danh hiệu thi đua đối với mỗi cá nhân viên chức, giảng viên 

[H1.18.03.05].  

Từ năm 2013 - 2018 (tính đến 31/12/2017), cán bộ, GV của Nhà trường đã 

hoàn thành tổng số 84 đề tài, dự án các cấp, trong đó có: 01 nhiệm vụ KHCN cấp 

Quốc gia, 27 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương, 56 đề tài cấp Cơ sở và 236 

đề tài NCKH của SV [H1.18.03.10]. Nhà trường luôn chỉ đạo sát sao việc thực 

hiện các hoạt động KHCN, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

KHCN và đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, hàng năm Nhà trường tổ chức kiểm tra, 

rà soát định kỳ 6 tháng đầu năm (tháng 5-6), kiểm tra nghiệm thu kế hoạch năm 

(vào tháng 11-12), phối hợp cơ quan chủ quản kiểm tra tiến độ thực hiện và kiểm 

tra hiện trường thực hiện các đề tài, dự án. Kết quả thực hiện các đề tài dự án được 

tổng hợp và báo cáo đến cơ quan chủ quản [H1.18.03.11]. Căn cứ vào quyết định 

phê duyệt về việc giao nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện, Nhà trường thông báo tới 

chủ nhiệm các đề tài/dự án về nội dung và kế hoạch nghiệm thu.  

Hàng năm, Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức toàn 

Trường nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra, trong đó có 

hoạt động KHCN. Thông qua Hội nghị, toàn thể CBVC của Nhà trường được 

thông qua báo cáo kết quả và đóng góp ý kiến nhằm khắc phục và nâng cao chất 

lượng cũng như số lượng các đề tài, dự án của Nhà trường, đồng thời góp ý xây 

dựng kế hoạch hoạt động KHCN cho năm tiếp theo [H1.18.03.11].  

Theo thống kê, tổng số các bài báo của CBVC Nhà trường đã đăng trên các 

tạp chí khoa học chuyên ngành từ năm 2014 - 2018 (tính đến 31/12/2018) gồm có: 

27 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài [H1.18.03.7], 421 bài báo đăng trên các 

tạp chí trong nước [H1.18.03.08] và 424bài báo đăng trong kỷ yếu các hội nghị 

trong và ngoài nước [H1.18.03.10].  

Nhiều bài báo là kết quả của các đề tài/dự án KHCN các cấp [H1.18.03.10], 

ước tính trung bình có 1.1 bài báo/đề tài, dự án quy đổi. Phần lớn các bài báo được 
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đánh giá có nội dung khoa học tốt, phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát 

triển của Trường.  

Các nhóm chính được các tác giả đăng tải và công bố trên Tạp chí chuyên 

ngành về các lĩnh vực: luật học, văn thư lưu trữ, quản trị nhân lực, văn hóa học, 

khoa học chính trị, tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước.... Đây đều là những vấn đề 

ưu tiên của Nhà trường trong CLPT KHCN và cũng là thế mạnh của Nhà trường 

[H1.18.03.01]. 

Nhà trường luôn khuyến khích các GV, các nhà khoa học công bố kết quả 

NCKH trên các tạp chí trong và ngoài nước. Nhà trường áp dụng định mức giờ 

NCKH cho bài báo trong nước, bài báo quốc tế để khuyến khích hơn các hoạt động 

viết và đăng báo trên các tạp chí [H1.18.03.02]. 

Với sự phát triển nghiên cứu khoa học về cả số lượng và chất lượng trong 

những năm gần đây, đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của các giảng viên nói 

riêng và nhà Trường nói chung. Đã có nhiều giảng viên được các cơ sở nghiên cứu 

bên ngoài mời tham gia nghiên cứu và phối hợp, hợp tác các hoạt động khoa học. 

Đồng thời, với sự phát triển đó, HUHA đã đóng góp rất nhiều các công trình 

nghiên cứu khoa học có chất lượng cho ngành Nội vụ nói riêng và cho toàn xã hội 

nói chung [H1.18.03.10], [H1.18.03.07], [H1.18.03.08] 

Theo định kì 6 tháng, cuối năm nhà trường thực hiện việc rà soát, đánh giá 

việc thực hiện các KPIs chính [H1.18.03.11]. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy 

những kết quả đạt được và kịp thời điều chỉnh những tiêu chí, chỉ số đánh giá chất 

lượng số lượng nghiên cứu bất hợp lí, lạc hậu. Đồng thời lấy đó là căn cứ đề xuất 

điều chỉnh các kế hoạch khoa học công nghệ cho từng giai đoạn[H1.18.03.12]. 

Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao 

chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học 

Công tác quản lý nghiên cứu được lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan 

thông qua cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu về khảo sát gốc, báo cáo kết quả 

khảo sát) về đánh giá, phản hổi của các bên liên quan đối với công tác nghiên cứu 

khoa học[H1.18.04.01]. 

Để đạt được chất lượng thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ, nhà trường 

tiến hành rà soát tiến độ, các chỉ tiêu đề ra theo từng năm, từng giai đoạn thông qua 

các báo cáo tổng kết công tác. Sau mỗi năm học, mỗi giai đoạn phòng QLĐT SĐH 

và các đơn vị trong trường tiến hành tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, chỉ 
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ra những điểm tồn tại bên cạnh các kết quả đạt được, đối sánh các chỉ số đã đề ra 

trong kế hoạch từ đó có các biện pháp khả thi để nâng cao chất lượng nghiên cứu. 

Trên cơ sở phân tích những vấn đề nhận dạng được trong quá trình rà soát, 

hệ thống quản lý nghiên cứu của Trường đã được cải tiến để đáp ứng tốt hơn tầm 

nhìn và sứ mạng của Trường về mặt KHCN, bao gồm:  

- Cải tiến nghiên cứu khoa học của giảng viên thông qua việc chuẩn hóa các 

quy trình, biểu mẫu; tăng định mức kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học; 

cải tiến công tác hành chính; hướng dẫn lập dự toán và quyết toán đề tài NCKH 

cấp trường; đưa ra tiêu chuẩn xét chọn đề tài cấp trường rõ ràng; liên hệ thương 

xuyên với các chủ nhiệm đề tài để phối hợp trao đổi giải quyết những vướng mắc 

khó khăn và đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài. Đồng thời tổ chức hội đồng nghiệm 

thu các cấp nghiêm túc, đưa ra phản biện, góp ý đề tài để đề tài được chỉnh sửa 

hoàn thiện; liên tục cập nhật phổ biến thông tin, triển khai đăng kí đề tài, dự án các 

cấp Bộ, nhà nước cho giảng viên viên chức trong trường (nếu có) [H1.18.04.01]. 

- Cải tiến nghiên cứu khoa học của sinh viên: hệ thống hóa các quy định và 

hướng dẫn, đôn đốc, theo sát sinh viên trong quá trình thực hiện triển khai đề tài. 

Cải tiến công tác tổ chức nhân sự, phòng QLĐTSĐH đã phân công một chuyên 

viên phụ trách mảng nghiên cứu khoa học của sinh viên, thực hiện tổ chức giám 

sát, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Mỗi một khoa, trung tâm, 

phân hiệu cũng có một chuyên viên phụ trách về nghiên cứu khoa học của sinh 

viên. Bên cạnh đó, Đoàn trường và Phòng Công tác sinh viên cũng tích cực phối 

hợp các hoạt động phong trào thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển, 

khen thưởng tuyên dương những sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiện 

cứu khoa học các cấp [H1.18.04.01]. 

- Triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn 

vị KHCN [H1.18.04.04].  

- Hoàn thiện phương thức đánh giá chế độ làm việc của giảng viên và nghiên 

cứu viên về NCKH theo các chỉ số đánh giá chính. 

- Từng bước tin học hóa hệ thống quản lý KHCN, bằng việc xây dựng và 

ứng dụng phần mềm quản lý khoa học vào công tác quản lý khoa học của nhà 

trường. 

- Tăng cường vai trò của các đơn vị chuyên môn trong quản lý KHCN. Các 

Khoa được Trường giao là đầu mối để tập hợp, đánh giá các đề xuất và chủ quản 

các đề tài nghiên cứu, đề tài NCKH sinh viên [H1.18.04.10]. 
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- Tạp chí Khoa học Nội vụ của Trường đã có những cải tiến về quy trình 

phản biện để từng bước nâng cao chất lượng tạp chí [H1.18.04.11]. Tạp chí đã 

được tính điểm công trình theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư 

[H1.18.04.12]. 

Trên cơ sở đó công tác nghiên cứu khoa học được đánh giá khá tốt về chất 

lượng: các đề tài nghiệm thu về cơ bản đều đạt yêu cầu ở các mức độ khá, suât sắc 

[H1.18.04.04]; có những đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên chất lượng còn đạt 

giải thưởng các cấp [H1.18.04.04], các sáng kiến khả dụng và chất lượng được 

đánh giá tốt và đưa vào áp dụng hàng năm [H1.18.04.06]. Vì thế, chất lượng và  

công tác quản lý được nhà trường và các đơn vị liên quan đánh giá tốt trong các 

cuộc họp tổng kết [H1.18.01.07]. 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 18: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Nhà trường có cơ cấu tổ chức quản lý việc thực hiện giám sát, rà soát các 

hoạt động nghiên cứu; có các chính sách, cơ chế chỉ đạo thực hiện giám sát và rà 

soát các hoạt động nghiên cứu và có kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học hằng năm theo qui định cũng như các tiêu chí đánh giá 

số lượng, chất lượng nghiên cứu khoa học và có bộ phận theo dõi giám sát, đánh 

giá về chất lượng nghiên cứu khoa học. 

- Nhà trường đã triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học theo 

kế hoạch đã đề ra (đã cấp kinh phí, đã tổ chức các hoạt động tương ứng trong kế 

hoạch);  

- Đã đầu tư kinh phí thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học 

phát triển thông qua việc thiết lập và duy trì Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ các 

NCKH, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ tổ chức và tham dự hội nghị, hội 

thảo khoa học... 

- Trường đã xây dựng được các KPIs cụ thể về số lượng và chất lượng 

nghiên cứu ngay trong chiến lược phát triển Trường trong đó có chiến lược phát 

triển khoa học công nghệ. 

- Công tác quản lý khoa học được đánh giá tốt. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ và Quy chế 

chi tiêu nội bộ của nhà trường đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, lạc hậu gây khó 

khăn vướng mắc và giảm hiệu quả trong quá trình áp dụng triển khai các hoạt động 
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khoa học công nghệ; Nguồn kinh phí được phân bổ cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học còn hạn chế. 

- Nhà trường chưa có các chỉ số để đánh giá và theo dõi hoạt động cho các 

nhóm nghiên cứu của Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học. 

- Việc triển khai lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan còn hạn chế 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1. 

Khắc 

phục 

tồn tại 1 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 

quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà 

trường; 

- Cần hoàn thiện các quy định bất cập, 

hạn chế trong việc tổ chức và quản lý 

hoạt động khoa học công nghệ và quy 

chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. 

P.QLĐTSĐH 

P.KHTC và 

các đơn vị 

liên quan 

2019 

3 

Khắc 

phục 

tồn tại 1 

- Nâng mức kinh phí hỗ trợ nghiên cứu 

khoa học cho giảng viên, sinh viên và 

khen thưởng trong nghiên cứu khoa học; 

- Cần tăng cường phân bổ kinh phí cho 

các hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Ban GH 

P.KHTC; 

P.QLĐTSĐH 

 

2019 

4 

Khắc 

phục 

tồn tại 3 

- Xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động 

các nhóm nghiên cứu; 

- Cần đẩy mạnh hoạt động của các nhóm 

nghiên cứu 

CLB NCKH 

Trường, các 

đơn vị liên 

quan 

2019, 

2020 

5 

Khắc 

phục 

tồn tại 4 

- Tổ chức Tọa đàm, hội thảo về “Nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý khoa học” 

- Cần đẩy mạnh hoạt động lấy ý kiến 

khảo sát của các bên liên quan về công 

tác quản lý khoa học 

P.QLĐTSĐH

; 

P.KHTC và 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

6 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 3 

- Tăng cường kinh phí hỗ trợ cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là 

các công bố quốc tế và tham dự hội thảo 

quốc tế; 

- Kêu gọi các nguồn tài trợ trong và 

ngoài nước 

Ban Giám 

hiệu 

P.QLĐTSĐH 

P.KHTC và 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

7 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 4 

- Tách hoạt động quản lý khoa học ra 

thành một phòng chức năng độc lập với 

hoạt động quản lý đào tạo sau đại học 

Bổ sung nhân sự cho hoạt động quản lý 

khoa học của nhà trường 

Ban giám 

hiệu 

Phòng TCCB 

2019, 

2020 
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4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 18 4 

Tiêu chí 18.1 4 

Tiêu chí 18.2 4 

Tiêu chí 18.3 4 

Tiêu chí 18.4 4 

 

Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chuẩn 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát 

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 

Căn cứ theo hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật 

sở hữu trí tuệ , Luật KHCN, các quy định của Bộ KHCN, Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT; 

cụ thể Nhà trường giao cho Phòng QLĐT SĐH và Trung tâm Thông tin thư viện 

quản lý hoạt động này, theo quy định chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị. Trên cơ 

sở đó, các đơn vị Phòng QLĐTSĐH và TTTTTV đã phân công nhiệm vụ chuyên 

viên của đơn vị theo dõi và hỗ trợ theo công văn phân công nhiệm vụ nhân sự theo 

vị trí việc làm, [H1.19.01.01] [H1.19.01.02] [H1.19.01.03] [H1.19.01.04] 

[H1.19.01.05]. 

Trong quy chế QLKH&CN ban hành tại Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV 

ngày 22/8/2016 của Hiệu trưởng HUHA đã quy định rõ các nội dung về quyền sở 

hữu và định giá các sản phẩm nghiên cứu, sáng chế của viên chức như tại Điều 31 

của Quy chế, quy định về quyền tác giả khi biên soạn Giáo trình, tài liệu, được 

hưởng chế độ nhuận bút, lợi nhuận sản phẩm trí tuệ khi tái bản và bảo đảm quyền 

tác giả theo quy định của Nhà nước, quy định về tỷ lệ phân chia chuận bút cho các 

tác giả; đông thời tại Phụ lục 1 của quy chế, các tác giả được hưởng chính sách 

khoa học khi có  hợp đồng chuyển giao công nghệ với các mức doanh thu, quy 

định cụ thể như lớn hơn 100 triệu đồng; từ 50-100 triệu, dưới 50 triệu; và bằng độc 

quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Các nội dung tại Quy chế quy 

định về sở hữu trí tuệ được Nhà trường ban hành và tập huấn, phổ biến đến toàn 

thể lãnh đạo, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc trường. [H1.19.01.06] 

[H1.19.01.07] [H1.19.01.08] [H1.19.01.09] [H1.19.01.10] 

Nhà trường có khuyến khích và thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ và quy 

chế QLKH &CN và cụ thể hóa vào các hoạt động NCKH theo năm công tác, cũng 
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như giao kinh phí hỗ trợ cho các đề tài đầu thấu khi triển khai các hoạt động 

nghiên cứu trong được thể hiện trong kế hoạch giao kinh phí hằng năm. 

Nhà trường có quy định về khai thác tài sản trí tuệ (thử nghiệm, sản xuất 

thử, thương mại và trích dẫn) [H1.19.01.06]. 

 Nhà trường có quy định về quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả 

NCKH từ đề tài sinh viên, khóa luận tốt nghiệp, đề án, dự án, đề tài các cấp, Giáo 

trình, tập bài giảng đều có quy định nộp lưu chiểu theo Chương 2 và Chương 4 tại 

quy chế QLKH&CN [H1.19.01.11][H1.19.01.12]. Quy định về lưu trữ  công trình 

NCKH tại Chương 3, Điều 18 và Điều 27 quy định quy trình lưu trữ kết quả đề tài 

nghiên cứu trong đó đề tài NCKH được lưu trữ tại thư viện của Nhà trường dạng 

bản cứng và đĩa CD chứa nội dung đề tài cũng như chương trình phần mềm (nếu 

có). Đồng thời, quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Trường quy định quy 

trình sau khi các sản phẩm NCKH được nghiệm thu, thẩm định tiếp đến được công 

bố, phát hành, in ấn và đưa vào sử dụng và lưu trữ kết quả tại trung tâm Thông tin 

thư viện của Nhà trường.  

Nhà trường cũng quy định định mức giờ NCKH cho chức danh giảng viên 

của Nhà trường; hàng năm có Quyết định giao khối lượng làm việc cho giảng viên 

theo năm học [H1.19.01.13][H1.19.01.14][H1.19.01.15] và các chế độ cho hoạt 

động này được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường 

[H1.19.01.16] và Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động KHCN của Nhà trường 

[H1.19.01.06]. 

Công tác quản trị tài sản trí tuệ luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhà 

trường. Từ năm 2012, tiếp đến 2016, nhà trường đã xây dựng Hướng dẫn cụ thể 

trong Quy chế quản lý khoa học và công nghệ [H1.19.01.06] về công nhận phát 

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu của đội ngũ các nhà khoa học, 

giảng viên. 

 Để có thể hỗ trợ tốt hơn cho đội ngũ các nhà khoa học trong công tác sở 

hữu trí tuệ, nhà trường đã giao cho đơn vị chức năng là Phòng QLĐTSĐH thực 

hiện nhiệm vụ phát hiện, ghi nhận các tài sản trí tuệ phát sinh (nếu có), từ đó tiến 

hành các thủ tục xác lập quyền để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ [H1.19.01.06].  

+ Nhà trường phân công trách nhiệm cho Phòng QLĐTSĐH là đơn vị đầu 

mối về quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên 

cứu [H1.19.01.06]. Phòng QLĐTSĐH có trách nhiệm chính và phối hợp với Trung 

Tâm Thông tin thư viện trong quá trình triển khai tổ chức biên soạn, xuất bản và 
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phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ sinh viên, học viên và bạn đọc. Một số sản 

phẩm NCKH của viên chức giảng viên được chuyển giao cho các đơn vị trong nội 

bộ Nhà trường áp dụng thử nghiệm như kết quả nghiên cứu đề tài cấp trường. “Xây 

dựng, triển khai hệ thống hỗ trợ giảng dạy và kiểm tra đánh giá chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cho sinh viên tại HUHA” do ThS. Lê Minh Tuấn, Giảng 

viên Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ làm chủ nhiệm đề tài, được chuyển giao cho 

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, áp dụng trong công tác chuyên môn: Áp 

dụng vào công tác tổ chức thi, quản lý kết quả thi kết thúc học phần các môn thi 

trắc nghiệm trên máy tính, đối với sinh viên; và áp dụng trong công tác quản lý, tạo 

và in đề hoán vị đối với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính cho người học tại 

HUHA. 

+ Trên cơ sở Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng QLĐTSĐH, Phòng có 

phân công nhân sự 01 chuyên viên chuyên trách hỗ trợ, tư vấn cho các hoạt động 

liên quan đến tài sản trí tuệ [H1.19.01.02]. Bảng phân công nhiệm vụ theo vị trí 

việc làm của các chuyên viên đã được gửi đến các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Trường, để biết và phối hợp thực hiện và tác nghiệp trong quá trình cần tư vấn và 

hỗ trợ về bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu của cá 

nhân và tập thể. 

Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ 

được triển khai 

Các tài sản trí tuệ của Nhà trường được đăng ký bảo hộ theo đúng quy định 

của pháp luật; hiện nay các tài sản trí tuệ của trường được tuân thủ chặt chẽ theo 

quy định như giáo trình, tập bài giảng xuất bản được Phòng QLĐTSĐH và Trung 

tâm TT thư viện phối hợp tổ chức xuất bản và đăng ký bản quyền tác giả khi được 

vào khai thác sử dụng,. được quy định rõ trong Quy chế Tổ chức và quản lý hoạt 

động KH&CN của trường [H1.19.02.01] . 

Tại HUHA toàn bộ sách, giáo trình, bài giảng, bài báo khoa học, công trình 

khoa học được thực hiện bởi các cá nhân, tập thể thuộc biên chế của HUHA đều là 

các kết quả nghiên cứu khoa học và được đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ theo quy 

định của Trường; Căn cứ kết luận của hội đồng đánh giá,thẩm định với các sản 

phẩm khoa học của viên chức, giảng viên và sinh viên, toàn bộ quy trình hoàn 

thiện sản phẩm theo kết luận của hội đồng, Phòng QLĐTSĐH hướng dẫn các tác 

giả chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp về cho phòng QLĐTSĐH và nộp lưu chiểu tại 
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Trung tâm thư viện của nhà trường. Đề án, đề tài, luận văn, Khóa luận của viên 

chức, giảng viên và sinh viên đại học được lưu trữ tại thư viện. Trung tâm Thông 

tin thư viện thực hiện quy trình nộp lưu sản phẩm NCKH và lập danh sách để quản 

lý hồ sơ lưu trữ và thuận tiện cho quá trình khai thác sử dụng các sản phẩm NCKH. 

Đồng thời, TTTV tổ chức các hợp đồng xuất bản và đảm bảo các điều kiện về 

quyền tác giả và các điều kiện khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. 

 Các hồ sơ hoạt động khoa học công nghệ được lưu trữ tại Phòng 

QLĐTSĐH. Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện chuyển giao công nghệ 

được lưu trữ hồ sơ và kết quả nghiên cứu tại Phòng QLĐTSĐH [19.19.02.02]. Đối 

với các đề án, dự án nghiên cứu khoa học của, Viện Nghiên cứu và phát triển chủ 

trì lưu trữ hồ sơ đánh giá và sản phẩm NCKH. Ngoài ra, các đầu mục sách chuyên 

khảo, tạp chí phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường được lưu 

trữ tại TT Thư viện. Năm 2007, Nhà trường đã đăng kí bản quyền tác giả cho logo 

đầu tiên của Nhà trường [H1.19.02.03].  

Nhà trường phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ khoa học, giảng viên các 

quy định về quyền sở hữu trí tuệ (như đăng ký bản quyền, quyền sở hữu công 

nghiệp, công nhận sản phẩm KHCN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ của cán bộ, giảng viên của Nhà trường [H1.19.02.02].           

Trong các hợp đồng xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình của Trường với 

các nhà xuất bản có điều khoản nêu rõ về bản quyền tác giả, Trung tâm TT Thư 

viện hỗ trợ từng giảng viên thực hiện hoạt động này. Việc phân chia lợi ích từ tài 

sản trí tuệ là kết quả NCKH cũng được quy định rõ ràng trong quy chế quản lý 

khoa học và công nghệ của Nhà trường. 

+ Hệ thống dữ liệu về các công trình NCKH được các đơn vị chức năng 

quản lý theo quy định của Luật KH&CN, Luật sở hữu trí tuệ và quy chế Quản lý 

khoa học của nhà trường [H1.19.02.04].;  Do vậy, hệ thống lưu trữ tài sản trí tuệ 

của Trường đã được triển khai, tất cả dữ liệu, hồ sơ và kết quả nghiên cứu của 

Trường được cập nhật theo đúng quy định hướng dẫn về việc ghi nhận, lưu trữ và 

khai thác tài sản trí tuệ nêu trong Quy định về việc bảo hộ bản quyền và quyền sở 

hữu trí tuệ Nhà trường có các cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ, như báo cáo và sản 

phẩm của các đề tài NCKH; giáo trình; luận văn, khóa luận, đồ án tốt nghiệp; ấn 

phẩm khoa học (Nội san, Kỷ yếu Hội thảo khoa học); các công bố khoa học; các 

tài sản trí tuệ đã được thông kê, quản lý và lưu trữ. [H1.19.02.05].  Các cơ sở dữ 
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liệu này đều được lưu trữ tại TT Thư viện và phòng QLĐTSĐH một cách đầy đủ 

và khoa học. Việc lưu trữ được cập nhật theo từng giai đoạn triển khai của sản 

phẩm trí tuệ, sau nghiệm thu là chỉnh lý và đưa vào lưu trữ. Để ngăn ngừa hiện 

tượng sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, Nhà trường đã chú trọng có kế 

hoạch đầu tư mua sắm bản quyền một số phần mềm như: phần mềm quản lí đào 

tạo; phần mềm quản lí kế toán;…[H1.19.02.06] và tiến tới mua phần mềm chống 

đạo văn. Nhà trường đã ban hành Quy định trích dẫn tài liệu tham khảo trong đề 

tài, khóa luận, luận văn nhằm xác lập việc, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường 

không vi phạm quyền tác giả, đưa quy định cụ thể trong quy chế thực hiện luận 

văn và khóa luận cũng như quy chế quản lý khoa học [H1.19.01.06] [H1.19.02.07]. 

Hệ thống các sản phẩm khoa học được tiến hành nghiệm thu theo quy trình 02 cấp 

cơ sở và cấp trường, được triển khai nghiêm túc, khoa học nhằm khẳng định các 

chất lượng các công trình NCKH của Nhà trường được các nhà khoa học trong Hội 

đồng nhận xét và đánh giá theo đúng quy trình đánh giá và thang đo. Trong biểu 

mẫu đánh giá đề tài tiêu chí không trùng lặp với các công trình NCKH khác luôn 

được Hội đồng và các thành viên hội đồng quan tâm và nhận xét cũ thể. Dữ liệu 

được tổng hợp theo năm và báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường qua thống kê khoa 

học hàng năm [H1.19.02.03] [H1.19.02.08] [H1.19.02.09] [H1.19.02.10] 

[H1.19.02.11] [H1.19.02.12] [H1.19.02.13]. Thông qua việc kiểm tra, giám sát, rà 

soát vấn đề sở hữu trí tuệ cho thấy Trường chưa có hiện tượng vi phạm sở hữu trí 

tuệ. 

+ Các văn bản yêu cầu, quy định về việc ghi nhận, lưu trữ và khai thác sản 

phẩm NCKH của Nhà trường được quy định trong Quy chế QLKH&CN và các 

văn bản hàng năm của Nhà trường  

+ Các thử nghiệm, sản xuất thử và thương mại hóa sản phẩm khoa học; hiện 

nay các công trình NCKH của Nhà trường chủ yếu phục vụ cho hoạt động QL Đào 

tạo và giảng dạy Nhà trường, và quy trình chuyển giao từ sản phẩm NCKH sang 

ứng dụng được thực hiện bài bản và hệ thống văn bản trình các cấp phê duyệt ; 

Một số đề tài đã và đang được đưa vào ứng dụng [H1.19.02.14]. 

+ Các hợp đồng thương mại hóa các tài sản trí tuệ, với Nhà trường chưa thúc 

đẩy và phát triển được hoạt động thương mại các tài sản trí tuệ.  
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Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được 

triển khai thực hiện 

Nhà trường có triển khai rà soát công tác quản lý trí tuệ, hoạt động này được 

được triển khai với phương thức lồng ghép trong hoạt động đánh giá hoạt động 

khoa học và công nghệ hằng năm của Nhà trường. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, 

Phòng QLĐT SĐH có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quản lý, việc thực 

hiện Quy định về quản lý tài sản trí tuệ và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu 

về tài sản trí tuệ so với đề ra trong kế hoạch đầu năm của Trường, báo cáo kết quả 

hoạt động về BGH theo định kỳ 06 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết cuối năm. 

Trên cơ sở đã triển khai rà soát, trong các cuộc họp tổng kết hoạt động khoa 

học công nghệ, Trường triển khai tổng kết, đánh giá hoạt động công tác quản lý tài 

sản trí tuệ. Trong một số phiên họp tổng kết của Hội đồng KH&ĐT, công tác quản 

lý tài sản trí tuệ cũng được đưa ra để tổng kết và đánh giá. Kết quả rà soát, đánh 

giá cho thấy Các Phòng, Khoa /trung tâm, giảng viên, sinh viên triển khai tốt quy 

định nộp lưu chiểu các đồ án, khóa luận, báo cáo đề tài NCKH, dự án, đề án 

[H1.19.03.01]. Đã tiến hành kiểm tra đạo văn đối với các tài liệu bằng cách yêu 

cầu các thành viên hội đồng và các phản biện rà soát thật kĩ các nội dung trong tài 

liệu, nếu phát hiện có đạo văn thì tùy theo mức độ vi phạm mà có hình thức nhắc 

nhở hoặc kỷ luật theo quy định đối với tất các các đồ án, khóa luận, báo cáo 

NCKH trong Trường.  

Trong báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường vào các đợt sơ kết và tổng 

kết công tác năm của Nhà trường, nội dung này đã được các đơn vị chức năng báo 

cáo trong báo cáo chung về hoạt động khoa học của trường [H1.19.03.02] 

[H1.19.03.03] 

 Kế hoạch rà soát công tác quản lý trí tuệ đã được thực hiện, thông qua việc 

triển khai các đợt đôn đốc tiến độ của Phòng QLĐTSĐH. [H1.19.03.04] 

Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ 

sở giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

 Nhà trường có kế hoạch và triển khai thực hiện cải tiến công tác quản lý tài 

sản trí tuệ để bảo hộ Nhà trường, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng có 

hiệu quả: 

 + Nhà trường đã có sự thay đổi trong quá trình quản lý tài sản trí tuệ của 

Nhà trường thông qua các đợt sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý KH&CN, còn chưa 

có kế hoạch cụ thể về cải tiến công tác.[H1.19.04.01] [H1.19.04.02] 

  Về kế hoạch cải tiến chất lượng công tác quản lý tài sản trí tuệ sau rà 

soát, đánh giá: Để có cơ sở cho việc cải tiến chính sách quản lý, P.QLĐT SĐH chủ 

động thực hiện công tác thống kê, đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có về các đề 
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tài dự án hoặc thành tích KHCN của các chủ nhiệm đề tài để cập nhật vào CSDL 

thông qua hoạt động đánh giá giờ hoạt động KHCN để phục vụ cho công tác xếp 

loại theo Quy chế thu chi nội bộ [H1.19.04.03]. Dựa trên cơ sở CSDL này, các 

chuyên viên sẽ tiến hành cung cấp dữ liệu để đánh giá tình hình hoạt động SHTT 

trong trường, qua đó lãnh đạo có chính sách cải tiến hoạt động quản lý TSTT hiệu 

quả. Hiện nay, Nhà trường đã và đang có kế hoạch hoàn thiện các quy định và quy 

trình về quản lý tài sản trí tuệ qua quá trình quản lý và sự góp ý của các bên liên 

quan. Ngày 13 tháng 9 năm 2019 Hiệu trường Nhà trường phê duyệt kế hoạch số 

2012/KH-ĐHNV [H1.19.04.04] nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài sản trí tuệ 

và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; kế hoạch này 

sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về SHTT dựa trên các văn bản quy phạm 

pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của các Bộ ban hành, và các quy 

định hiện hành trong quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Nhà trường; tổ 

chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quyền SHTT tới các 

đối tượng viên chức, giảng viên, chuyên viên của Nhà trường; tiếp tục đầu tư áp 

dụng CNTT trong quản lý sản phẩm trí tuệ như phần mềm hỗ trợ kiểm tra đạo văn 

(kiểm tra trùng lặp văn bản); rà soát, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các kết quả 

NCKH của Nhà trường.  

   

+ Báo cáo tổng kết công tác quản lý tài sản trí tuệ hằng năm (trong đó bao 

gồm đánh giá các nguồn thu từ khai thác thương mại tài sản trí tuệ) 

Nhà trường có tiếp thu các ý kiến của các giảng viên, viên chức và sinh viên 

để điều chỉnh và sửa đổi qua các hoạt động lấy ý kiến góp ý hệ thống các văn bản 

quản lý TSTT của Nhà trường. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Các quy định về quản lý tài sản trí tuệ được các đơn vị chức năng cụ thể 

hóa trong hệ thống văn bản quản lý là công cụ để quản lý TSTT và trên cơ sở có sự 

tiếp nhận quy định mới của Nhà nước để sửa đổi và cải tiến. 

- Nhà trường đã duy trì hạng mục về đăng ký SHTT trong CSDL về KHCN, 

chú trọng điều khoản về bản quyền tác giả và phân chia lợi ích từ tài sản trí tuệ và 

hỗ trợ đăng ký SHTT. 

         2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa tổ chức triển khai khảo sát chính thức để tổng hợp sự hài lòng của các 

bên liên quan về công tác quản lý TSTT. 

Việc khai thác các tài sản trí tuệ nhằm thương mại hóa tăng nguồn thu và 

phục vụ cộng đồng chưa thực sự có kết quả rõ nét. 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ. vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

 

- Xây dựng được Kế hoạch hoạt động 

cải tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ 

để bảo hộ cơ sở giáo dục, cán bộ 

nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

chưa được triển khai độc lập, đang 

lồng ghép chung cùng các hoạt động 

QLKH&CN. 

- Bổ sung vào Kế hoạch khoa học 

công nghệ tổng thể của Nhà trường 

theo kế hoạch công tác năm. 

Phòng chức 

năng, Khoa 

chuyên 

môn, giảng 

viên 

2019, 

2020 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

 

Xây dựng phiếu khảo sát và tiến hành 

khảo sát. 

- Triển khai khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan về công tác quản lý 

TSTT của Nhà trường 

Khoa, 

Phòng Chức 

năng 

2019, 

2020 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

 

- Đưa vào đăng ký thành nhiệm vụ 

trong công tác năm; 

- Xây dựng kế hoạch rà soát công tác 

quản lý trí tuệ bài bản, độc lập. 

Phòng chức 

năng, Khoa 

chuyên 

môn, giảng 

viên 

2019, 

2020 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

 

- Định hướng các đề tài nghiên cứu 

hướng đến tính ứng dụng và nhu cầu 

xã hội với các lĩnh vực là thế mạnh 

của Nhà trường. 

- Thúc đẩy để có nhiều danh mục tài 

sản trí tuệ được thương mại hóa 

Khoa, 

Phòng Chức 

năng 

2019, 

2020 

 

4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 19 4,2/7 

Tiêu chí 19.1 4/7 

Tiêu chí 19.2 4/7 

Tiêu chí 19.3 5/7 

Tiêu chí 19.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

 Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác 

và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 

HUHA là cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Nội vụ nên ngoài việc tuân thủ các 

quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012 [H1.20.01.02], Điều lệ trường đại học tại 

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong 

lĩnh vực hợp tác quốc tế [H1.20.01.03] và quy định của các Bộ, ngành liên quan, 

các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường hiện nay đều thực hiện thống nhất 

theo các quy định của Bộ Nội vụ:  

+ Quyết định số 1991/QĐ-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ 

[H1.20.01.04];  

+ Quyết định số 122/QĐ-BNV ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc Ban hành quy định về quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; đi 

công tác nước ngoài, đi nước ngoài về việc riêng của công chức, viên chức và 

người lao động Bộ Nội vụ (MẬT);  

+ Quyết định số 1475/QĐ-BNV ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định quy chế làm việc của Bộ Nội vụ. Trong các quyết định trên, quy 

chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ quy định chặt chẽ các nguyên 

tắc hành chính đối với các đơn vị trực thuộc khi thực hiện hoạt động hợp tác quốc 

tế trong Nhà trường, đặc biệt chú trọng vào công tác lập kế hoạch và báo cáo hằng 

năm, báo cáo kết quả thực hiện đối với từng hoạt động hợp tác quốc tế 

[H1.20.01.04]. Bên cạnh đó, công tác quản lý người nước ngoài đến làm việc và 

học tập tại trường được Nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo [H1.20.01.05].  

- Quy định của Nhà trường: Song song với việc thực hiện các hoạt động hợp 

tác quốc tế theo quy định, Nhà trường đã tiến hành xây dựng và lấy ý kiến góp ý 

của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đối với Dự thảo Quy định quản lý hoạt 

động hợp tác quốc tế của HUHA, Dự thảo Quy định Quản lý người nước ngoài 

làm việc và học tập tại HUHA (mỗi dự thảo đều đã xin ý kiến góp ý 02 lần); ban 

hành lần 2 Quy định thực hiện chương trình trao đổi sinh viên của HUHA với các 

cơ sở giáo dục nước ngoài [H1.20.01.06]. Hằng năm, Trường đều xây dựng kế 

hoạch hoạt động cũng như tổng hợp, báo cáo và lập kế hoạch, phương hướng cụ 

thể cho năm tài chính tiếp theo [H1.20.01.07]. 
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-  Chiến lược phát triển hợp tác và đối tác trong nghiên cứu 

Chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2020 chú trọng việc mở rộng, 

hoàn thiện và tăng cường hiệu quả, định hướng chiến lược phát triển liên kết hợp 

tác trong nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào việc phát triển chiều sâu và đa 

dạng hóa đối tượng hợp tác, chú trọng tăng cường hiệu quả đối với các quan hệ 

hợp tác mang tính chiến lược, lâu dài, bền vững nhằm hỗ trợ lẫn nhau cùng phát 

triển; Phát triển các hoạt động hợp tác trong liên doanh ký kết đề tài nghiên cứu 

khoa học trọng điểm của ngành, của Bộ, của Nhà nước, dự án đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ… để tăng nguồn thu cho nhà trường, góp phần xây dựng Trường trở thành 

một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học trình độ cao trong nước và khu vực, 

đặc biệt trong lĩnh vực nội vụ [H1.20.01.8].  

Mục tiêu chiến lược phát triển hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa 

học của Trường nhằm xây dựng các Dự án, Đề án quốc tế để huy động các nguồn 

tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm nâng cao năng lực 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường và đến năm 2030 tiếp 

tục mở rộng các đối tác quốc tế và đa dạng hóa các hình thức hợp tác; không 

ngừng phát triển các dự án, đề án quốc tế với các đối tác uy tín trong khu vực và 

trên thế giới nhằm xây dựng các trung tâm về đào tạo và nghiên cứu quốc tế 

[H1.20.01.8].  

- Hằng năm Nhà trường xây dựng các kế hoạch thực hiện dựa trên chiến lược 

phát triển và phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường, trong đó số lượng các 

chương trình hợp tác ngày càng tăng, nội dung hợp tác nhằm nâng cao năng lực 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy quá trình tiếp cận hội nhập khu vực và 

quốc tế [H1.20.01.9]. Các kế hoạch hợp tác và đối tác khoa học của nhà trường 

hằng năm đã được cụ thể hóa các chỉ tiêu cần đạt và lộ trình thực hiện theo từng 

năm phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Quy định, hướng dẫn triển khai  

Hiện nay, các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường được thực hiện theo 

Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công 

nghệ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 [H1.20.01.10] và Quy chế hoạt động hợp tác quốc tế 

của Bộ Nội vụ [H1.20.01.04]. Trong đó Quy chế quy định rõ việc tổ chức thực 

hiện công tác hợp tác quốc tế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ: việc xây 

dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế, hội nhập quốc 
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tế và điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các đoàn đi công tác nước 

ngoài (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào Việt Nam (đoàn vào); tổ chức 

các hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; xây 

dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế…  

+ Nhà trường ban hành Quy định thực hiện Chương trình trao đổi sinh viên 

của HUHA với các cơ sở giáo dục nước ngoài [H1.20.01.06] với mục tiêu tạo cơ 

hội cho sinh viên Trường ĐH Nội vụ Hà Nội học tập, giao lưu, chia sẻ kinh 

nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo 

dục quốc tế…; quảng bá, phát triển thương hiệu và nâng cao vị thế của HUHA 

trong phạm vi khu vực và trên thế giới.  

+ Nhà trường ban hành Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ 

[H1.20.01.11] quy định công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công 

nghệ của Trường. 

- Tổ chức triển khai 

Nhà trường có hệ thống định hướng, điều hành, thực thi, theo dõi, giám sát và 

đánh giá nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về hoạt động hợp tác và đối tác 

trong nghiên cứu khoa học, bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu 

và Hội đồng khoa học xác định các định hướng và giám sát việc thực hiện; Quản 

lý, điều hành việc hợp tác trong nghiên cứu được thực hiện bởi 01 Phó Hiệu 

trưởng phụ trách công tác hợp tác liên kết khoa học với các đơn vị trong và ngoài 

nước [H1.20.01.12], Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, phòng Hợp tác quốc tế; 

Viện Nghiên cứu và Phát triển; các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc, trực thuộc 

Trường thực hiện các nghiên cứu cụ thể.  

Hệ thống này được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

[H1.20.01.01], các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường: quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng hợp tác quốc tế, Phòng 

Quản lý đào tạo sau đại học và Viện Nghiên cứu và Phát triển, làm rõ các trách 

nhiệm liên quan trong việc quản lý, phát triển hợp tác trong nghiên cứu. Cụ thể là:  

+ Phòng hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và tổ chức thực 

hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường [H1.20.01.13].  

+ Phòng Quản lý đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, 

kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức 

thực hiện sau khi được phê duyệt [H1.20.01.14].  

+ Viện Nghiên cứu và Phát triển có chức năng nghiên cứu khoa học và công 
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nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và dịch vụ công của Trường; nghiên cứu, ứng 

dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước, quốc tế về các lĩnh vực 

thuộc ngành Nội vụ [H1.20.01.15] 

Nhà trường có các chỉ số xác định cụ thể các mục tiêu đối tác hợp tác cần xây 

dựng và phát triển trong các kế hoạch hằng năm [H1.20.01.07]. Các đối tác được 

xác định dựa trên nguyên tắc: có thế mạnh về cùng lĩnh vực chuyên môn, quan 

tâm đến cùng vấn đề nghiên cứu, có năng lực và nguồn lực phù hợp, và ưu tiên 

những đối tác đã ký kết thỏa thuận hợp tác [H1.20.01.16]. Nhằm thu hút các đối 

tác tiềm năng trong nghiên cứu, trên website Nhà trường đăng tải thông tin về các 

thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của trường, đồng thời thường xuyên cập nhật 

các hoạt động và thành tựu của các dự án hợp tác nghiên cứu mà trường triển khai 

thực hiện [H1.20.01.17]. 

Tiêu chí 20.2 Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp 

tác và đối tác nghiên cứu 

Triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác với các đối tác chiến lược trong 

khu vực và trên thế giới, HUHA đã lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và tổ chức thực 

hiện theo lộ trình từng năm [H1.20.02.01]. 

 

Năm 

Đoàn ra Đoàn vào Số 

lượng 

BGN 

được 

ký kết 

Ghi chú Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

% 

thực 

hiện 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

% thực 

hiện 

Năm 2014  02   06  

7 (từ 

2014 

trở về 

trước) 

P. HTQT thành lập 

giữa năm 2014, 

trước đó chưa có 

KH đầu năm 2014 

Năm 2015 07 04 57,1% 11 14 127,3% 3  

Năm 2016 04 04 100% 06 16 267% 4  

Năm 2017 06 06 100% 19 14 74% 0  

Năm 2018 07 07 100% 28 22 78,5% 6  

 

Thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào trong chu kỳ đánh giá 

 Nhìn vào bảng thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào trong thời gian từ 2014 

đến nay, có thể thấy rằng kết quả thực hiện công tác đoàn ra trong những năm gần 

đây đều đạt 100% kế hoạch đề ra.  

 Số lượng đoàn vào trong những năm 2015, 2016 đều vượt mức kế hoạch, xu 

hướng năm sau đón tiếp nhiều đoàn hơn năm trước. Năm 2014, số lượng các đoàn 
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khách từ các trường đại học đối tác đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với Nhà 

trường chỉ có 6 đoàn, thì chỉ sau 4 năm, đến năm 2018, con số này đã lên đến 22 

đoàn, tăng 3,6 lần so với năm 2014, trong đó thành phần các đoàn đến làm việc tại 

Trường đã được cân nhắc, lựa chọn sao cho kết quả hợp tác được triển khai thành 

các hoạt động cụ thể, có chất lượng, tập trung vào mục tiêu phát triển chung của 

Trường. Điều này cũng thể hiện rõ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Giám 

hiệu, sự nỗ lực của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và xúc tiến các hoạt động 

hợp tác quốc tế. 

 Trên cơ sở các Bản ghi nhớ đã ký kết với các đối tác như Đại học Quốc gia 

Lào; Đại học Lumiere Lyon 2 - Pháp; Trường Đại học Tổng hợp Nhân văn Quốc 

gia Nga - Liên bang Nga; Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ 

học; Cục lưu trữ Quốc gia Cuba ; CHDCND Cuba; Công ty Bitmedia - Cộng hòa 

Áo; Cộng đồng các Trường Đại học khối Pháp ngữ; Đại học Niagara - Hoa Kỳ; 

Cục Lưu trữ Quốc gia Campuchia; Viện khoa học Lưu trữ quốc tế Trieste và 

Maribor - Cộng hòa Ý; Trường Hành chính công Pháp (ENA); Trung tâm công vụ 

lãnh thổ Quốc gia Pháp (CNFPT); Đại học Graz - Cộng hòa Áo; Đại học Hồ Nam 

- Trung Quốc; Đại học SunMoon - Hàn Quốc; Đại học Nam Seoul - Hàn Quốc; 

Đại học Messina - Cộng hòa Ý; Đại học Toulouse Catholic (Pháp); Đại học Phần 

Lan; Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Singapore; Tổ chức ERC – 

Singapore [H1.20.02.02]…, nhà trường đã tập trung triển khai vào các chương 

trình, sự kiện, đề án với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực như quản lý nhà 

nước, quản trị nhân lực, quản lý văn hóa, văn thư - lưu trữ; lưu trữ và lưu trữ điện 

tử; hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học; tổ chức các Hội 

thảo quốc tế, tọa đàm chuyên gia. 

 Các đối tác của HUHA là các Trường đại học hằng đầu trong lĩnh vực lưu 

trữ, chính sách công, hành chính công… Do vậy, các hoạt động hợp tác quốc tế về 

nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện các dự án, đề án hợp 

tác khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, phù hợp với 

việc thực hiện sứ mạng mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục 

vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp 

ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây 

dựng đất nước và hội nhập quốc tế và tầm nhìn đến năm 2025 trở thành trường đại 

học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế [một số nội 

dung hợp tác]. 
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 Với sự quan tâm sâu sắc và định hướng quyết liệt trong chủ trương, chiến 

lược phát triển, Nhà trường đã tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác cả trong và 

ngoài nước. Đến năm 2018, Nhà trường đã ký kết 20 Bản ghi nhớ với các đối tác 

nước ngoài, bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức giáo dục 

quốc tế [H1.20.02.02]. 

Trường còn là thành viên một số Hiệp hội quốc tế như Cơ quan Đại học 

Pháp ngữ (AUF) [H1.20.02.03], Hiệp hội các Thị trưởng và đại diện nhà nước 

khối Pháp ngữ (APREF), [H1.20.02.04]. Các Bản ghi nhớ (MOU) được ký kết 

giữa HUHA với các đối tác nước ngoài đã triển khai được nhiều hoạt động thực tế, 

đem lại hiệu quả và lợi ích cho Nhà trường với nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực 

như trao đổi giảng viên và sinh viên, trao đổi học thuật, tham quan khảo sát, tổ 

chức hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên gia, nói chuyện chuyên đề, cấp học bổng 

cho giảng viên và sinh viên. 

Về hợp tác đào tạo: Hiện nay, Trường đang tích cực làm việc với một số cơ 

sở giáo dục đại học nước ngoài [H1.20.02.02] để xúc tiến triển khai chương trình 

liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ.  

Về trao đổi giảng viên, sinh viên và các chương trình tham quan khảo sát: 

Thông qua các Bản ghi nhớ triển khai hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục 

đại học, thông qua các đoàn công tác dưới danh nghĩa HUHA, nhiều cán bộ, giảng 

viên đã được cử đi tham quan, học tập ngắn hạn và trao đổi chuyên môn tại các 

trường đại học, các viện nghiên cứu đối tác nhằm nâng cao năng lực và tiếp thu 

các kiến thức, kỹ năng tiên tiến để áp dụng tại trường khi trở lại [H1.20.02.05]. 

Kể từ năm 2015 trở lại đây, nhiều giảng viên, chuyên gia nước ngoài cũng 

đã đến trường tham gia vào các buổi Hội thảo khoa học, Tọa đàm chuyên gia hay 

như Nói chuyện chuyên đề với giảng viên, sinh viên trong trường. [H1.20.02.06]. 

Hoạt động trao đổi sinh viên cũng được triển khai mạnh mẽ tại Trường. 

Bước đầu, Trường đã tiến hành kết nối và xúc tiến với một số trường đại học đối 

tác để tạo cơ hội cho sinh viên của Trường được tham gia học tập ngắn hạn tại các 

trường đối tác nước ngoài [H1.20.02.07], [H1.20.02.08]. Nhiều đoàn sinh viên 

quốc tế đã đến tham quan và tham gia một số chương trình trao đổi sinh viên với 

sinh viên của Nhà trường [H1.20.02.09] 

Về tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi học thuật: Là một hoạt động thường 

xuyên trong quan hệ đối ngoại, HUHA đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, trao đổi 

học thuật, hội nghị, hội thảo với sự tham gia của các đối tác quốc tế cũng như 



265 

 

trong nước. Từ năm 2015 đến 2018, Nhà trường đã phối hợp với các đối tác nước 

ngoài, cùng tổ chức 21 Hội thảo quốc tế, Tọa đàm chuyên gia, Nói chuyện chuyên 

đề tại Trường [H1.20.02.10]; tham dự 08 Hội thảo khoa học tại nước ngoài 

[H1.20.02.11]; đặc biệt có 04 lượt giảng viên của Trường tham gia giảng dạy tại 

trường đại học đối tác [H1.20.02.12]. 

 Trường đã cử nhiều đoàn công tác với nhiều mục đích khác nhau như tham 

gia các hội nghị, hội thảo về khoa học, quản lý; tìm kiếm và thiết lập các cơ hội 

hợp tác mới; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ [H1.20.02.13] và 

tiếp đón nhiều đoàn khách nước ngoài đến từ các Trường đại học trên thế giới, các 

tổ chức quốc tế sang thăm và tìm cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

trao đổi sinh viên [H1.20.02.14] 

 Trong chu kỳ đánh giá 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2019, nhà trường đã tổ 

chức 23 đoàn ra và đón 72 đoàn vào. Công tác tổ chức đoàn ra và đón tiếp đoàn 

vào được Nhà trường rất chú trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân sự thực 

hiện, cơ sở vật chất đến kinh phí thực hiện [H1.20.02.15], [H1.20.02.16], 

[H1.20.02.17], [H1.20.02.18], [H1.20.02.19] [H1.20.02.20]. HUHA luôn chấp 

hành các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại; tuân thủ đúng các 

quy định của Nhà nước, của Bộ Nội vụ trong công tác hợp tác quốc tế đảm bảo 

đúng mục đích, đúng đối tượng theo kế hoạch phê duyệt. Công tác hợp tác quốc tế 

(đoàn ra - đoàn vào) luôn được Nhà trường chú trọng báo cáo, xin ý kiến của Lãnh 

đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo triển khai đúng quy 

định, các bước quy trình thực hiện đoàn ra - đoàn vào. [H1.20.02.21] 

 Nhà trường luôn bám sát kế hoạch, thực hiện tốt công tác xây dựng các Đề án, 

Dự án được giao. Những nội dung chuyên môn là thế mạnh của Trường như quản lý 

nhà nước, quản trị nhân lực, quản lý văn hóa, văn thư lưu trữ… được Ban Giám hiệu 

nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân trong nhà trường xúc tiến và 

triển khai hợp tác, đồng thời cũng mở rộng hợp tác sang lĩnh vực mới như tổ chức 

chính quyền địa phương. Nhà trường đã có một hệ thống nhân lực đảm bảo phục vụ 

cho hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được thực hiện theo đúng quy định. Các 

phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có trách nhiệm đã phối hợp triển khai các nội dung 

hợp tác, các đề tài, dự án thực hiện cùng đối tác. 

 Danh mục kinh phí, cơ sở vật chất [H1.20.02.22]  

 Trong những năm qua, nhằm thúc đẩy mở rộng mạng lưới hợp tác, Nhà 

trường đã tích cực đầu tư, hỗ trợ những hoạt động hợp tác nêu trên để mang lại 
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hiệu quả cao. Nhà trường đã chủ động chi từ nguồn ngân sách hoặc các dự án cho 

một số đoàn ra đến công tác tại các quốc gia có các đối tác chiến lược để thúc đẩy 

các hoạt động hợp tác quốc tế [H1.20.02.23]. 

Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu được triển khai thực hiện 

Rà soát tính hiệu quả trong hợp tác NCKH được xem là một nội dung quan 

trọng của hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học của HUHA. Phụ trách 

chung đối với các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu trong nước và quốc tế là 

01 Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác liên kết khoa 

học, đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế [H1.20.03.03].  

Nhân sự dành cho hoạt động rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu của HUHA bao gồm [H1.20.03.12]. 

- Quy trình rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác NCKH 

Hệ thống quy trình rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu 

được HUHA định hướng, điều hành, thực thi, theo dõi và giám sát được tổ chức 

theo quy trình: Bộ Nội vụ (hoặc các Bộ, cơ quan ngang bộ), Đảng ủy, Hội đồng 

Trường, Ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng tư vấn xác 

định các định hướng và giám sát việc thực hiện [H1.20.03.01]. Quy trình này được 

quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H1.20.03.02], các quy 

định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường: quy định 

về phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng [H1.20.03.03];  

Hội đồng khoa học và đào tạo [H1.20.03.04]; Hội đồng tư vấn [H1.20.03.05]; quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng hợp tác quốc tế 

[H1.20.03.06]; quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo sau đại 

học [H1.20.03.07]  và Viện Nghiên cứu và Phát triển, làm rõ các trách nhiệm của 

các đơn vị, các nhân liên quan trong việc quản lý, phát triển hợp tác trong nghiên 

cứu. Cụ thể là:  

+ Phòng Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và tổ chức 

thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường [H1.20.03.06].  

+ Phòng Quản lý đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm quản lý các đề tài 

nghiên cứu chung với các đối tác trong nước [H1.20.03.07].  

+ Viện Nghiên cứu và Phát triển có chức năng nghiên cứu khoa học và công 

nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và dịch vụ công của Trường; nghiên cứu, ứng 

dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước, quốc tế về các lĩnh vực 
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thuộc ngành Nội vụ [H1.20.03.08].  

+ Đối với hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu quốc tế: Quy trình rà soát 

đánh giá tính hiệu quả của các hợp tác và đối tác nghiên cứu quốc tế phải tuân thủ 

theo Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ [H1.20.03.09] trong 

đó có quy định rõ về nội dung quản lý công tác hợp tác quốc tế; Tổ chức thực hiện 

công tác hợp tác quốc tế; Tổ chức thực hiện. Đồng thời, Nhà trường cũng tuân thủ 

theo các quy định, quy trình của Bộ, ngành có liên quan trong quá trình hợp tác, 

nghiên cứu khoa học được triển khai thực hiện. HUHA cũng ban hành Quy chế tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của HUHA [H1.20.03.10] để ra 

soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu. Đầu mối chính trong việc rà 

soát, kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động hợp tác và đối tác 

nghiên cứu quốc tế tại HUHA là phòng Hợp tác quốc tế. Phòng Hợp tác quốc tế có 

trách nhiệm theo dõi, thẩm định, tổng hợp, đánh giá và trình Hiệu trưởng xem xét, 

quyết định; Báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt 

động của hợp tác quốc tế [H1.20.03.06].  

+ Đối với hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu trong nước: Quy trình rà 

soát, đánh giá tính hiệu quả của các hợp tác và đối tác nghiên cứu trong nước phải 

tuân thủ theo Quy chế về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ 

[H1.20.03.09] và Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của 

HUHA [H1.20.03.10]. Hoạt động quản lý hoạt động khoa học và công nghệ được 

giao cho Phòng Quản lý đào tạo sau đại học trong đó có nhiệm vụ tổ chức thực 

hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ 

chung của toàn trường hay hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học nói 

riêng. 

Ngoài ra, HUHA cũng giao cho Viện Nghiên cứu và Phát triển 

[H1.20.03.08] nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, hợp 

tác trong nước, quốc tế về các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ. Ngoài việc phải tuân 

thủ các quy định trong hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường, của Bộ 

Nội vụ và các Bộ, cơ quan ngang bộ (có liên quan trong các hoạt động hợp tác và 

đối tác nghiên cứu khoa học) thì Viện Nghiên cứu và Phát triển cũng phối hợp, 

tham gia thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học theo quy định. 

Quy trình rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu 

[H1.20.03.13]. 
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Như vậy, qua bảng tổng hợp dữ liệu trên có thể thấy nhân lực cố định dành cho 

việc rà soát, đánh giá chất lượng và hiệu quả trong việc hợp tác và đối tác nghiên cứu 

trong nước và ngoài nước của HUHA. Tuy nhiên, số nhân lực trong việc rà soát, đánh 

giá, tìm kiếm hợp tác và đối tác nghiên cứu có thể tăng theo số lượng cán bộ, viên 

chức tại các đơn vị, phòng ban trong trường. 

Việc tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả các mối quan hệ hợp tác và đối 

tác về nghiên cứu khoa học được các đơn vị như: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng 

Quản lý đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu và Phát triển thực hiện, tổng kết, báo 

cáo và trình Ban Giám hiệu HUHA. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa 3 đơn vị: Viện 

Nghiên cứu và Phát triển, Phòng hợp tác quốc tế và Phòng Quản lý đào tạo Sau đại 

học để báo cáo, rà soát tính hiệu quả của các đối tác, hợp tác nghiên cứu trong nước 

và nước ngoài chưa được thực hiện thường xuyên. 

Việc tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả các mối quan hệ hợp tác và đối 

tác về nghiên cứu khoa học được HUHA tổng hợp trong các báo cáo tổng công tác 

năm [H1.20.03.11]. Năm 2018, HUHA đã rà soát chức năng, nhiệm vụ của Ban 

Giám hiệu và các đơn vị:  

- Quyết định số 1300/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hợp tác quốc tế;  

- Quyết định số 1302/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đào tạo Sau 

đại học;  

- Quyết định số 1306/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu và Phát 

triển;  

- Quyết định số 1415/QĐ-ĐHNV ngày 12/7/2018 của Hiệu trưởng về việc 

phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng HUHA 

[H1.20.03.03].  

Tuy nhiên, do mới rà soát, phân công lại chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của các đơn vị trong việc quản lý các hoạt động tìm kiếm đối tác, hợp tác nghiên 

cứu khoa học cho nên đến thời điểm viết báo cáo này (chưa được 1 năm) HUHA 

chưa họp đánh giá kết quả, tính hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm đối tác và hợp 

tác nghiên cứu để chỉ ra những vướng mắc, bất cập và đề ra những biện pháp giải 

quyết các vấn đề còn tồn đọng.  
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Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải 

thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu 

 Trong những năm vừa qua, hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học của 

HUHA được mở rộng và đạt nhiều thành tựu. Các dự án, đề tài, chương trình hợp 

tác nghiên cứu với đối tác trong nước và nước ngoài đều được triển khai theo đúng 

tiến độ đặt ra nhờ những điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện 

[H1.20.04.01]. Với sự hợp tác ngày càng mở rộng trong nghiên cứu, nhiều bài báo 

công bố chung của viên chức Nhà trường và các đối tác trong và ngoài nước đã 

được xuất bản [H1.20.04.02]. 

Nhà trường đặc biệt quan tâm khuyến khích việc hợp tác với các doanh 

nghiệp không chỉ trong lĩnh vực đào tạo, thực tập cho sinh viên mà còn trong 

nghiên cứu. Trong vài năm gần đây, Nhà trường đã ký kết với một số doanh 

nghiệp với nội dung hợp tác trong nghiên cứu [H1.20.04.03]. 

Nhà trường có cơ chế mời nhiều nhà khoa học có trình độ cao từ các đơn vị 

khác; các cán bộ quản lý thuộc các Bộ, ngành, địa phương tham gia đánh giá và cố 

vấn cho các đề tài, dự án nghiên cứu trọng điểm nhằm đảm bảo nội dung và kết 

quả nghiên cứu đi đúng hướng và hiệu quả [H1.20.04.04] 

Hằng năm, Nhà trường vẫn tìm kiếm và gia tăng các mối quan hệ hợp tác và 

đối tác phù hợp với các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của trường. Cụ thể 

[H1.20.04.05], [H1.20.04.09]. 

Kết quả của các hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của Trường trong 

những năm qua như sau [H1.20.04.06], [H1.20.04.10]. Bảng tổng hợp các hoạt động 

hợp tác và đối tác của Nhà trường giai đoạn 2014-2018 cho thấy chỉ có năm 2015 tỉ 

lệ đoàn ra đạt 57,1% vì có 03 đoàn ra chuyển sang năm 2016 [H.1.20.02.01]. Năm 

2018 tỉ lệ đoàn vào chỉ đạt 78,5% là do một số đoàn các trường đại học đối tác đề 

nghị không sang Việt Nam trong năm 2018 [H1.20.04.07]. Như vậy, có thể thấy 

hoạt động hợp tác và đối tác phát triển của Nhà trường đã thực hiện theo đúng các 

kết hoạch đặt ra hằng năm. 

Tổng hợp kết quả các hoạt động hợp tác và đối tác của Trường giai đoạn 

2014-2018 [H1.20.04.11]. Bảng tổng hợp danh sách các chuyên gia tham gia hợp 

tác nghiên cứu trong các đề tài, dự án của Nhà trường giai đoạn 2014 - 2018 

[H1.20.04.12]. 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20: 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường có chiến lược và kế hoạch hằng năm trong phát triển hợp tác 

nghiên cứu khoa học; Có chỉ số cụ thể về phát triển hợp tác theo lộ trình từng năm.  

- Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, ưu tiên đối với hoạt động hợp tác 

quốc tế, thúc đẩy mở rộng phát triển hợp tác với các đối tác nước ngoài. Nhà trường 

đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm tăng cường năng lực 

cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; nhiều hoạt động được thực hiện thành công, mang 

lại nhiều lợi ích lớn cho trường; Nhiều bản ghi nhớ được ký kết trong giai đoạn 5 

năm trở lại đây và hầu hết đều được triển khai có kết quả thiết thực.  Nhà trường 

bước đầu đã khẳng định được vị thế của mình với nhiều đối tác nước ngoài; gây 

dựng được uy tín với Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương 

trong việc tổ chức, triển khai các khóa học tập ngắn hạn tại nước ngoài.  

- Nhà trường đã rà soát và có sự điều chỉnh kịp thời chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các đơn vị liên quan trong việc quản lý hoạt động hợp tác, đối tác 

NCKH. Nhà trường đã có đề tài cấp nhà nước, nhiều nhà khoa học bên ngoài 

trường có uy tín và trình độ cao tham gia đề tài, dự án của Nhà trường. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Một số hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường chưa đạt hiệu quả đề ra, 

do chưa được phân cấp và phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính.  

 - Về mặt bằng chung, năng lực ngoại ngữ của giảng viên, sinh viên nhà trường 

còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của các chương trình, hoạt động hợp tác. Số 

lượng sinh viên trong các chương trình trao đổi sinh viên, hợp tác đào tạo giữa 

Nhà trường và các đối tác còn ít do nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là về 

năng lực ngoại ngữ. 

- Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc đón tiếp các đoàn đối tác tham 

gia các chương trình hợp tác, bồi dưỡng tại Trường chưa thực sự đáp ứng được 

yêu cầu. 
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 3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/Cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1 

Khắc phục 

điểm tồn tại 

1 

Tích cực đề xuất với Bộ Nội vụ các 

cơ chế tạo điều kiện cho Trường 

trong các hoạt động hợp tác quốc tế 

Phòng Hợp tác 

quốc tế 
2020 

 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

quy trình chuẩn trong việc kiểm 

tra, đánh giá tính hiệu quả của các 

hoạt động hợp tác và đối tác nghiên 

cứu. 

Phòng Hợp tác 

quốc tế 

PQLDTSĐH 

2020 

2 

Khắc phục 

điểm tồn tại 

2 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 

nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 

giảng viên và sinh viên. 

P.HTQT, 

P.TCCB, 

TTTHNN  

2020 

 

Tăng cường hợp tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học với các đối 

tác uy tín nước ngoài theo cả chiều 

rộng và chiều sâu.  

P.HTQT 2020 

3 

Khắc phục 

điểm tồn tại 

3 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây 

dựng cơ sở mới của nhà trường. 
Văn phòng 2020 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

  

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 20 5/7 

Tiêu chí 1.1 5/7 

Tiêu chí 1.2 5/7 

Tiêu chí 1.3 5/7 

Tiêu chí 1.4 5/7 
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Tiêu chuẩn 21. Kết nối phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục  

 Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg 

ngày 14/11/2011 nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ lên thành HUHA 

[H1.21.1.01], Trường ĐHNV Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ 

Nội vụ [H1.21.1.02]. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Trường thực hiện dịch vụ công, 

đào tạo, bồi dưỡng phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và nhu cầu xã hội 

[H1.21.1.02]; [H1.21.1.03]; [H1.21.1.05]. Hoạt động kết nối và PVCĐ được Nhà 

trường khẳng định trong tầm nhìn, sứ mạng, định hướng, kế hoạch trung, dài 

hạn [H1.21.1.19]. ĐU, BGH, HĐT, các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, 

BCH đoàn trường đã chủ động xây dựng, đăng ký, quyết tâm hoàn thành kế hoạch 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ như: tuyển sinh đảm bảo quy mô, chất 

lượng đào tạo các ngành học, bậc học, đổi mới phương pháp dạy học theo học chế 

tín chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi công 

vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành nội vụ, nền công vụ và đáp 

ứng nhu cầu xã hội [H1.21.1.11]; 

Hằng năm các đơn vị thuộc, trực thuộc trường chủ động xây dựng, đăng ký kế 

hoạch công tác năm, dự toán thu chi tài chính. Trường tổ chức Hội nghị bảo vệ kế 

hoạch công tác năm, dự toán thu chi tài chính. Căn cứ kết quả Hội nghị này, 

Trường giao kế hoạch công tác năm, giao dự toán thu-chi tài chính từng năm cho 

các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, để các đơn vị tự chủ, dự toán thu-chi tài chính 

đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế, hướng tới tự chủ của 

Nhà trường vào năm 2021, [H1.21.1.19]; [H1.21.1.20]. Để thực hiện hiệu quả có 

chất lượng, trường giao giao chỉ tiêu tuyển sinh VLVH, bồi dưỡng trong Kế hoạch 

công tác năm cho đơn vị Khoa ĐTTCBD, Phân hiệu Quảng Nam vào 2 đợt/1 năm 

[H1.21.1.21], chính sách ưu tiên hướng việc liên kết tổ chức các lớp tại các địa 

phương, trong thông báo tuyển sinh, tổng hợp báo cáo kết quả đạt được, chỉ ra 

điểm tồn tại, đề ra phương hướng, giải pháp chỉ đạo thực hiện thông qua Hội nghị 

tổng kết công tác năm [H1.21.1.27]. Các hình thức truyền thông phong phú, trước 

mỗi đợt tuyển sinh hình thức VLVH, các lớp bồi dưỡng Nhà trường thường gửi 

công văn, ban hành thông báo tuyển sinh [H1.21.1.26], gửi các tổ chức, địa 

phương, cơ quan, đơn vị liên kết, các học viện, trường học, cơ sở giáo dục 
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[H1.21.1.25] lồng ghép trong các lễ khai giảng, bế giảng các lớp hình thức VLVH, 

các lớp bồi dưỡng, trang thông tin tuyển sinh trên website tại địa chỉ: 

http://truongnoivu.edu.vn, [H1.21.1.33], ban hành kế hoạch tuyển sinh, trong thông 

báo tuyển sinh trường công khai khối thi, môn thi, chế độ ưu tiên, xét tuyển của 

Trường theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Trường ban hành quyết định thành 

lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 

an toàn đúng quy chế. Trường luôn chủ động kết nối PVCC: Phòng QLĐTĐH, 

QLĐTSĐH, KTĐBCL thực hiện tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học, 

sau đại học, bồi dưỡng, dịch vụ. BCH công đoàn, BCH đoàn trường có công văn 

gửi cán bộ, viên chức, người lao động, tổ chức diễn đàn, tạo sân chơi cho sinh 

viên, học viên của trường như, tham gia công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển 

sinh đại học, sau đại học, bồi dưỡng, các dịch vụ khác, ủng hộ “Vì người nghèo”; 

Chương trình thiện nguyện “Ấm áp Điện Biên”; Ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, 

Tiếp sức mùa thi, áo ấm mùa đông, ủng hộ đồng bào lũ lụt; “Hiến máu nhân đạo”; 

Xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị), tổ chức cuộc thi 

“HuHa’S Got Talent [H1.21.1.50].  

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo được thực hiện theo đúng 

chương trình khung, kế hoạch đào tạo hệ chính quy của trường để tổ chức tuyển 

sinh, đào tạo các lớp hình thức VLVH theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đối với các lớp tại trường, đơn vị liên kết, cơ sở giáo dục Trung ương và địa 

phương [H1.21.1.08]; [H1.21.1.09]. Trường đã ban hành các Quyết định mở lớp, 

Kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã ban 

hành. [H1.21.2.01]. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp 

DVC, BGH chỉ đạo các Phòng, khoa chuyên môn, các Trung tâm ban hành Kế 

hoạch học tập của từng lớp cụ thể, chi tiết, cử giảng viên có trình độ, đúng chuyên 

môn, có phương pháp, kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm tham gia giảng dạy. 

[H1.21.2. 02]. Việc tổng hợp phân tích số liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng, số liệu 

các lớp bồi dưỡng luôn được đưa vào báo cáo hằng năm của Khoa ĐTTC, Trường, 

Bộ Nội vụ, báo cáo Bộ GD&ĐT để làm căn cứ cho thực hiện và triển khai các kế 

hoạch năm tiếp theo [H1.21.1.26], [H1.21.1.27]. 

Việc kết nối PVCĐ được nhà trường chú trọng đó là chất lượng, hiệu quả việc 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trường thông qua việc liên kết tổ chức các lớp VLVH, các 

http://truongnoivu.edu.vn,/
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lớp bồi dưỡng tại địa phương [H1.21.1.33] và chính sách hỗ trợ học phí học nghiên 

cứu sinh: 10.000.000 triệu đồng/01 năm, miễn học phí cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia học các lớp bồi dưỡng do trường tổ chức [H1.21.1. 

19], cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho 

sinh viên chính quy [H1.21.1.34]. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Nhà 

trường coi trọng việc thành lập Tổ bộ môn, sắp xếp, đội ngũ giảng viên đúng 

chuyên ngành được đào tạo, tham gia giảng dạy các ngành học, các lớp bồi dưỡng  

[H1.21.1. 15], thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu, sách tham khảo, chuyên 

khảo, tập bài giảng phục vụ đào tạo, bồi dưỡng. Trường đã ban hành Quy định 

thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người 

lao động [H1.21.1.28]; [H1.21.1.29]; [H1.21.1.30]. 

ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, 

BCH đoàn trường đăng ký xây dựng chương trình, kế hoạch kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ trong kế hoạch công tác hàng năm. Ban giám hiệu Giao Khoa 

ĐTTCBD soạn thảo Quy trình liên kết, phối hợp tổ chức các lớp dài hạn và làm 

dịch vụ để thống nhất thực hiện tại các đơn vị thuộc, trực thuộc trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội [H1.21.4.07]. BGH chỉ đạo kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật [H1.21.1.04] và thực hiện nghiêm quy 

chế, quy định của nhà trường [H1.21.1.18. BGH trường coi trọng trách nhiệm 

PVCĐ là nhiệm vụ thường xuyên, Hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ là những hoạt động được thiết lập với nhiều loại hình, phương thức đa dạng  

nhằm tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với địa phương, doanh nghiệp [H1.21.1. 33], 

và quốc tế [H1.21.37], [H1.21.1. 38], [H1.21.1.39]. Kết nối và cung cấp các dịch 

vụ PVCĐ mang lại lợi ích kinh tế, trách nhiệm chính trị, xã hội cho cộng đồng. 

Với sứ mệnh “Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu 

cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu 

cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội trong công cuộc xây 

dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Mở cơ hội giao lưu, học tập, hội thảo cho 

giảng viên, sinh viên, học viên các lớp bồi dưỡng [H1.21.1. 38]; [H1.21.1. 39]; 

[H1.21.1. 40]. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức: Trường đã chủ động đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục, liên hệ các địa 

phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng giải quyết 

các vấn đề cấp bách của đất nước, ngành nội vụ, nền công vụ về tiêu chí, tiêu 
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chuẩn, chứng chỉ bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho các địa phương, tổ chức, cơ 

quan, đơn vị, bộ, ngành, lĩnh vực; tổ chức các hoạt động kết nối hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, trong phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương, 

tăng nguồn thu cho trường, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho công chức, viên 

chức, người lao động, kinh phí kết nối PVCĐ. Việc thực hiện đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật. Trường cụ thể hóa bằng các Quy chế, Quy định để tổ chức thực 

hiện của trường, như: Quy chế tổ chức và hoạt động [H1.21.1.18], Quy chế đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức [H1.21.1.21], Quy chế dân chủ [H1.21.1.13], 

quy định về tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học phần theo hệ thống tín chỉ 

[H1.21.1.16], Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

[H1.21.1.17], Quy định tổ chức  hoạt động thanh tra [H1.21.1.12], Quy định tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ [H1.21.1.31], Quy định thực hiện 

Chương trình trao đổi sinh viên của HUHA với các cơ sở giáo dục nước ngoài 

[H1.21.1.35], Quy chế làm việc của BCH Công đoàn trường [H1.21.1.41], ban 

hành quy trình đào tạo, cấp bằng các lớp hình thức VLVH [H1.21.1.13], bồi 

dưỡng, cấp chứng chỉ  theo quy định của pháp luật [H1.21.1.01], [H1.21.1.02]. 

BGH đã chỉ đạo, phân công các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, 

BCH đoàn trường, cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm coi trọng kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ [H1.21.1.19]. tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, 

quy định của nhà trường [H1.21.1.11]. Để chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu 

quả việc kết nối PVCĐ và cung cấp dịch vụ công phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, ĐU, 

BGH, HĐT đã coi trọng công tác nhân sự, thực hiện phân công, công tác trong 

BGH [H1.21.1.14], các đơn vị thuộc, trực thuộc [H1.21.1.32], BCH công đoàn, 

BCH đoàn thanh niên [H1.21.1.45]. Hiệu trưởng HUHA phân công một Thầy Phó 

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ [H1.21.1.10]. Căn cứ đội ngũ giảng viên [H1.21.1.15], cơ sở 

vật chất [H1.21.1.23], Nhà trường chủ động xin ý kiến Bộ Nội vụ được tham gia 

kết nối PVCĐ như: Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các bộ, ban, 

ngành địa phương, ngành nội vụ, nền công vụ Việt Nam [H1.21.1.10]. Quy trình tổ 

chức, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ 

[H1.21.1.01] và thông tư hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng cán bộ công chức, viên 
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chức Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục [H1.21.1.02]; [H1.21.1.06]. Trường thực hiện quy 

trình nghiêm ngặt, hình thức phong phú, linh hoạt, sáng tạo trong công văn giới 

thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng, công văn trả lời tổ chức mở lớp, quyết định 

mở lớp, kế hoạch đào tạo, hợp đồng đào tạo, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp 

đồng, phiếu khảo sát học viên các lớp bồi dưỡng do trường tổ chức [H1.21.1.33]. 

Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho việc kết nối và phục vụ 

cộng đồng được thực hiện. 

Trên cơ sở chính sách, kế hoạch được BGH phê duyệt, các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Trường triển khai thực hiện hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ đúng tiến độ, đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả cao trong công tác đào 

tạo, bồi dưỡng. Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng, nay là Trung tâm Dịch vụ 

công (DVC) là đơn vị thuộc HUHA có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng 

tổ chức, quản lý và thực hiện cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, khoa 

học công nghệ, các DVC khác phục vụ ngành nội vụ, nền công vụ. Trung tâm 

DVC là đơn vị đầu mối tổ chức liên kết, phối hợp với các địa phương tổ chức các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức, kỹ năng theo yêu 

cầu vị trí việc làm và yêu cầu vị trí chức danh tại các địa phương. Trường đã ban 

hành các Quyết định mở lớp, Kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện theo đúng 

chương trình, kế hoạch đã ban hành. [H1.21.2.01]. Nhằm nâng cao hiệu quả, chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp DVC, BGH chỉ đạo các Phòng, khoa chuyên 

môn, các Trung tâm ban hành Kế hoạch học tập của từng lớp cụ thể, chi tiết, cử 

giảng viên có trình độ, đúng chuyên môn, có phương pháp, kỹ năng sư phạm và kinh 

nghiệm tham gia giảng dạy. Các lớp bồi dưỡng do Trường phối hợp với các địa 

phương tổ chức những năm qua đã được đánh giá cao, góp phần đào tạo nguồn 

nhân lực đáp ứng kịp thời yêu cầu của việc hoàn thiện chức danh cán bộ, công 

chức các cơ quan nhà nước tại các địa phương [H1.21.2. 02]. Với năng lực đội 

ngũ, cơ sở vật chất, vị thế, sự phát triển của Nhà trường, HUHA đã được Bộ Nội 

vụ lựa chọn giao cho Trường đảm nhiệm việc biên soạn tài liệu và bồi dưỡng thí 

điểm chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn theo Đề án 

1956 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng viên chức ngành 

Lưu trữ hạng II, III, IVđược Bộ Nội vụ đánh giá cao [H1.21.2.03]. 

Đối với đội ngũ CB, CC, VC, NLĐ, SV Trường đã có chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích và bồi dưỡng CB, CC, VC, NLĐ, SV học tập nâng cao trình độ, phát 
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triển chuyên môn để phục vụ cộng đồng [H1.21.2. 04]. Trên cơ sở các quy định 

của Bộ Nội vụ, các quy chế khuyến khích về chế độ làm việc cho CB, CC, VC, 

NLĐ, SV trong hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được thực hiện 

tốt [H1.21.2.05]. Về NCKH, các chính sách về kinh phí, các quy chế, quy định, các 

hướng dẫn liên quan đến các hoạt động này như: tổ chức các chương trình, Hội 

nghị SV NCKH nhằm rèn luyện SV có phương pháp luận, tư duy khoa học, phát 

triển khả năng NCKH của SV góp phần tích cực vào việc phát triển chất lượng đào 

tạo của Trường gắn học tập và NCKH [H1.21.2.06]. Trường cũng chú trọng, tạo 

điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí để CB, CC, VC, NLĐ, SV tham gia hoạt 

động giao lưu, công tác trong nước, ngoài nước,  tham gia các hoạt động tư vấn - 

hướng nghiệp tại các tỉnh/thành, tham gia các hội đồng thẩm định CTĐT của các 

trường đại học khác, tham gia các hội đồng chức danh, hội đồng xét duyệt đề tài 

NCKH các cấp, tham gia giảng dạy các chương trình ngoài trường, 

…[H1.21.2.07]. Mặt khác, Nhà trường xây dựng các chính sách và triển khai các 

các chương  trình trao đổi sinh viên. Nhiều MOU và MOA được ký kết giữa 

HUHA với các đối tác ngoài trường, trong nước và quốc tế. [H1.21.2.08]; 

[H1.21.1.37]. 

Các Khoa quản lý chuyên môn đã chủ động ký kết hợp tác với các doanh 

nghiệp để tạo điều kiện cho SV những cơ hội việc làm, những trải nghiệm và môi 

trường làm việc năng động như Khoa Quản trị văn phòng đã ký kết với Công ty Cổ 

phần Đầu tư xây dựng và hạ tầng giao thông (Intracom), về phía công ty này tạo 

nhiều diễn đàn cho SV được giao lưu trao đổi những thông tin và định hướng về 

nghề nghiệp sau khi ra trường [H1.21.2.09]. Khoa Quản trị nguồn nhân lực thiết 

lập mạng lưới câu lạc bộ, tọa đàm trao đổi kỹ năng tuyển dụng....[H1.21.2.10]. Các 

chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được quan tâm, đẩy 

mạnh đối với các hoạt động của Tổ chức BCH công đoàn trường và BCH Đoàn 

trường. Nhiều chính sách, hướng dẫn triển khai các hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ được thực hiện như: chính sách học bổng, chính sách miễn 

giảm học phí, chính sách khen thưởng SV tham gia các hoạt động cộng đồng 

(Chương trình mùa hè xanh, xuân tình nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động 

văn hoá thể thao, các cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên, tham gia hoạt động giao 

lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác 

với thanh niên, SV quốc tế trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh Việt Nam, 
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của HUHA [H1.21.2.11].  Chính sách khen thưởng SV NCKH cấp Bộ, cấp Trường 

với những đề tài PVCĐ đặc biệt được đẩy mạnh [H1.21.2.12]. 

Việc kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ được ĐU, BGH chú trọng, quan tâm 

và đạt được kết quả vì việc thực hiện luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định 

pháp luật, nội quy, quy chế của nhà Trường. Các hoạt động kết nối và cung cấp dịch 

vụ PVCĐ được nhà Trường triển khai trong trong danh mục Dịch vụ công tại Quyết 

định số 1828/QĐ-BNV ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Phê 

duyệt Đề án “Xác định danh mục sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của 

Bộ Nội vụ” [H1.21.1.01]; [H1.21.1.02]; [H1.21.1.03]; [H1.21.1.04]; [H1.21.1.05]; 

[H1.21.1.09]; [H1.21.1.06]; [H1.21.1.08]. Các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 

chuyên viên chính được ban hành Kế hoạch đào tạo theo đúng nội dung chương 

trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình ban hành tại Quyết định Quyết 

định số 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Quyết định số 2641/QĐ-

ĐHNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương 

trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

chính [H1.21.1.01]; [H1.21.1.02]; [H1.21.1.09]. 

Bảng H1. 21.2.4. Số lượng học viên được bồi dưỡng từ năm 2014 đến năm 2018 

 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Số lượng  1.600 3.500 6.000 17.000 9.500 

 

Trong chương trình các lớp Bồi dưỡng, trước ngày đi thực tế, Ban tổ chức lớp 

học đã phát cho học viên Phiếu khảo sát đánh giá giảng viên tham gia giảng dạy 

công tác  tổ chức lớp học. Theo Phiếu khảo sát có hơn 90% ý kiến của người học 

đánh giá cao. [H1.21.3.09] Tất cả các chính sách, các quy trình và các hướng dẫn 

công việc thực hiện các hoạt động kết nối và PVCĐ được công bố công khai trên 

Website, trên Portal của SV, trên Sổ tay SV và trên các phương tiện truyền thông 

khác. [H1.21.3.08]. Trang thông tin điện tử của Trường là kênh thông tin chính 

thống để chuyển tải toàn bộ thông tin, chủ trương của Trường về các hoạt động 

giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.  

Các quy định quản lý và hướng dẫn về hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng đồng của Trường chưa mở rộng trên các lĩnh vực. 
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Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối 

và phục vụ cộng đồng 

Nhà trường đã chú trọng chỉ đạo việc ban hành, thực thi các chính sách, 

hướng dẫn thực hiện, khen thưởng cho CC, VC, NLĐ, SV tham gia tích cực hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ, Nhà trường đã triển khai được hệ 

thống đo lường, giám sát hoạt động này, giúp công tác kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ được thực sự đi vào chiều sâu, hoạt động có hệ thống đồng thời 

đánh giá được hiệu quả mang lại cho cả Nhà trường và cộng đồng. Hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ, được các đơn vị thuộc, trực thuộc trường 

triển khai thực hiện các nội dung chi tiết. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên được thể hiện qua các hoạt động lớn như: “Mùa  hè  xanh”, “Tiếp  

sức  mùa  thi”,  “Hiến  máu  nhân đạo”, “Giọt máu hồng”, “Giọt hồng trao em”, 

“Đông ấm cho em”, “Xuân thân ái, Tết yêu thương”, “Theo bước chân những 

người anh hùng”... Trường ban hành một số tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở đo 

lường, đánh giá và giám sát các hoạt động PVCĐ của SV (SV5T, SV NCKH cấp 

Bộ, Mùa hè xanh, Xuân Tình Nguyện, Hiến máu nhân đạo,… ). Trong nội dung 

đánh giá các mặt rèn luyện của SV có khung thang điểm, trách nhiệm của công 

dân và kết nối PVCĐ [H1.21.3.02]. Trong tiêu chuẩn Tình nguyện tốt, quần 

chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng CSVN có nội dung: SV tham gia một 

trong các chiến dịch, chương trình như: mùa hè xanh, xuân tình nguyện, Tiếp sức 

mùa thi [H1.21.3.03]. Trong tiêu chuẩn Hội nhập tốt, SV tham gia hoạt động giao 

lưu quốc tế: hội nghị, hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác 

với thanh niên, SV quốc tế trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh Việt Nam, 

của HUHA đến với bạn bè. Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những SV 

có các tiêu chuẩn: Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần trong năm hoặc 

tham gia tích cực vào CLB, các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình 

nguyện (có xác nhận của CLB, đội, nhóm tham gia); Là thanh niên tiêu biểu được 

biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được 

nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng [H1.21.3.02], 

[H1.21.3.03]. Các chỉ số hoạt động này là công cụ đo lường mức độ hoàn 

thành/hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ để xét SV đạt các danh hiệu thi đua. 

[H1.21.3.02], [H1.21.3.03]. Để đo lường, giám sát và đánh giá việc kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ của công chức, viên chức, người lao động, Trường 
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ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành công việc cá 

nhân: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm 

vụ [H1.21.1.28]. Trong Quy chế chi tiêu Nội bộ, chi trả lương cho CC, VC, NLĐ 

Nhà trường ban hành, có mục đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 

học (hệ số K). Trên cơ sở Bản tự đánh giá cuối năm của mỗi công chức, viên 

chức, người lao động, trong đó sẽ được Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp tất cả các 

mặt hoạt động của từ các đơn vị khác báo cáo lên gồm: Công tác chuyên môn, 

NCKH, hoạt động công đoàn, ban thanh tra, ĐTN (tham gia hoạt động mùa hè 

xanh, hiến máu nhân đạo, hoạt động từ thiện do chi đoàn tổ chức, quyên góp SV 

ăn tết xa nhà,…). Trong báo cáo có thang điểm đánh giá cho từng mục, được Hội 

đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm. Kết quả đánh giá là 

cơ sở để xem xét nâng lương và các khoản phụ cấp của công chức, viên chức, 

người lao động [H1.21.3.04],  [H1.21.3.05], [H1.21.3.06]. Các chỉ số liên quan đến 

hoạt động kết nối và PVCĐ của các đơn vị (P.CTSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.TCCB, 

VP các Phòng/Khoa/ Trung tâm) được đưa vào kế hoạch công việc với các chỉ số rõ 

ràng, được rà soát hàng tháng, trong năm học như: (i) Về KHCN: số lượng NCKH của 

CC, VC, NLĐ, SV đạt giải các cấp; số lượng bài báo khoa học đã công bố trên các 

tạp chí/kỷ yếu hội nghị trong nước và quốc tế; bảng kê/Báo cáo tài chính các nguồn 

thu từ bên ngoài cho hoạt động NCKH, các hợp đồng nghiên cứu mà Trường (bao 

gồm cả cán bộ nghiên cứu với danh nghĩa của Trường) là bên thực hiện;  (ii) Đối với 

mảng Hoạt động tình nguyện, hệ thống đo lường, giám sát được hiển thị rõ bằng: số 

lượng CC, VC, NLĐ, SV tham gia; số lượng & trị giá các công trình tình nguyện; số 

lượng SV nhận Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động; số lượng Giải thưởng; số 

lượng CC, VC, NLĐ, SV được khen thưởng trong 5 năm; số lượng các chương trình 

tình nguyện được Trường triển khai thực hiện trong 5 năm; số lượng các lớp liên kết 

đào tạo tại các tỉnh thành; số lượng các đơn vị/nhà tài trợ; nguồn kinh phí tài trợ trong 

5 năm. (iii) Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác doanh nghiệp cũng được giám sát, đo 

lường kỹ lưỡng với các số liệu thống kê: số lượng chương trình/hội thảo phối hợp với 

doanh nghiệp tổ chức cho SV; số lượng SV đăng ký tham gia; số lượng doanh nghiệp 

phối hợp; số lượng doanh nghiệp ký kết hợp tác cùng HUHA trong vòng 5 năm; kết 

quả khảo sát doanh nghiệp về CTĐT; SV thực tập tại các doanh nghiệp; (iv) Mảng 

Hoạt động Giao lưu - Hợp tác đào tạo quốc tế, Trường giám sát chặt chẽ thông qua: 

số lượng các chương trình giao lưu quốc tế; số lượng CC, VC, NLĐ, SV tham gia; 
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phản hồi của CC, VC, NLĐ, SV sau tham gia; số lượng các trường Đại học, Học viện 

quốc tế ký kết hợp tác đào tạo cùng Nhà trường; số lượng các CTĐT khác; (v) Hoạt 

động Tư vấn - Hướng nghiệp, số liệu đo lường và giám sát được thực hiện thông qua: 

số lượng Báo/Đài, các đối tác phối hợp với Nhà trường tổ chức hoạt động Tư vấn - 

Hướng  nghiệp cộng đồng; thống kê số lượng CC, VC, NLĐ, SV tham gia Tư vấn-

Hướng nghiệp trong vòng 5 năm; thống kê số lượng trường THPT, Tỉnh/Thành, HS 

được Nhà trường triển khai công tác Tư vấn - Hướng nghiệp trong vòng 5 năm  

[H1.21.3.04], [H1.21.3.05], [H1.21.3.06]. Công tác đo lường, giám sát các hoạt động 

kết nối và PVCĐ được thể hiện thông qua hệ thống tự đánh giá. Hệ thống tự đánh 

giá được vận hành dựa trên việc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng 

Phòng/Khoa/Trung tâm, mô tả công việc, phân công nhiệm vụ của mỗi bộ phận, cá 

nhân để có trách nhiệm tự theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện, kết quả đạt được. Để 

tiến trình tự đánh giá đạt hiệu quả, trong bảng kế hoạch hằng năm các đơn vị luôn 

đề ra nhiệm vụ và thời gian hoàn thành. Các chỉ số hoạt động này là công cụ đo 

lường mức độ hoàn thành/hiệu quả hoạt động [H1.21.3.02],[H1.21.3.03], 

[H1.21.3.04], [H1.21.3.05], [H1.21.3.06]. Theo đó, việc triển khai thực hiện các 

chương trình hành động đều được các viên chức bám sát thực hiện. [H1.21.3.02], 

[H1.21.3.03], [H1.21.3.04], [H1.21.3.05], [H1.21.3.06], [H1.21.3.06]. Việc thực 

hiện các hoạt động kết nối PVCĐ của đơn vị, cá nhân cũng bị chi phối, giám sát 

của các bên liên quan khác như P. TCCB, VP, Công đoàn, ĐTN, Ban Thanh tra 

bằng nhiều hình thức như: báo cáo công tác tháng [H1.21.3.07], năm học của 

P.CTSV, P.QLKH, P.TCCB, TTDVC,.. [H1.21.3.07], tổng kết Mùa hè xanh, tổng 

kết Xuân Tình Nguyện Phong trào SV5T [H1.21.3.02], [H1.21.3.03]. Nhằm 

mục đích nắm bắt và giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh về phong trào 

NCKH của CC, VC, NLĐ, SV, phong trào Đoàn - Hội (Mùa hè xanh, SV5T, 

Xuân Tình Nguyện), chương trình/ sự kiện (Ngày Hội việc làm, Hội thảo),… đảm 

bảo sự phối hợp tốt giữa các đơn vị. BGH thống nhất kế hoạch Đối thoại với SV 

hàng quý với sự tham gia của Đại diện BGH, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐT, các 

thành phần liên quan gồm Lãnh đạo Phòng Công tác SV, các Phòng/Khoa/Trung 

tâm liên quan, Ban Thanh tra, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Trường. Qua đó, 

Lãnh đạo P.CTSV, Đoàn Thanh niên báo cáo tiến độ thực hiện một số hoạt động 

(Mùa hè xanh, SV5T, NCKH,…) để cùng các Phòng/Khoa/Trung tâm bàn bạc, 

nêu ý kiến góp ý và đề xuất BGH cách thức, biện pháp, xin ý kiến chỉ đạo cho 
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các chương trình hành động tiếp theo [H1.21.3.02], [H1.21.3.03], [H1.21.3.04], 

[H1.21.3.05], [H1.21.3.06], [H1.21.3.06], [H1.21.3.07]. 

Việc thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng được ban hành đầy đủ từ: kế 

hoạch, tổ chức thực hiện (các đơn vị/cá nhân thực hiện, các bên tham gia); đóng góp 

cho xã hội, các nguồn lực thu nhận được từ các hoạt động dịch vụ và chuyển giao; hoạt 

động sinh viên tình nguyện, hoạt động khai, bế giảng các lớp bồi dưỡng, hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên,…được cập nhật kịp thời trên 

website của nhà trường: http://www.truongnoivu.edu.vn [H1.21.3.08]; dữ liệu, 

thông tin sinh viên được cập nhật trong phần mềm quản lý đào tạo; dữ liệu, thông 

tin về văn bằng, chứng chỉ được cập nhật và lưu giữ; hồ sơ về đào tạo, về công tác 

Đoàn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chuyên môn, nghiệp vụ,… được lưu trữ ở các 

phòng, ban chức năng. 

Cơ sở dữ liệu các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ chưa 

được cập nhật thường xuyên trong các năm. 

BGH chỉ đạo Phòng KTĐBCL, các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, các tổ 

chức Công đoàn, đoàn trường tổ chức thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Thực hiện Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức, Trường Đại học Nội vụ đã tiến hành tổ chức khảo sát, đánh 

giá các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Trường tổ chức (chủ yếu 

bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính) [H1.21.3.09].. Kết quả đánh giá 

như sau: 

Bảng H1.21.3.1. Tổng hợp kết quả đánh giá theo địa điểm 

STT Địa điểm tổ chức đánh giá Số lớp Số người 

1 Tại Miền Bắc 10 595 

2 Tại miền Trung 06 353 

3 Tại miền Nam 05 498 

 Tổng 21 1.446 
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Bảng H1.21.3.2. Tổng hợp kết quả đánh giá theo đối tượng 

STT Đối tượng tham 

gia đánh giá 

Số người Tuổi bình 

quân 

Bình quân 

năm công tác Tổng Nữ 

1 Học viên 1.182 557 37,86 11,23 

2 Giảng viên 42 22 43,26 19,8 

3 Cựu học viên 113 59 36,58 8,73 

4 Lãnh đạo các đơn 

vị 

108 28 43,31 16,09 

 Tổng 1.446 666   

  

Kết quả khảo sát đánh giá tổng thể được đo lường bằng các chỉ số đánh giá 

chung, là số điểm đánh giá trung bình sau khi xử lý thông tin thu thập được từ 

phiếu điều tra của từng lớp bồi dưỡng [H1.21.3.09]. Việc thực hiện giám sát, triển 

khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ rất toàn diện. Việc phân 

tích kết quả giám sát chưa liên tục. Triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng để tăng trách nhiệm đối với xã hội. Về đánh giá về chương 

trình bồi dưỡng, ngoài chương trình do Bộ Nội vụ xây dựng khung chương trình 

như bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 

chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, HUHA rất quan tâm đến việc 

xác định nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức, xác định mục tiêu 

của các lớp bồi dưỡng, trên cơ sở điều tra, khảo sát nhu cầu bồi dưỡng và trao đổi 

cụ thể với lãnh đạo các đơn vị về nhu cầu, mục tiêu và nôi dung của các lớp bồi 

dưỡng. Rất nhiều chương trình bồi dưỡng Trường đã thực hiện theo cách tiếp cận 

“bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị đối tác, 

nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức cần có trong quá trình thực thi công 

việc”, đồng thời Trường đã mời những giảng viên, những báo cáo viên có kinh 

nghiệm giảng dạy, có kiến thức thực tế và cả những chuyên gia đầu ngành cùng 

tham gia xây dựng chương trình và trực tiếp giảng dạy. Ðây cũng là một trong 

những nguyên nhân quan trọng giúp cho các chương trình bồi dưỡng do Trường 

thực hiện có chất lượng tốt, được các học viên đánh giá rất cao. Đặc biệt, tại cơ sở 

TP. Hồ Chí Minh đã làm rất tốt công tác bồi dưỡng, liên tục có các hợp đồng với 

các cơ quan, đơn vị mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (khoảng trong 5 ngày) tập 
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trung vào bồi dưỡng các kỹ năng làm việc, bồi dưỡng theo vị trí việc làm. Đây đều 

là những nội dung rất thiết thực mà cán bộ, công chức, viên chức có thể áp dụng 

ngày vào thực tiễn công việc ngay sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng. 

[H1.21.4.06]. Hiệu quả của việc thông tin (đánh giá qua phản hồi của học viên, đối 

tác bằng phỏng vấn, bằng phiếu khảo sát, hội nghị sinh viên) [H1.21.4.06]. Triển 

khai đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng rất cụ thể, chi tiết 

các mặt hoạt động. 

Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng 

được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Nhà trường có chính sách quan tâm hoạt động học tập của CC, VC, NLĐ, 

SV [H1.21.4.01], [H1.21.4.04. Trường căn cứ kết quả khảo sát sự hài lòng của 

các bên liên quan trong kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ, Nhà trường đã cải tiến 

một số các tiêu chí đánh giá, các chế độ chính sách, các quy trình nghiệp vụ, biểu 

mẫu, quy trình hành chính nhằm đẩy mạnh hoạt động này, đáp ứng nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan [H1.21.4.05], [H1.21.4.06]. Cụ thể: Nhà trường tổ 

chức rà soát, cập nhật, điều chỉnh một số văn bản như: Quy định chế độ chính sách 

đối với SV [H1.21.1.9], Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ của HUHA [H21.21.1.31], Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, kiểm 

tra, đánh giá kết quả học phần theo hệ thống tín chỉ [H1.21.1.16], [H1.21.1.17],  

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  [H1.21. 

1.29], Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

[H1.21.1.26], Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên từ 

2016 đến nay [H1.21.2.06], [H1.21.2.12]. Hàng năm Nhà trường ban hành: Kế 

hoạch về tổ chức hội thảo, tọa đàm, tổ chức các lớp bồi dưỡng [H1.21.2.39], Kế 

hoạch của Ban chấp hành công đoàn [H1.21.1.43], Kế hoạch hoạt động của đoàn 

thành niên [H1.21.1.47]. 

Kết quả cải tiến của từng mặt hoạt động như sau: Chủ động kế hoạch kết nối 

và cung cấp các dịch vụ PVCĐ như: hoạt động tình nguyện ngày càng mở rộng 

quy mô, tổ chức, địa bàn, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, số lượng SV 

đăng ký tham gia như: hoạt động chung sức vì cộng đồng, thăm tặng quà cho các 
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gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học, hiến máu nhân đạo, tình nguyện 

“Ấm áp Điện Biên”, tiếp sức mùa thi, giọt máu hồng, giọt hồng trao em, xuân 

thân ái,  xây nhà tình nghĩa . Chiến dịch Mùa hè xanh tham gia thực hiện các 

mục tiêu toàn diện từ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, xây 

dựng, trồng vườn hoa trên địa bàn xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang, đến tư vấn tuyển sinh [H1.21.1.43], [H1.21.1.44], [H1.21.1.45], 

[H1.21.1.46].  Ngoài ra, qua sự kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ của bộ 

phận tư vấn SV của P.CTSV, nhiều SV tìm kiếm được nhà trọ đáng tin cậy, về 

phía người dân cũng an tâm khi cho SV HUHA thuê nhà [H21.21.1.46]. Từng 

bước đưa các hoạt động thực hiện việc cải tiến kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan theo đúng kế hoạch như: hoạt động 

đào tạo và NCKH, Nhà trường đã cải tiến một số chính sách về tài chính và 

nguồn nhân lực để đẩy mạnh các hoạt động KHCN trong toàn Trường như: Quy 

định chế độ làm việc của GV [H21.21.1.30] trong đó có quy định về thời gian 

làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Chương trình hội nghị 

sinh viên nghiên cứu khoa học [H21.21.2.06]. Ngoài ra, có sự  hợp tác đào tạo và 

NCKH được ký kết giữa HUHA với các tổ chức ngoài trường ở các nước như: 

Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Cộng hòa Ý, Cộng hòa Liên bang Nga, Đức, Mỹ. 

[H21.21.2.07], [H21.21.2.08]. 

Bảng H1.21.4.1.Tổng hợp kết quả đánh giá 

 [H1.21.2.06], [H1.21.2.07], [H1.21.2.08]. 

STT Nội dung 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 
Triển khai và Nghiệm thu 

đề tài cấp Bộ 
07 04 07 11 01 

2 
Nghiệm thu đề tài cấp 

Trường 
 12 04 12 14 

3 Đề tài NCKH của SV  26 24 75 115 

4 

Tổ chức hội thảo, hội nghị, 

tọa đàm, nói chuyện 

chuyên đề 

15 17 02 52 20 

5 
 Hợp tác quốc tế (đoàn ra – 

đoàn vào) 
05 19 22 20 29 
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Đối với chương trình Tư vấn - Hướng nghiệp: nhằm mục đích cung cấp 

nhiều thông tin hơn đến cho phụ huynh, HS THPT để lựa chọn ngành, nghề và 

trường phù hợp, Nhà trường đã cải tiến công tác truyền thông tuyển sinh như: thay 

đổi phương thức tư vấn hướng nghiệp, mở rộng phạm vi triển khai công tác tư vấn 

hướng nghiệp, nâng số lượng chương trình, số lượng tỉnh/thành, trường THPT mà 

HUHA đến tư vấn qua các năm; cải tiến, tăng cường các ấn phẩm PVCĐ (sổ tay, 

cẩm nang hướng nghiệp,…) [H1.21.3.8]; hoạt động Giao lưu Hợp tác doanh 

nghiệp: Những năm qua doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đến HUHA tuyển nhân sự, 

tạo cơ hội việc làm cho SV; Có thể nói, Trường đã góp phần đào tạo cung cấp 

nguồn lực trí tuệ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của cả nước. 

Hằng năm Nhà trường có kế hoạch tuyển sinh khắp cả nước, tổ chức đào tạo và 

cung cấp nguồn nhân lực có trình độ đại học cho các địa phương trong cả 

nước/năm. Với tổng số nguồn lao động tại HUHA và do HUHA đào tạo, ngoài 

việc đóng góp sức lao động trí tuệ, hàng năm, đội ngũ này đã đóng góp thuế theo 

nghĩa vụ, góp phần làm tăng nguồn tài chính của địa phương [H1.21.2.10]. 

Chính sách về tài chính chưa nhiều, nguồn nhân lực còn ít nên CB-GV-SV 

chưa chú trọng hơn về hoạt động NCKH. Nhóm ngành của Trường vẫn còn ít 

nên chưa thu hút được nhiều sinh viên đến trường học.  

Công tác triển khai của Trường đều có sự phối hợp của các bên liên quan 

nhằm xây dựng kế hoạch, chương trình kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ. Ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan trong chương trình hành động, sau khi có kết 

quả hoạt động. Có thể kể đến, Báo cáo về kế hoạch tổ chức các hoạt động thiện 

nguyện, Báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo NCKH về phía người dân, sau mỗi 

hoạt động thiện nguyện của CB, CC, VC, NLĐ, SV HUHA, mức độ hài lòng cũng 

như uy tín và thương hiệu HUHA của chính quyền địa phương, của người dân đối 

với HUHA ngày càng tăng. Sau mỗi chương trình nhà trường đều tổ chức họp 

tổng kết và rút kinh nghiệm để ngày càng nâng cao chất lượng hợp tác 

[H1.21.3.09] . Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường còn thực 

hiện khảo sát ý kiến về chất lượng SV sau khi tốt nghiệp HUHA đã và đang 

làm việc tại các đơn vị [H1.21.4.05]. Theo dõi mức độ hài lòng của nhà tuyển 

dụng (NTD) qua các năm, Những năm gần đây NTD đã hài lòng về SV do 

Trường đào tạo. Kết quả 80% NTD hài lòng về chất lượng SV tốt nghiệp của 

HUHA. Điều này chứng tỏ sản phẩm đào tạo của Nhà trường ngày càng được xã 

hội tiếp nhận [H1.21.4.06] . Năm 2018, Trường khảo sát đánh giá chất lượng bồi 
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dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước [H1.21.3.09] . Kết quả khảo sát 

đánh giá đã cho thấy khá rõ tổng thể bức tranh về chất lượng bồi dưỡng của 

Trường ở tất các các khía cạnh quan trọng như: Chất lượng chương trình bồi 

dưỡng, Chất lượng giảng viên tham gia giảng dạy chương trình, Chất lượng học 

viên tham gia khóa bồi dưỡng, Cơ sở vất chất phục vụ khóa bồi dưỡng, chất lượng 

chung của khóa bồi dưỡng và Hiệu quả sau bồi dưỡng [H1.21.3.09] . Đánh giá 

một cách tổng quan, đa số các lớp bồi dưỡng do Trường tổ chức đều đáp ứng được 

các yêu cầu về chất lượng, ghi nhận sự nỗ lực liên tục về mọi mặt của Trường 

trong những năm vừa qua và trong bối cảnh các nguồn lực nhất là nguồn lực con 

người ở các cơ sở đào tạo trực thuộc Trường còn nhiều hạn chế. Trong những năm 

qua, cùng với việc liên tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong cả nước, 

được các đối tác là các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị và các doanh 

nghiệp trong cả nước biết đến và thường liên hệ hợp tác, những điểm mạnh này 

cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. [H1.21.3.09].  

Bảng H1.21.4.2 tổng hợp các bên liên quan 

TT Tiêu chí/Chỉ báo 
Giảng 

viên 

Học 

viên 

TB 

chung 

I Đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng 

CBCCVC 

7,81 8,39 8,10 

1 Tính phù hợp của chương trình 7,60 8,40 8,00 

2 Tính khoa học của chương trình 7,77 8,36 8,07 

3 Tính thống nhất của chương trình, tài liệu 7,75 8,31 8,03 

4 Tính ứng dụng của chương trình 7,79 8,36 8,07 

5 Hình thức của chương trình 8,15 8,52 8,34 

II Đánh giá chất lượng khóa bồi dưỡng 

CBCCVC 

7,87 8,72 8,29 

1 Xác định nhu cầu, mục tiêu bồi dưỡng 7,89 8,74 8,31 

2 Hình thức tổ chức bồi dưỡng 7,80 8,72 8,26 

3 Chương trình bồi dưỡng 7,64 8,57 8,10 

4 Giảng viên 7,99 8,94 8,47 

5 Học viên 7,81 8,55 8,18 

6 Cơ sở vật chất và trang thiết bị 8,03 8,79 8,41 

7 Các hoạt động hỗ trợ người học 7,93 8,66 8,29 

8 Hoạt động kiểm tra, đánh giá 7,76 8,67 8,21 

9 Tổ chức thực hiện 8,03 8,79 8,41 

III Đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng CBCCVC 8,38 8,36 8,37 

1 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 8,32 8,27 8,30 

2 Kỹ năng 8,13 8,41 8,27 

3 Thái độ của cán bộ, công chức sau đào tạo, bồi 

dưỡng 

8,69 8,40 8,54 
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ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, BCH 

Công đoàn, BCH Đoàn trường triển khai thực hiện có hiệu kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ, công tác triển khai thực hiện của Nhà trường đều có sự 

phối hợp của các đơn vị thuộc, trực thuộc trường nhằm xây dựng nên những kế 

hoạch, các chương trình, tổng hợp kết quả thực hiện trong từng chương trình kết 

nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ cụ thể [H1.21.1.19] ; [H1.21.1.20]  

[H1.21.1.27]   

Chính sách về tài chính còn hạn chế, nguồn lực Nhà trường tập trung nhiều 

cho đào tạo, bồi dưỡng, chưa chú trọng hơn về hoạt động NCKH phục vụ kết nối 

và cung cấp các dịch vụ PVCĐ .  

Nhà trường cần chú trọng, quan tâm cung cấp thông tin để phụ huynh, học 

sinh biết các ngành nghề Trường đào tạo. Quảng bá giới thiệu ngành học, SV tới 

các doanh nghiệp, mở cửa mời các Doanh nghiệp, chủ lao động đến làm việc với 

nhà trường tuyển nhân sự và liên kết Đào tạo, bồi dưỡng 

Chưa mô tả được: Ít nhất 75% số các bên liên quan (được khảo sát) hài lòng 

về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng. 

Đánh giá chung tiêu chuẩn 21: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- ĐU, BGH nhà Trường chủ động Đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục, liên hệ 

các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

cung cấp dịch vụ công giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước, ngành nội vụ, 

nền công vụ. 

- ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, 

BCH đoàn trường đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy 

định của nhà trường. 

- Thực hiện sự chỉ đạo của ĐU, BGH các đơn vị thuộc, trực thuộc, tổ chức 

công đoàn, đoàn trường, đặc biệt Trung tâm Dịch vụ công, Phòng KTĐBCL làm 

đầu mối đã phát phiếu khảo sát, thu thập, đánh giá và rà soát định kỳ hàng năm dựa 

trên các tiêu chí về số lượng và chất lượng. 

- Trường đã thiết lập, triển khai nhiều chương  trình, hoạt động, phong phú, 

đa dạng về nội dung, hình thức, phát triển quy mô kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với cộng đồng địa phương, cộng đồng 

doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Kết quả kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

được Trường triển khai tích cực, đạt được nhiều thành tựu, tăng về số lượng, nâng 

cao chất lượng, đem lại lợi ích cho Nhà trường, cộng đồng và xã hội.  
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Chưa chú trọng việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế 

hoạch kết nối và cung cấp các dịch PVCĐ đã thực hiện trên từng lĩnh vực hoạt 

động.  

- Triển khai lấy ý kiến diện rộng về sự phản hồi của các bên liên quan chưa 

được phủ rộng các phương diện hoạt động. 

- Trong thực hiện cung cấp các dịch vụ, một số dịch vụ được một vài đơn vị 

khác nhau cùng triển khai nhưng chưa có cơ chế cập nhật thông tin mỗi khi giám sát 

còn gặp khó khăn, thường thì đến cuối năm mới tập hợp hết các thông tin. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Coi trọng công tác nhân sự, xây dựng kế 

hoạch, khảo sát, đánh giá lấy ý kiến phản 

hồi của các đối tác trong hoạt động 

PVCĐ. 

ĐU, BGH, 

HĐT các 

đơn vị thuộc, 

trực thuộc, 

CĐ, ĐTN   

2019 -

2020 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Xây dựng kế hoạch, chú trọng nội dung 

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của 

các đối tác trên nhiều hoạt động phục vụ 

cộng đồng 

Phòng/Khoa/ 

Trung 

tâm/Giảng 

viên 

2020 - 

2022 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Nhà trường rà soát lại các chính sách 

giành cho CB-GV-NV. Khuyến khích, 

khen thưởng các cá nhân, tập thể có 

nhiều hoạt động. Tạo điều kiện để các 

đơn vị tìm kiếm đề tài, dự án NCKH có 

khả thi để PVCĐ. 

Phòng/Khoa/ 

Trung 

tâm/Cán bộ/ 

Giảng 

viên/Nhân 

viên 

2020 - 

2023 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

ĐU, BGH nhà Trường chủ động Đề xuất 

Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục, liên hệ các địa 

phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tham 

gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, cung 

cấp dịch vụ công giải quyết các vấn đề 

cấp bách của đất nước, ngành nội vụ, nền 

công vụ. 

ĐU, BGH, 

HĐT các 

đơn vị thuộc, 

trực thuộc, 

CĐ, ĐTN 

2020-

2023 

5 Phát huy ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị Các đơn vị 2019-
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điểm 

mạnh 2 

thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, BCH 

đoàn trường đã chủ động xây dựng 

chương trình, kế hoạch kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ tuân thủ theo 

đúng quy định của pháp luật, quy chế, 

quy định của nhà trường. 

thuộc, trực 

thuộc, CĐ, 

ĐTN 

2025 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Thực hiện sự chỉ đạo của ĐU, BGH các 

đơn vị thuộc, trực thuộc, tổ chức công 

đoàn, đoàn trường, đặc biệt Trung tâm 

Dịch vụ công, Phòng KTĐBCL làm đầu 

mối đã phát phiếu khảo sát, thu thập, 

đánh giá và rà soát định kỳ hàng năm dựa 

trên các tiêu chí về số lượng và chất 

lượng. 

Các đơn vị 

thuộc, trực 

thuộc, CĐ, 

ĐTN 2019-

2025 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Trường đã thiết lập, triển khai nhiều 

chương  trình, hoạt động, phong phú, đa 

dạng về nội dung, hình thức, phát triển 

quy mô kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ tạo sự gắn kết giữa Nhà trường 

với cộng đồng địa phương, cộng đồng 

doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Kết 

quả kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ được Trường triển khai tích cực, 

đạt được nhiều thành tựu, tăng về số 

lượng, nâng cao chất lượng, đem lại lợi 

ích cho Nhà trường, cộng đồng và xã hội. 

BGH, các 

đơn vị thuộc, 

trực thuộc, 

CĐ, ĐTN 

2019-

2025 

 

4. Mức đánh giá: 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 21 5/7 

Tiêu chí 21.1 5/7 

Tiêu chí 21.2 5/7 

Tiêu chí 21.3 5/7 

Tiêu chí 21.4 5/7 
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Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 

 Tiêu chí 22.1: Tỷ  lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả 

các chương trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến 

Trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng năm học, Nhà trường xác lập, dự đoán tỷ lệ 

người học đạt yêu cầu, tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT [Chưa xây dựng được mạng 

lưới cộng tác viên truyền thông và tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT/các địa 

phương trong cả nước. 

Chưa thu hút được thí sinh đạt giải cao (giải nhất, nhì, ba) trong các kỳ thi 

học sinh giỏi quốc gia, quốc tế để xét tuyển thẳng vào học trình độ ĐH  cũng như 

chưa có chính sách xét chuyển tiếp sinh SĐH trong năm tốt nghiệp đối với sinh 

viên ĐH hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc đúng ngành.  

Chưa tổ chức được cho người học đăng ký nhập học online (trực tuyến). 

Chưa đi sâu về phân tích hiệu quả của các biện pháp giám sát. 

Chưa đáp ứng được tối đa các mong muốn, yêu cầu của người học do bị 

ràng buộc bởi các quy chế và các quy định trong TS và tổ chức đào tạo 

[H1.22.01.01]. Dự đoán tỉ lệ người học đạt yêu cầu, không bị cảnh báo học vụ ở các 

ngành trung bình từ 82% đến 97%, trong đó có những ngành được dự đoán tỉ lệ người 

học đạt yêu cầu, không bị cảnh báo học vụ tương đối cao như ngành Quản lý nhà nước 

(97%), có ngành được dự  đoán có tỉ lệ người học đạt yêu cầu, không bị cảnh báo học vụ 

thấp hơn như ngành Hệ thống thông tin (82%). 

Trường theo dõi, giám sát, đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp của người học thông qua các 

báo cáo tổng kết từng khóa đào tạo của Trường [H1.22.01.02]. Trường theo dõi, giám 

sát, đánh giá tỉ lệ thôi học, xóa tên, học lại của các chương trình đào tạo trên phần mềm 

Quản lý đào tạo; và thông qua các báo cáo của cố vấn học tập hằng tháng; qua họp xét 

cảnh báo học vụ [H1.22.01.03], [H1.22.01.04]. Nhà trường tổ chức mỗi năm 2 đợt tốt 

nghiệp cho người học. Trước mỗi đợt tốt nghiệp, báo cáo về tỷ lệ người học tốt nghiệp 

được thực hiện và trình cho Hội đồng xét tốt nghiệp của trường [H1.22.01.05]. Nhìn 

chung, tỷ lệ tốt nghiệp trung bình của sinh viên trong 03 khóa tốt nghiệp của Trường 

trong khoảng từ 75% đến 99% [H1.22.01.02]. 

Nhằm đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp của Trường trong mối tương quan với các cơ sở 

giáo dục khác và tương quan giữa các CTĐT của Trường, Trường thực hiện việc đối 
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sánh tỉ lệ tốt nghiệp giữa các CTĐT của Trường, với các CTĐT tương ứng trong nước. 

Trong 03 khóa sinh viên tốt nghiệp của Trường, tỉ lệ tốt nghiệp của ngành Quản trị nhân 

lực và Quản trị văn phòng cao hơn so với các ngành khác. Năm 2016, sinh viên trúng 

tuyển năm 2012 (tốt nghiệp năm 2016) đào tạo theo hình thức niên chế tốt nghiệp từ 

85% đến 95%. Tuy nhiên, khóa trúng tuyển năm 2013 (tốt nghiệp năm 2017), Trường 

bắt đầu chuyển hình thức đào tạo sang tín chỉ và tỉ lệ tốt nghiệp của  sinh viên thấp hơn 

so với năm 2016, chỉ từ 73% đến 83%. Năm 2018, với việc áp dụng các biện pháp cải 

tiến chất lượng đào tạo; việc Quản lý đào tạo, việc giảng dạy, học tập theo học chế tín 

chỉ đã có những cải tiến đáng kể nên tỉ lệ tốt nghiệp đã tăng lên từ 72.6% đến 96.2%. So 

sánh kết quả đào tạo của 02 khóa học đầu tiên của Trường áp dụng theo học chế tín chỉ, 

tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp khóa sau (tốt nghiệp năm 2018) cao hơn so với khóa trước (tốt 

nghiệp năm 2017) [H1.22.01.02]. 

Bảng 22.1.1. Đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp của HUHA 

Ngành Năm tốt nghiệp 

2016 2017 2018 

Lưu trữ học 85% 75% 94.8% 

Khoa học Thư viện 86% 73% 72.6% 

Quản trị nhân lực 98% 82.6% 96.2% 

Quản trị văn phòng 95% 83% 96% 

Quản lý nhà nước (chưa có SV tốt nghiệp) 81% 94% 

 

Để tăng tỉ lệ tốt nghiệp và giảm tỉ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, trong quá trình 

sinh viên học tập Nhà trường thông báo cho sinh viên bị cảnh báo học tập và sinh viên bị 

cảnh báo học vụ 02 lần liên tiếp sau khi xét cảnh báo học vụ sau mỗi học kì của năm học 

[H1.22.01.06]. Bên cạnh đó, Nhà trường giao cho các Khoa, Cố vấn học tập gặp trực tiếp 

sinh viên bị cảnh báo học tập để nhắc nhở và tư vấn về tiến độ học tập, lộ trình đăng ký 

học phần...[H1.22.01.06]. Sinh viên sau 2 lần được nhà trường cảnh báo học tập, không 

cải thiện được kết quả bị buộc thôi học [H1.22.01.07]. Với những sinh viên bị buộc thôi 

học do bị cảnh báo học vụ, Trường cho phép sinh viên đại học chính quy được chuyển 

sang học trình độ cao đẳng hoặc hình thức vừa làm vừa học ở ngành phù hợp 

[H1.22.01.08]. 

Vấn đề sinh viên không đạt các học phần cũng được báo cáo tại Hội đồng xét học 
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vụ của trường, Hội đồng xét tốt nghiệp [H1.22.01.04], [H1.22.01.05] cũng như gửi về khoa, 

bộ môn. Để nâng cao kết quả học tập của những học phần có điểm D, D+ hoặc điểm F, 

Nhà trường tổ chức học kì phụ để sinh viên học lại hoặc học cải thiện điểm. Ngoài ra, để 

tăng tỉ lệ tốt nghiệp và giảm tỉ lệ thôi học của người học, giảng viên tích cực đổi mới phương pháp 

giảng dạy nhằm phát huy năng lực tự học, khả năng tư duy sáng tạo, vai trò của người học 

là trung tâm, giảng viên là người định hướng hướng dẫn người học [H1.22.01.09]. Hàng 

năm, Trường tiến hành tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao về phương pháp giảng dạy 

tiên tiến, phương pháp giảng dạy tích cực cho giảng viên phù hợp với từng đối tượng 

theo thâm niên công tác, giảng dạy khác nhau [H1.22.01.10]. Trường cũng thường xuyên 

rà soát ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần để khoa/trung tâm chỉnh sửa những nội 

sung chưa chính xác, cập nhật thông tin mới cho phù hợp, bổ sung mới câu hỏi thi và cập 

nhật vào ngân hàng câu hỏi thi trước khi tổ chức thi. Vì vậy, bộ ngân hàng câu hỏi thi 

được cải tiến hàng năm và ngày càng hoàn chỉnh [H1.22.01.11]. Đồng thời, sau khi phân 

tích kết quả học tập của SV qua từng học kỳ và kết quả khảo sát ý kiến SV về các 

phương pháp đánh giá người học, từ thực tiễn sau một thời gian triển khai cho thấy một 

số học phần không phù hợp với phương pháp đánh giá hiện tại mà phù hợp hơn với các 

hình thức đánh giá khác.Vì thế, Trường đã điều chỉnh lại hình thức đánh giá người học 

cho phù hợp với thực tế [H1.22.01.12]. 

Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương 

trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

HUHA tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ. Khoá học là thời gian 

thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Thời gian của một khoá học, 

được quy định tuỳ thuộc vào trình độ, ngành đào tạo. [H1.22.02.01]. 

Bảng 22.2.1.  Thời gian đào tạo các bậc, hệ của trường ĐHNV 

Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo thiết kế  Thời gian học tập tối đa  

Đại học chính quy 4 năm 6 năm 

Liên thông cao đẳng lên đại học 

 

 lên đại học 

1.5-2 năm 2.5-3 năm 

Liên thông trung cấp lên đại học 2.5-3 năm 3.5-4 năm 

Đại học vừa làm vừa học 4 năm 6 năm 

 

Trong kế hoạch hoạt động đào tạo của Trường, thời gian tốt nghiệp trung bình của 

các CTĐT được xác lập. Dự đoán tỉ lệ người học tốt nghiệp ở các ngành từ 70% đến 97 

%. [H1.22.01.01]. 
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 Tương tự tỷ lệ tốt nghiệp, Trường có báo cáo về thời gian tốt nghiệp của sinh viên 

được thực hiện và trình cho Hội đồng tốt nghiệp [H1.22.01.05], các báo cáo này thường 

thực hiện hàng năm kể từ sau 01 năm so với thời hạn tốt nghiệp theo CTĐT thiết kế. 

Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tương đối cao (khóa trúng tuyển 

năm 2012 là 87%, khóa trúng tuyển năm 2013 là 65%, khóa trúng tuyển năm 2014 là 

73%) [H1.22.01.02], đồng nghĩa với việc các chính sách quản lý của nhà trường và sự hỗ 

trợ sinh viên tương đối kịp thời và hiệu quả. 

 

Trường theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của người học thông 

qua phần mềm Quản lý đào tạo [H1.22.02.02] được Quản lý bởi Phòng Quản lý đào tạo, 

cố vấn học tập, giáo vụ các khoa; trong và sau mỗi đợt xét tốt nghiệp với việc đánh giá, 

tổng kết khóa học [H1.22.01.02]. 

Nhằm đánh giá thời gian tốt nghiệp trung bình của Trường trong tương quan giữa 

các CTĐT của Trường, Trường thực hiện việc đối sánh thời gian tốt nghiệp giữa các 

CTĐT của Trường, giữa khóa trước với khóa sau của cùng chương trình đào tạo. Trong 

03 khóa sinh viên tốt nghiệp của Trường, thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên 

các ngành từ 4,06 đến 4,098 năm.  

Bảng 22.2.3. Đối sánh thời gian tốt nghiệp của HUHA 

Ngành Năm tốt nghiệp 

2016 2017 2018 

Lưu trữ học 4,05 4,08 4,1 

Khoa học Thư viện 4,1 4,11 4,07 

Quản trị nhân lực 4,06 4,12 4,09 

Quản trị văn phòng 4,05 4,1 4,09 

Quản lý nhà nước (chưa có SV tốt nghiệp) 4,08 4,1 

 

Bảng 22.2.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên 

Năm nhập học Số năm tốt nghiệp 

theo CTĐT thiết kế 

Số năm tốt nghiệp 

trung bình 

Số năm tối đa 

 tốt nghiệp 

2012 4.0 năm 4.06 6.0 năm 

2013 4.0 năm 4.098 6.0 năm 

2014 4.0 năm 4.09 6.0 năm 
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Năm 2016, sinh viên trúng tuyển năm 2012 (tốt nghiệp năm 2016) đào tạo theo 

hình thức niên chế thời gian tốt nghiệp từ 4,05 năm đến 4,1 năm. Tuy nhiên, khóa trúng 

tuyển năm 2013 (tốt nghiệp năm 2017), Trường bắt đầu chuyển hình thức đào tạo sang 

tín chỉ nên thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên dài hơn so với năm 2016, từ 

4,08 năm đến 4,12 năm. Năm 2018, với việc áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng 

đào tạo; việc Quản lý đào tạo, việc giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ đã có những 

cải tiến [H1.22.01.09], [H1.22.01.10], [H1.22.01.11], [H1.22.01.12] nên thời gian tốt 

nghiệp đã giảm xuống, từ trung bình 4,098 năm (năm 2017) xuống 4,09 năm (năm 

2018). So sánh kết quả đào tạo của 02 khóa học đầu tiên của Trường áp dụng theo học 

chế tín chỉ, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp khóa sau (tốt nghiệp năm 2018) cao hơn so với 

khóa trước (tốt nghiệp năm 2017). Khóa tốt nghiệp đại học năm đầu tiên của Trường 

(2016), trong 4 ngành, ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có thời gian tốt nghiệp 

trung bình thấp nhất (4,05 năm), khóa tốt nghiệp đại học năm thứ hai của Trường 

(2017), trong 5 ngành, ngành Lưu trữ học và Quản lý nhà nước có thời gian tốt nghiệp 

trung bình thấp nhất (4,08 năm), khóa tốt nghiệp đại học năm thứ ba của Trường (2018), 

trong 5 ngành, ngành Khoa học thư viện có thời gian tốt nghiệp trung bình thấp nhất 

(4,07 năm) [H1.22.01.02]. 

Nhằm cải tiến chất lượng để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp và rút ngắn thời gian tốt 

nghiệp của các CTĐT, Trường đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp. Cụ thể, về tổ chức 

học tập: mở các lớp học kì phụ trong 2 đợt (vào hè và vào thời gian sinh viên nghỉ kì 

giữa 02 học kì trong năm học) để giúp sinh viên hoàn thành CTĐT đúng hạn, hoặc đào 

tạo cùng lúc 2 CTĐT để khuyến khích sinh viên khá, giỏi [H1.22.02.03]; về hỗ trợ, tư 

vấn cho người học: Trường yêu cầu các cố vấn học tập tư vấn sát sao việc đăng kí học 

lại, học cải thiện của sinh viên [H1.22.02.03]; tăng cường đầu tư thư viện, phát triển các 

nguồn học liệu truyền thống và học liệu số, hiện tại Trường có 70.390 giáo trình, học 

liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong 

thư viện; phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên hằng năm: Năm 2014, Phó 

giáo sư-Tiến sĩ: 3 người, Tiến sĩ: 21 người; Thạc sĩ: 155 người;. năm 2015, Phó giáo sư- 

Tiến sĩ: 26 người, Thạc sỹ: 182 người, năm 2016, có 03 PGS; 38 Tiến sĩ, 163 thạc sỹ; 

năm 2017, Phó Giáo sư: 05 người; trình độ Tiến sĩ: 37 người; Thạc sỹ: 234 người 

[H1.22.02.04]; chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học của người học, số lượng đề tài 

nghiên cứu khóa học của sinh viên tăng qua hằng năm: năm 2013, có 05 đề tài; năm 

2014, có 4 đề tài; năm 2015, có 26 đề tài; năm 2016, có  26 đề tài; năm 2017, có  75 đề 

tài; năm 2018, có  105 đề tài [H1.22.02.04].  Ngoài ra, sau khi phân tích kết quả học tập 
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của SV qua từng học kỳ và kết quả khảo sát ý kiến SV về các phương pháp đánh giá 

người học, từ thực tiễn sau một thời gian triển khai cho thấy một số học phần không phù 

hợp với phương pháp đánh giá hiện tại mà phù hợp hơn với các hình thức đánh giá 

khác.Vì thế, Trường đã điều chỉnh lại hình thức đánh giá người học cho phù hợp với thực 

tế [H1.22.01.12]. Trường có văn bản đôn đốc sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ hoàn 

thành chương trình đào tạo để có thể xét tốt nghiệp trước khi hết thời gian tốt đa của 

chương trình [H1.22.02.05]. 

 Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả 

các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Nhà trường luôn quan tâm tới tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp. Trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng năm học, tỷ lệ có việc làm của người học 

sau khi tốt nghiệp được xác lập. Dự đoán tỉ lệ người học có việc làm ở các ngành từ 82% 

đến 98%, trong đó có những ngành được dự đoán tỉ lệ người học có việc làm tương đối 

cao như ngành Lưu trữ học 98%, ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực 91%, có 

ngành được dự  đoán có tỉ lệ người học tỉ lệ người học có việc làm thấp hơn như ngành 

Khoa học thư viện 82% [H1.22.01.01]. 

Việc theo dõi, giám sát tỉ lệ người học có việc làm trong vòng 01 năm sau tốt 

nghiệp do đơn vị chuyên trách là Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Quản lý 

đào tạo đại học, các khoa thực hiện. Để khảo sát tình hình việc làm sau 01 năm tốt nghiệp 

của 02 khóa trình độ đại học (tốt nghiệp năm 2016, 2017), Trường đã ban hành Kế hoạch 

số 958a/KH-ĐHNV ngày 15 tháng 5 năm 2017 khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2016, Kế hoạch số 1691/KH-ĐHNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 khảo sát 

tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 [H1.22.03.01]. Quy trình khảo sát 

việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp được thực hiện như sau: Xây dựng kế hoạch khảo 

sát; Xây dựng mẫu phiếu khảo sát; Thông báo Kế hoạch khảo sát trên website Trường; 

Lập danh sách sinh viên tốt nghiệp (địa chỉ email, số điện thoại, facebook…; Gửi phiếu 

khảo sát đến cựu sinh viên trực tiếp hoặc thông qua website, email, facebook…; Nhận kết 

quả khảo sát của cựu sinh viên; Thống kê và báo cáo kết quả khảo sát [H1.22.03.01] 

Việc theo dõi, giám sát tỉ tỉ lệ người học có việc làm trong vòng 01 năm sau tốt 

nghiệp thông qua các báo cáo thống kê tình hình việc làm [H1.22.03.02].  

Số lượng người học sau 01 năm tốt nghiệp được khảo sát được thể hiện cụ thể qua 

bảng sau: 
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 Sinh viên 

tốt nghiệp năm 2016 

Sinh viên 

tốt nghiệp năm 2017 

Số lượng CSV được khảo sát 1085 1172 

Số lượng CSV phản hồi 905 989 

Các ngành có sinh viên tốt 

nghiệp 

Quản trị nhân lực 

 Quản trị văn phòng 

 Khoa học thư viện 

 Lưu trữ học 

Quản trị nhân lực 

 Quản trị văn phòng 

 Khoa học thư viện 

 Lưu trữ học  

Quản lý nhà nước 

 

Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của sinh viên là rất 

tốt và có xu hướng tăng.  

Bảng 22.3.1. Thống kê việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016, 2017 

Ngành Tỉ lệ có việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2016 

Tỉ lệ có việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017 

Lưu trữ học 94.35% 93.65% 

Quản trị văn phòng 95.36% 94.1% 

Khoa học thư viện 70% 81.6% 

Quản trị nhân lực 65.52% 92.8% 

Quản lý nhà nước Chưa có SV tốt nghiệp 92.18% 

 

Sinh viên tốt nghiệp năm 2016 sau 01 năm, tỉ lệ có việc làm là 89.4%, sinh viên tốt 

nghiệp năm 2017 sau 01 năm, tỉ lệ có việc làm là 91.8%  trong đó có những ngành tỉ lệ 

sinh viên có việc làm rất cao như ngành Quản trị văn phòng, ngành Lưu trữ học (trên 93% 

sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp). Trong đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm  đúng 

ngành sau 01 năm tốt nghiệp năm 2016 chiếm 44%, tỷ lệ sinh viên có việc làm  đúng 

ngành sau 01 năm tốt nghiệp năm 2017 chiếm 33% [H1.22.03.02].  

Nhằm đánh giá tương quan tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường 

thực hiện việc đối sánh tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp với các cơ sở 

giáo dục khác và giữa khóa trước với khóa sau của cùng CTĐT. Tỉ lệ có việc làm khóa tốt 

nghiệp năm 2017 ngành Quản trị nhân lực và Khoa học thư viện cao hơn nhiều so với tỷ lệ 
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có việc làm khóa tốt nghiệp năm 2016, trong khi đó, tỉ lệ có việc làm khóa tốt nghiệp năm 

2017 ngành Quản trị văn phòng và Lưu trữ học thấp hơn một chút so với tỷ lệ có việc làm 

khóa tốt nghiệp năm 2016. 

Nhà trường còn đối sánh tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp với cơ 

sở giáo dục khác như đối sánh với Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn – Đại 

học Quốc gia Hà Nội.[H1.22.03.03].  

Bảng 22.3.2. Đối sánh tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016, 2017 

 

 

Ngành 

Tỉ lệ có việc làm của sinh viên 

 tốt nghiệp năm 2016 

Tỉ lệ có việc làm của sinh viên 

 tốt nghiệp năm 2017 

Trường 

ĐHNVHN 

Trường 

ĐHKHXH&NV- 

ĐHQGHN 

Trường 

ĐHNVHN 

Trường 

ĐHKHXH&NV- 

ĐHQGHN 

Lưu trữ học 94.35% 94.5% 93.65% 86.7% 

Quản trị văn 

phòng 

95.36% 94.5% 94.1% 86.7% 

Khoa học thư 

viện 

70% 96.3% 81.6% 90.0% 

 

Như vậy, năm 2016, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp 

của ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng của Đại học khoa học xã hội và nhân văn – 

Đại học Quốc gia Hà Nội tương đương tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm 

tốt nghiệp của HUHA, còn tỉ lệ có việc làm của ngành Khoa học thư viện của Đại học 

khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội cao hơn tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của HUHA. Năm 2017, tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng 

của Đại học khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thấp hơn tỉ lệ sinh 

viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của HUHA, còn tỉ lệ có việc làm của 

ngành Khoa học thư viện của Đại học khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia 

Hà Nội cao hơn tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của HUHA.     

Để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường tăng cường 

mối quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên ký kết các Hợp đồng hợp tác/các 

biên bản ghi nhớ với đơn vị sử dụng nhân lực, thông tin tuyển dụng của các đơn vị luôn 



299 

 

được đăng tải trên các bảng thông báo và trên website của Nhà trường tại địa chỉ 

http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/519/sinh-vien.aspx; mời các chuyên gia về tuyển dụng 

để tư vấn cho sinh viên phương pháp trả lời phỏng vấn, làm hồ sơ xin việc; tổ chức cuộc 

thi khởi nghiệp để nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên [H1.22.03.04]. Trường 

thường xuyên tổ chức các đợt tham quan, khảo sát thực tế cho sinh viên các ngành đào tạo 

[H1.22.03.05] để người học tiếp cận với thực tế công việc ngay từ khi còn đang học đại 

học. Ngoài ra, Trường còn tổ chức các buổi nói chuyện/tọa đàm có diễn giả là các nhà 

tuyển dụng để hướng dẫn/định hướng cho sinh viên về kĩ năng trả lời phỏng vấn; định 

hướng nghề nghiệp [H1.22.03.06]. Để nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm của người 

học, Trường cũng điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu 

cầu luôn thay đổi của các bên liên quan tăng cường kĩ năng cho người học 

[H1.22.03.07], điều chỉnh, cập nhật chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho phù hợp với 

nhu cầu của đơn vị sử dụng nhân lực [H1.22.03.08]. 

Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của 

người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau tốt nghiệp được Nhà trường 

quan tâm. Trường có kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất 

lượng của người học sau tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Trường. Việc khảo sát 

mức độ hài lòng của cựu sinh viên về chất lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của 

Trường được tổ chức đồng thời với khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Hằng 

năm, Nhà trường đều có kế hoạch khảo sát cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp và giao 

cho phòng Công tác sinh viên là đơn vị chủ trì để triển khai [H1.22.03.01]. Khảo sát mức 

độ hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực và giảng viên, cán bộ Quản lý về chất lượng của 

người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường do Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, 

Phòn Quản lý đào tạo đại học, các khoa chuyên môn tiến hành. 

Việc thu thập thông tin phản hồi của cựu sinh viên về chất lượng của người học tốt 

nghiệp các CTĐT của Trường theo quy trình sau: Bước 1. Tổ chức khảo sát (Xây dựng 

Kế hoạch khảo sát; Thiết kế mẫu phiếu khảo sát; Lập cơ cấu mẫu khảo sát và danh sách 

người được khảo sát (địa chỉ email, số điện thoại, facebook…); Gửi phiếu khảo sát trực 

tiếp hoặc thông qua website, email, facebook…); Bước 2. Xử lý kết quả (Thống kê, phân 

tích số liệu); Bước 3. Sử dụng kết quả (xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao 

chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, bổ sung minh chứng báo cáo Tự đánh 

http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/519/sinh-vien.aspx
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giá hàng năm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo…) [H1.22.03.01]. Việc khảo sát được 

tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau, như gửi qua bưu điện, hỏi qua điện thoại, 

thông qua zalo, viber, skype, tin nhắn facebook. Tiêu chí đo lường sự hài lòng của các 

bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường bao gồm: sự 

hài lòng về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm/thái độ của người học 

sau tốt nghiệp; mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp; mức độ 

hài lòng về kết quả học tập của người học. 

Khảo sát cựu sinh viên về chất lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của 

Trường, 51,7% người được hỏi đánh giá người học tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cần 

thiết đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc; 13% người được hỏi đánh giá người học tốt 

nghiệp có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng một phần yêu cầu công việc. Đánh giá khả 

năng thích ứng của sinh viên tốt nghiệp ĐHNVHN hiện đang làm việc tại đơn vị: 92% cựu 

sinh viên tự đánh giá đã đáp ứng được yêu cầu công việc, trong đó 11,7% cựu sinh viên 

đánh giá mức độ đáp ứng cao yêu cầu công việc …) [H1.22.04.01].  

Việc khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động về chất lượng của người 

học tốt nghiệp các CTĐT của Trường được tổ chức đồng thời với khảo sát chuẩn đầu ra 

của chương trình đào tạo [H1.22.04.02]. Khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng 

nhân lực về chất lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường do Phòng Quản 

lý đào tạo đại học và các khoa chuyên môn tiến hành. Nhà sử dụng lao động nhìn chung 

đánh giá cao chất lượng của người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Trường. 

Việc thu thập thông tin phản hồi của nhà sử dụng lao động về chất lượng của 

người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường theo quy trình sau: Bước 1. Tổ chức khảo sát 

(Xây dựng Kế hoạch khảo sát; Thiết kế mẫu phiếu khảo sát; Gửi phiếu khảo sát trực tiếp 

hoặc thông qua website, email, facebook…); Bước 2. Xử lý kết quả (Thống kê, phân tích 

số liệu); Bước 3. Sử dụng kết quả (xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao chất 

lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, bổ sung minh chứng báo cáo Tự đánh giá 

hàng năm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo…) [H1.22.04.02]. Tiêu chí đo lường sự hài 

lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường 

thể hiện qua việc đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt 

nghiệp. 

Kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của 

người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Trường cho thấy mức độ đáp ứng được 
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yêu cầu công việc từ 34,9% đến 52,5%; đáp ứng tốt yêu cầu công việc từ 23,7% đến 

39,6% tùy theo từng ngành. [H1.22.04.02].  

Bảng 22.4.1. Đánh giá  của đơn vị sử dụng nhân lực về mức độ đáp ứng yêu cầu 

công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHNVHN 

Ngành 

Đánh giá  của đơn vị sử dụng nhân lực về mức độ đáp ứng yêu cầu 

công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHNVHN 

Không đáp ứng 

được yêu cầu 

công việc 

Đáp ứng được 

một phần  yêu 

cầu công việc 

Đáp ứng được 

yêu cầu công 

việc 

Đáp ứng tốt 

yêu cầu công 

việc 

Quản lý văn hóa 5,1% 4,7% 52,5% 37,7% 

Quản lý nhà nước 3% 8% 51% 38% 

Thông tin thư viện 0,4% 14% 51% 35% 

Quản trị nhân lực 1% 24,5% 34,9% 39,6% 

Lưu trữ học 0,7% 17,2% 52% 30,1% 

Quản trị văn phòng 4,5% 19,9% 51,9% 23,7% 

 

Bên cạnh đó, thông qua các hội thảo, tọa đàm phát triển ngành Quản trị văn phòng tại 

HUHA, đại diện các doanh nghiệp (như Cong ty Multis, Tập đoàn Intracom, Công ty cổ 

phần công nghệ lưu trữ số hóa tài liệu HT…) đều đánh giá sinh viên năng động, đáp ứng 

nhu cầu công việc [H1.22.04.02].  

Việc khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên về chất lượng của người học tốt 

nghiệp các CTĐT của Trường được tổ chức đồng thời với khảo sát chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo [H1.22.04.03]. Khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên về chất 

lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường do Phòng Quản lý đào tạo đại học 

và các khoa chuyên môn tiến hành. Giảng viên nhìn chung đánh giá cao chất lượng của 

người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Trường. 

Việc thu thập thông tin phản hồi của giảng viên về chất lượng của người học tốt 

nghiệp các CTĐT của Trường theo quy trình sau: Bước 1. Tổ chức khảo sát (Xây dựng 

Kế hoạch khảo sát; Thiết kế mẫu phiếu khảo sát; Gửi phiếu khảo sát trực tiếp hoặc thông 

qua website, email, facebook…); Bước 2. Xử lý kết quả (Thống kê, phân tích số liệu); 

Bước 3. Sử dụng kết quả (xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng đào 



302 

 

tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, bổ sung minh chứng báo cáo Tự đánh giá hàng năm và 

báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo…) [H1.22.04.03].   

Kết quả khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người học tốt 

nghiệp các chương trình đào tạo của Trường cho thấy mức độ đáp ứng được yêu cầu công 

việc từ 36% đến 49%; đáp ứng tốt yêu cầu công việc từ 31% đến 53% tùy theo từng 

ngành. [H1.22.04.03].  

Bảng 22.4.1. Đánh giá  của giảng viên về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc  

của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHNVHN 

Ngành 

Đánh giá  của giảng viên về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của 

sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHNVHN 

Không đáp 

ứng được yêu 

cầu công việc 

Đáp ứng được 

một phần  yêu 

cầu công việc 

Đáp ứng được 

yêu cầu công 

việc 

Đáp ứng tốt 

yêu cầu công 

việc 

Quản lý văn hóa 3% 5% 49% 43% 

Quản lý nhà nước 0% 10% 37% 53% 

Thông tin thư viện 3% 9% 46% 42% 

Quản trị nhân lực 1% 24% 36% 39% 

Lưu trữ học 1% 16% 45% 38% 

Quản trị văn phòng 2% 19% 48% 31% 

 

Mức độ hài lòng của cựu sinh viên về chất lượng đào tạo của Trường có sự tương 

đồng với Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh, theo thống kê, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn – 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hài lòng về chất lượng đào tạo từ 73,10% đến 

93%, hài lòng về cung cấp kiến thức, kĩ năng từ 64,4% đến 91,5%. 

Những thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt 

nghiệp các CTĐT của Trường được sử dụng trong việc điều chỉnh mục tiêu đào tạo, 

chuẩn đầu ra, khung CTĐT, hoạt động giảng dạy của giảng viên.  

Để nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học 

tốt nghiệp các CTĐT, nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các bên liên quan, Nhà trường 

đã điều chỉnh CTĐT, hình thức tổ chức dạy học, hình thức tổ chức thực tập. Có hơn 40% 

ý kiến của cựu sinh viên phản hồi còn hạn chế về năng lực ngoại ngữ, nhằm nâng cao 

năng lực ngoại ngữ cho người học để họ có thể đạt được chuẩn đầu ra (bậc 3/6 theo 
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khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam), trong CTĐT áp dụng từ khóa trúng tuyển năm 

2016, Trường đã điều chỉnh tăng 03 tín chỉ học phần ngoại ngữ (cơ bản) so với CTĐT 

trước [H1.22.04.04]. 

 Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường có các quy định cụ thể về đào tạo, đánh giá từ đầu vào, quá 

trình học đến khi tốt nghiệp đảm bảo tính công bằng, tin cậy và được công bố công 

khai cho sinh viên vào đầu khóa học, năm học. 

- Tỉ lệ tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung bình của người học, tỉ lệ có việc 

làm của người học sau tốt nghiệp được xác lập, được theo dõi và giám sát. 

- Nhà trường có thực hiện việc đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp; thời gian tốt nghiệp, 

tỉ lệ có việc làm của người học sau tốt nghiệp giữa năm trước, năm sau của cùng 

CTĐT; giữa các CTĐT của Trường; với CTĐT tương ứng. Tỉ lệ tốt nghiệp khá cao 

thể hiện được chính sách quản lý của nhà trường có hiệu quả và chất lượng đào tạo 

của nhà trường đã được kiểm soát chặt chẽ. 

- Nhà trường có biện pháp cải tiến chất lượng nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp, rút 

ngắn thời gian tốt nghiệp cho sinh viên nên thời gian gian tốt nghiệp trung bình 

của sinh viên ở các CTĐT nhìn chung tiệm cận với thời gian tốt nghiệp theo 

chương trình thiết kế. 

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm của trường sau 01 năm tốt nghiệp khá cao, đều 

đạt trên 65%  trở lên. Để nâng cao tỷ lệ có việc làm, Nhà trường có biện pháp 

hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên  

- Nhà trường có đơn vị quản lý và triển khai hệ thống lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan; đã thiết lập nhiều kênh thông tin để lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan.  

- Ý kiến phản hồi của sinh viên thực hiện cuối mỗi học phần và được tổng 

hợp, phân tích và đánh giá để cải thiện chất lượng dạy và học. Ý kiến phản hồi của 

cựu sinh viên được thực hiện sau mỗi khóa tốt nghiệp và đã được Nhà trường sử 

dụng.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Khóa trúng tuyển năm 2013, số lượng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn còn 

chưa cao (65%) do đây là khóa đào tạo đầu tiên của Trường theo học chế tín chỉ. 
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- Các hình thức hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên chưa 

phong phú. Chưa thu hút được các đơn vị sử dụng nhân lực đến Trường để tuyển 

dụng nhân sự. 

- Việc thu thập dữ liệu đánh giá sinh viên tốt nghiệp của trường ở đơn vị sử 

dụng nhân lực còn hạn chế. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

 thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1 

 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 1 

Xây dựng đội ngũ tư vấn viên  thực 

hiện công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

có học lực yếu trong quá trình học tập 

ngay từ năm thứ nhất. 

P.QLĐTĐH, 

PQLSV, trợ lý 

các khoa, sinh 

viên có học lực 

giỏi 

Thường 

xuyên 

5 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 2 

Cần tổ chức ngày hội việc làm tại 

HUHA để thu hút các đơn vị sử dụng 

nhân lực đến Trường để tuyển dụng 

nhân sự 

P.CTSV, ĐTN 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

Trường và các 

đơn vị 

Hằng năm 

6 

 

 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 3 

Triển khai việc lấy ý kiến đánh giá 

của đơn vị sử dụng nhân lực đối với 

sinh viên tốt nghiệp của Trường 

P.KTBĐCL 

(chủ trì) 

P.CTSV. 

 

Hằng năm 

(sau khi 

sinh viên 

tốt nghiệp) Tổ chức Hội nghị, hội thảo chuyên đề 

đánh giá chất lượng đào tạo của sinh 

viên tốt nghiệp; Phỏng vấn sâu nhà 

tuyển dụng 

Các khoa/ bộ 

môn 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chí 22.1 4/7 

Tiêu chí 22.2 4/7 

Tiêu chí 22.3 4/7 

Tiêu chí 22.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học 

 Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng 

viên và cán bộ nghiêncứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên 

cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến là tiêu chí được nhà trường rất 

quan tâm và cố gắng hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí này. Cụ thể 

như sau: 

            Nhiệm vụ NCKH, công nghệ được xem là nhiệm vụ trung tâm, khâu then 

chốt của toàn bộ CLPT của HUHA. Để xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động 

khoa học và công nghệ theo đúng sứ mạng phát triển của Nhà trường, Trường Đại 

học Nội vụ đã xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ nằm trong chiến 

lược phát triển tổng thể của Nhà Trường nói chung [H23.23.01.01]. NCKH và phát 

triển công nghệ trong Nhà trường được tổ chức thực hiện trên cơ sở huy động các 

nguồn lực (tài chính, CSVC kỹ thuật và con người). 

 Để các viên chức, giảng viên và sinh viên dễ dàng lựa chọn các loại hình 

nghiên cứu phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân, nhà trường có quy định 

các loại hình nghiên cứu trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ [H23.23.01.02]. Theo đó, hàng năm Nhà trường triển khai hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên, sinh viên được đăng kí tham gia nghiên cứu 

nếu đề tài được duyệt; còn các giảng viên, viên chức nhà trường được đăng kí, 

tham gia nhiệm vụ khoa học các cấp (Khoa, Trường, Bộ, Nhà nước) nếu đủ điều 

kiện.  

Bên cạnh đó trường căn cứ vào Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 

47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên để quy định các 

chỉ tiêu về khối lượng NCKH đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT quy định về 

NCKH đối với giảng viên [H23.23.01.03]. Những quy định về số lượng và chất 

lượng nghiên cứu khoa học mà đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được quy 

định cụ thể trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

[H23.23.01.04]. Theo các quy định này, hiện tại định mức giờ nghiên cứu khoa 

học cho một giảng viên của nhà trường là 190 giờ/năm. Để đảm bảo số giờ này, 

giờ nghiên cứu được quy đổi từ nhiều hình thức hoạt động khoa học như viết bài 

hội thảo, hội nghị các cấp, bài báo khoa học, nghiên cứu thực hiện đề tài các cấp, 

tham gia các hội đồng khoa học của trường…. 
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Phòng QLĐTSĐH là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ theo dõi, giám 

sát các hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức, giảng viên nhà trường 

[H23.23.01.05] [H23.23.01.06]. Để triển khai hoạt động này hiệu quả, ngoài 

Trưởng phòng phụ trách điều hành chung, Phòng còn có một Phó trưởng phòng 

phụ trách mảng quản lý khoa học và hai chuyên viên chịu trách nhiệm theo dõi, 

giám sát từng mảng việc ở lĩnh vực quản lý khoa học [H23.23.01.07].  

Các quy định hướng dẫn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học 

[H23.23.01.08], giáo trình tập bài giảng, hội thảo, hội nghị khoa học, sáng kiến, 

tiêu chí, quy trình để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về loại hình nghiên 

cứu khoa học được quy định trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ  [H23.23.01.10]. 

Để xây dựng và thường xuyên cập nhật số liệu cho cơ sở dữ liệu về loại hình 

nghiên cứu và khối lượng nghiên cứu đạt được của giảng viên, viên chức nghiên 

cứu, hàng năm nhà trường thông báo và thực hiện thống kê giờ nghiên cứu khoa 

học của giảng viên [H23.23.01.11]. Theo hướng dẫn của Phòng QLĐTSĐH các 

đơn vị triển khai việc kê khai giờ nghiên cứu khoa học và quy đổi theo quy chế tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường. Sau đó, Phòng 

QLĐTSĐH tổ chức hoạt động kiểm tra việc kê khai này để đảm bảo việc kê khai 

và đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về loại hình và khối lượng nghiên cứu 

của giảng viên, nghiên cứu viên rõ ràng, cụ thể, đảm bảo độ tin cậy, chính xác. 

Trên cơ sở việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học và việc kê khai niên giám 

hàng năm, nhà trường nắm giữ thông tin và xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu 

được cập nhật về loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt được của từng giảng viên. 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên được xây dựng thông qua các hoạt 

động kê khai giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên, kết quả nghiệm thu các sản 

phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa 

học, bài viết đăng trong các kỉ yếu hội thảo, hội nghị các cấp… và các giải thưởng 

được trao tặng cho các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

Kết quả NCKH của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm 

NCKH cụ thể, được công bố, công nhận hoặc nghiệm thu trong năm, bao gồm: Bài 

báo khoa học đã được công bố; báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia, 

quốc tế; chương trình, đề tài NCKH, dự án KHCN và các sản phẩm KHCN khác 

đã được nghiệm thu; sách, giáo trình, tập bài giảng phục vụ đào tạo đã được xuất 
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bản [H23.23.01.12]; Còn kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên được đánh giá 

chất lượng thông qua kết quả nghiệm thu các cấp, và việc xét giải thưởng các cấp. 

Những năm gần đây, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường không 

chỉ được trao giải thưởng trong trường mà còn được giải thưởng cấp quốc gia do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng ra tổ chức. 

Hàng năm, viên chức, giảng viên thống kê kết quả hoạt động nghiên cứu 

khoa học của mình và đây là một trong những căn cứ chính để đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Mức quy đổi các 

khâu công tác NCKH được quy định cụ thể trong Quy chế Tổ chức và quản lý hoạt 

động khoa học công nghệ của nhà trường và quy trình quản lý khối lượng NCKH 

của giảng viên trong đó quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan từ cấp 

Khoa, chủ nhiệm đề tài, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và phòng Kế hoạch tài 

chính [H23.23.01.13]. 

Đối với lực lượng nghiên cứu chủ chốt là cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên 

cứu, Trường có quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu và sản phẩm cần đạt được 

trong một năm, quy đổi về đơn vị giờ nghiên cứu để đối sánh, đánh giá 

[H23.23.01.14]. 

Hoạt động đối sánh, đánh giá về chất lượng, khối lượng nghiên cứu của 

giảng viên nhà trường cũng được thể hiện rõ trong báo cáo hoạt động khoa học công 

nghệ hàng năm của nhà trường [H23.23.01.15]. Cũng thông qua các báo cáo đó cho 

thấy số lượng chất lượng các các đề tài NCKH tăng lên đáng kể. Cụ thể, số lượng 

các đề tài nghiệm thu được đánh giá loại khá và suất xắc tăng so với những năm 

trước. Đặc biệt, số liệu trong Bảng 23.1.1 thể hiện Đề tài cấp cơ sở từ năm 2014-

2018 khá ổn định và tăng cao so với đề tài cấp Bộ. Các đề tài các cấp về cơ bản đều 

nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các chuyên ngành đào tạo, các hoạt động 

xoay quanh phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường hoặc các lĩnh vực thuộc ngành 

Nội vụ. Vì vậy, tính ứng dụng của các kết quả nghiên cứu cũng khá cao. 

Bảng 23.1.1 Số lượng các đề tài NCKH thực hiện trong các năm 

Các hoạtđộng  
Thời gian (năm) Tổng số 

2014 2015 2016 2017 2018 

Đề tài cấp Quốc gia 0 0 1 0 0 1 

Đề tài cấp Bộ 5 4 6 5 2 22 

Đề tài cơ sở 10 9 11 15 9 54 

Tổng số 15 13 18 20 11 77 
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Số công bố khoa học trung bình của một giảng viên tính từ 2014-2018 tăng 

dần cả về số lượng và chất lượng. Đa số các giảng viên vượt giờ định mức nghiên 

cứu khoa học, đặc biệt có nhiều trường hợp vượt 300-500% giờ định mức. Sản 

phẩm nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài, bài báo… đều được đánh giá tốt. 

Năm 2017-2018 phong trào hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường 

được đẩy mạnh nên số lượng các bài báo khoa học và bài viết hội thảo, hội nghị 

tăng khá cao so với các năm về trước (ước tính khoảng 500 bài). 

Để hoạt động nghiên cứu khoa học ngày một nâng cao chất lượng và đạt 

hiệu quả cao hơn, hàng năm Phòng QLĐT Sau đại học tham mưu, đề xuất với Ban 

giám hiệu các phương án cải tiến quy định, phương thức, loại hình, quy trình quản 

lý nghiên cứu khoa học. Những cải tiến này thường được đề xuất và phê duyệt 

trong kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm [H23.23.01.16]. Cụ thể:  

- Cải tiến nghiên cứu khoa học của sinh viên: hệ thống hóa các quy định và 

hướng dẫn, đôn đốc, theo sát sinh viên trong quá trình thực hiện triển khai đề tài. 

Cải tiến công tác tổ chức nhân sự, phòng QLĐTSĐH đã phân công một chuyên 

viên phụ trách mảng nghiên cứu khoa học của sinh viên, thực hiện tổ chức giám 

sát, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Mỗi một khoa, trung tâm, 

phân hiệu cũng có một chuyên viên phụ trách về nghiên cứu khoa học của sinh 

viên. Bên cạnh đó, đoàn trường và phòng công tác sinh viên cũng tích cực phối 

hợp các hoạt động phong trào thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển, 

khen thưởng tuyên dương những sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiện 

cứu khoa học các cấp; 

  - Triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của các 

đơn vị KHCN ; 

- Hoàn thiện phương thức đánh giá chế độ làm việc của giảng viên và nghiên 

cứu viên về NCKH theo các chỉ số đánh giá chính. 

-  Từng bước tin học hóa hệ thống quản lý KHCN, bằng việc xây dựng và 

ứng dụng phần mềm quản lý khoa học vào công tác quản lý khoa học của nhà 

trường . 

- Tăng cường vai trò của các đơn vị chuyên môn trong quản lý KHCN. Các 

Khoa được Trường giao là đầu mối để tập hợp, đánh giá các đề xuất và chủ quản 

các đề tài nghiên cứu, đề tài NCKH sinh viên ; 

- Tạp chí Khoa học Nội vụ của Trường đã có những cải tiến về quy trình 

phản biện để từng bước nâng cao chất lượng tạp chí. Tạp chí đã được tính điểm 
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công trình theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư và đang cố gắng để một 

tháng ra một số. 

Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Tham gia NCKH là một trong những nhiệm vụ và quyền lợi của sinh viên 

HUHA. Nhà trường xác định một trong những giải pháp cần thực hiện để đảm bảo 

CLPT KHCN là có cơ chếvà tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sớm được tham 

gia vào công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Chính vì vậy Quy 

chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học của nhà trường đã quy định cụ thể về 

các loại hình hoạt động nghiên cứu, số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học 

mà người học thực hiện [H23.23.02.01]. Các hình thức NCKH của sinh viên được 

thể hiện qua việcviết bài đăng trên các ấn phẩm NCKH, tham gia thực hiện nghiên 

cứu các đề tài khoa học các cấp và các hoạt động KHCN khác trong nước, tham 

gia các giải thưởng, cuộc thi dành cho sinh viên. 

Hàng năm nhà trường ban hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên [H23.23.02.02]; Trên cơ sở đó, các Khoa, Trung tâm và Phân hiệu 

triển khai, hướng dẫn cho sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu và phương pháp 

nghiên cứu để triển khai hoạt động nghiên cứu đạt hiệu quả; Kết quả nghiên cứu 

khoa học của sinh viên được coi là một trong những tiêu chí xét điểm rèn luyện và 

cộng điểm học tập khi đạt các giải thưởng nghiên cứu [H23.23. 02.03]. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được nhà trường chú 

trọng, quan tâm. Vì vậy, Ban giám hiệu phân công cho một phó hiệu trưởng phụ 

trách về mảng này, đồng thời yêu cầu Phòng QLĐT Sau đại học căn cứ vào chức 

năng nhiệm vụ của mình [H23.23. 02.04] phối hợp chặt chẽ với các khoa, trung 

tâm, Phân hiệu để thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng và 

chất lượng nghiên cứu, các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học. Bên 

cạnh đó, Phòng còn phối hợp với Phòng công tác sinh viên, Đoàn thanh niên để 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, động viên khích lệ các hoạt động sinh viên 

nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa. 

Quy trình thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát này cũng được quy định 

trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học của nhà trường 

[H23.23.02.05], cụ thể: các quy định về đăng kí, xét chọn, hướng dẫn đề tài nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên đến quy trình đánh giá mức độ hoàn thành, khối lượng, 

chất lượng, loại hình nghiên cứu của người học đều được quy định cụ thể rõ ràng 
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trong quy chế này. Cụ thể, tháng 9 hàng năm nhà trường ban hành kế hoạch triển 

khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Trên cơ sở đó, các khoa, trung tâm, 

phân hiệu triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa mình hàng 

năm như sau: Hướng dẫn sinh viên đăng ký và xây dựng thuyết minh đề tài nghiên 

cứu khoa học (từ ngày 01/9 - 15/9); Tổ chứcHội đồng khoa học cấp Khoa xét duyệt 

đề tài và đề cương chi tiết theo các tiêu chí đánh giá(từ ngày 15/9 - 25/9); Tổng hợp 

danh sách tên đề tài, giảng viên hướng dẫn, dự thảo Quyết định giao đề tài, lấy ý 

kiến Phòng QLĐT Sau đại học và trình Ban Giám hiệu phê duyết (trước ngày 

01/10); Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (kết thúc trước 

ngày 15/4); Tổng hợp hồ sơ nghiệm thu đề tài, dự thảo Quyết định công nhận kết quả 

nghiên cứu khoa học của sinh viên, lấy ý kiến Phòng Quản lý đào tạo sau đại học sau 

đó trình Ban Giám hiệu phê duyệt (trước ngày 20/4); Thời gian tổ chức Hội nghị sinh 

viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa trước ngày 05/5. Sau khi tổ chức hội nghị cấp 

khoa xong, các khoa, trung tâm, phân hiệu gửi danh sách đăng ký đề tài báo cáo tại 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường về Phòng Quản lý đào tạo sau đại 

học trước ngày 20/5. Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học sẽ tổ chức họp đánh giá đề 

tài NCKH sinh viên cấp trường và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp trường vào tháng 6. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn quy định kinh phí đầu tư nghiên cứu khoa học 

cho sinh viên trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H23.23. 02.06], 

Để cơ sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và chất lượng nghiên cứu cho 

người học thường xuyên, Phòng QLĐTSĐH đã phân công công việc cho 01 

chuyên viên phụ trách nghiên cứu khoa học của sinh viên thực hiện nội dung này 

[H23.23.02.07]. Trên cơ sở hồ sơ triển khai đề tài sinh viên các năm và danh sách 

đề tài sinh viên hàng năm, chuyên viên này sẽ cập nhật thường xuyên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học của người học [H23.23. 02.08] [H23.23. 02.09]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường ban hành Hướng dẫn thực hiện Luận văn thạc sĩ theo 

định hướng ứng dụng. Theo Hướng dẫn đó, luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng 

dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau: Luận văn cần đảm bảo thực hiện đúng các quy 

định về điều kiện, nội dung, hình thức, thời gian thực hiện và bảo vệ theo Quy chế 

đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các quy định cụ thể 

của HUHA. Cụ thể bao gồm: Đảm bảo chất lượng nội dung chuyên môn. Bản luận 

văn tốt nghiệp phải có tên gọi và nội dung theo chuyên môn của chuyên ngành đào 

tạo, có chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu tương xứng với trình độ đào tạo 
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thạc sĩ ứng dụng theo chuyên ngành đào tạo; Luận văn phải đảm bảo cả chất lượng 

khoa học (có ý nghĩa khoa học) và chất lượng ứng dụng thực tế (có ý nghĩa thực 

tiễn); Luận văn, cùng với quá trình bảo vệ của học viên, phải thể hiện được trình 

độ khoa học của tác giả, bao gồm trình độ chung của chuyên ngành đào tạo, cũng 

như trình độ chuyên sâu về lĩnh vực theo tên gọi của luận văn mà tác giả đã chọn; 

Luận văn phải là một công trình độc lập do học viên là tác giả nghiên cứu. Đề tài 

và nội dung của luận văn không được trùng lặp với các công trình, luận văn, luận 

án đã được công bố, bảo vệ trước đó. Yêu cầu này đòi hỏi học viên phải có lời cam 

đoan và phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường về lời cam đoan đó; Đảm bảo phù 

hợp với quy định về hình thức trình bày về kết cấu, cũng như phải có một dung 

lượng cần thiết để thể hiện được nội dung và những kiến thức khoa học cần phải 

chứng minh;Đảm bảo trình tự thực hiện, thời gian hoàn thành và bảo vệ theo kế 

hoạch, quy định của Nhà trường;Luận văn theo định hướng ứng dụng, ngoài những 

yêu cầu nêu trên, cần bám sát thực tiễn, giải quyết được một hoặc một số vấn đề 

của thực tiễn và có tính ứng dụng, hoặc vào cơ quan học viên đang công tác, hoặc 

các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực đề tài nghiên cứu; Luận văn có thể thực hiện 

dưới dạng dự án, có tính thực hành, thực nghiệm, ứng dụng vào thực tiễn và đáp 

ứng các yêu cầu:  

+ Dự án là công trình nghiên cứu độc lập của học viên và kết quả thực hiện 

dự án đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị học viên đang công tác; 

+ Dự án có cơ sở lý luận gắn với chuyên môn chuyên ngành đào tạo; 

+ Kết cấu, hình thức trình bày của dự án đáp ứng các yêu cầu tương tự đối 

với luận văn. 

Các chỉ số chính để đánh giá hoạt động nghiên cứu của sinh viên là số lượng 

báo cáo khoa học, số lượng giải thưởng các cấp, số bài báo khoa học. Thành phần 

tham gia NCKH của sinh viên khá đa dạng, không chỉ những sinh viên năm cuối 

còn có cả sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, trong đó một số đạt kết quả tốt và được 

giải cấp Trường. Các báo cáo khoa học sinh viên được đánh giá bởi hội đồng khoa 

học theo các tiêu chí đánh giá như đối với một công trình khoa học thực thụ 

[H23.23. 02.10]. (xem số liệu trong bảng 23.2.1). 
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Bảng 23.2.1 Thống kê về NCKH của sinh viên 

Năm học 
Số báo 

cáo  

Số SV 

 tham gia 

Giải cấp Bộ 

DG&ĐT 
Giải cấp trường 

2013-2014 4 14 0 0 

2014-2015 26 92 0 

2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 

giải ba, 10 giải khuyến 

khích 

2015-2016 26 92 0 0 

2016-2017 75 226 0 

2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 

giải ba, 5 giải khuyến 

khích 

2017-2018 105 310 
1 giải ba, 1 giải 

khuyến khích 

2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 

giải ba, 4 giải khuyến 

khích 

 

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên,nhà trường quan tâm tới các hoạt động đối sánh về khối lượng và chất 

lượng nghiên cứu của người học.Hoạt động này được tổ chức từ các cấp khoa, 

trung tâm, Phân hiệu rồi lên đến cấp trường và thường được tổ chức đối sánh theo 

lĩnh vực [H23.23. 02.11]. 

Bên cạnh đó, thông qua việc gửi những báo cáo nghiên cứu khoa học xuất 

sắc đi dự thi, đánh giá ở cấp Bộ GD&ĐT và đây cũng là cơ hội tốt để HUHA so 

sánh, đánh giá chất lượng sinh viên NCKH trong trường với các trường đại học 

khác trên cả nước. Hoạt động đối sánh này cũng được phản ánh trong Báo cáo hoạt 

động NCKH sinh viên hàng năm tại Hội nghị NCKH sinh viên cấp Trường 

[H23.23. 02.12]. 

Với những giải pháp tích cực của Trường, phong trào sinh viên NCKH được 

liên tục duy trì ở mức khá cao. Năm 2017, Trường có trung bình 16 báo cáo khoa 

học/1000 sinh viên. So với một số trường trong lĩnh vực khoa học xã hội như Đại 

học Luật Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thì số lượng NCKH/1000 

sinh viên của Nhà trường cũng tương đương [H23.23. 02.13]. 
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Phát huy, khích lệ, thu hút người học tham gia nghiên cứu khoa học ngày 

càng cao, phòng QLĐT Sau đại học thường xuyên tham mưu, tư vấn cho Ban giám 

hiệu cải tiến quy trình, thủ tục và cách thức tổ chức, quản lý hoạt động sinh viên 

nghiên cứu khoa học. Những cải tiến này được đề cập đến trong kế hoạch hoạt 

động khoa học công nghệ hàng năm [H23.23. 02.14], Báo cáo hoạt động NCKH 

sinh viên hàng năm tại Hội nghị NCKH sinh viên cấp Trường [H23.23.02.15] và 

được thực hiện trong quá trình triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, 

ví dụ: Trường có chính sách khen thưởng cho thành tích NCKH của sinh viên như 

cấp giấy khen vàgiấy chứng nhận sinh viên NCKH, được công bố kết quả nghiên 

cứu trong quyển tóm tắt báo cáo NCKH được cộng thêm điểm thưởng vào điểm 

rèn luyện của học kỳ để làm căn cứxét cấp học bổng và xếp loại thi đua … 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên quan tâm, cải tiến các biểu mẫu 

nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu, các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng liên 

quan đến chất lượng nghiên cứu khoa học cho phù hợp với tình hình phát triển của 

nhà trường và xã hội [H23.23. 02.16]. 

Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả 

các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Các loại hình công bố khoa học của Trường bao gồm: bài báo trên tạp chí 

trong nước, tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS; báo cáo đăng tại kỷ yếu 

hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; sách chuyên khảo và tham khảo.  

Trường đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công bố khoa học trong CLPT, tổ 

chức thống kê kết quả hàng năm. Số liệu công bố theo từng đơn vị và từng giảng 

viên cũng được thống kê để đánh giá kết quả hoạt động, nhận dạng những cá nhân, 

đơn vị mạnh về công bố khoa học và những điểm yếu cần khắc phục. Các quy định 

cụ thể về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm cả các trích dẫn 

cho từng năm và theo giai đoạn được thể hiện thông qua Giấy phép sửa đổi bổ 

sung những quy định in trong giấy phép hoạt động báo chí [H23.23.03.01] và các 

bài đăng trên Tạp chí khoa học Nội vụ từ số 1 đến số 26 [H23.23. 03.02]. 

Để theo dõi số liệu công bố khoa học, Trường đang xây dựng phần mềm 

quản lý khoa học để có cơ sở dữ liệu quản lý công bố khoa học, gắn liền với từng 

cán bộ khoa học và đề tài nghiên cứu. Đồng thời giao cho phòng Quản lý đào tạo 
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Sau đại học [H23.23.03.03] và Tạp chí khoa học Nội vụ thực hiện theo dõi, giám 

sát [H23.23.03.04]. 

Cơ sở dữ liệu được cập nhật về các loại hình và số lượng các công bố khoa 

học bao gồm cả các trích dẫn, chỉ số IF được thực hiện thông quaq việc tổng hợp 

danh sách các bài viết đăng trên hội thảo, hội nghị của trường và trong nước 

[H23.23.03.05], danh sách các bài viết đăng trên hội thảo, hội nghị quốc tế 

[H23.23.03.06]. 

 Mặc dù đã có hệ thống theo dõi và đối sánh số lượng công bố khoa học 

nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam chưa có hệ thống quản lý trích dẫn khoa học nên 

vấn đề theo dõi, đối sánh trích dẫn khoa học của Trường hiện nay chưa 

được thực hiện toàn diện, Trường mới chỉ sử dụng các chức năng của hệ thống 

Web của Google Scholar để lấy số liệu về trích dẫn của các công bố ISI của 

Trường. 

Theo thống kê, tổng số các bài báo của CBVC Nhà trường đã đăng trên các 

tạp chí khoa học chuyên ngành từ năm 2014 - 2018 là 839 bài (tổng số bài báo tính 

theo hệ số quy đổi là 866) (bảng 23.3.1) trong đó có: 27 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế, 421 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, 33 bài báo đăng trong kỷ yếu 

các hội nghị quốc tế và 358 bài báo đăng trong kỷ yếu các hội nghị trong nước. 

Hiện tại nhà trường đang triển khai các hoạt động hỗ trọ các công bố quốc tế, ưu 

tiên xét chọn các đề tài có công bố ISI/SCOPUS,...động viên, khuyến khích sự 

phấn đấu của các nhà khoa học nghiên cứu và tiến hành công bố khoa học, đặc biệt 

là công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc các danh mục ISI/SCOPUS, 

nhằm gia tăng về số lượng cũng như chất lượng các công bố khoa học của nhà 

trường trong thời gian tới. 

Nhà trường chú trọng việc chủ trì tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan đến 

ngành thế mạnh và phù hợp với định hướng, CLPT khoa học của Nhà trường. Để 

tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong trường và các nhà khoa học trong nước 

công bố các nghiên cứu của mình, Nhà trường đã định kỳ xuất bản các số của Tạp 

chí Khoa học Nội vụ. Danh mục các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Nội vụ 

được công bố trên các website của nhà trường.  
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Bảng 23.3.1 Thống kê các công bố khoa học giai đoạn 2014-2018 

TT Sản phẩm Hệ số 
Năm  

Tổng đã Quy 

đổi 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Bài báo quốc 

tế 
2.0   1 1 12 13 54 

2 
Bài báo trong 

nước 
1.0 43 32 80 110 156 421 

3 

Báo cáo hội 

nghị khoa học 

Quốc tế 

1.0   1 6 10 16 33 

4 

Báo cáo hội 

nghị khoa học 

Trong nước 

0.5 63 40 85 90 80 358 

Tổng   106 74 172 222 265 866 

 

Để nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các công 

bố khoa học bao gồm các trích dẫn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến trong 

chương trình hành động của Câu lạc bộ nghiên khoa học lần thứ nhất [H1.23.3.7] 

Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

Tài sản trí tuệ của nhà trường là các giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham 

khảo, bài giảng, bài báo khoa học, các công trình nghiên cứu khoa học và các sáng 

kiến, cải tiến…Từ khi chuyển đổi sang hình thức đào tạo tín chỉ, nhà trường khá 

quan tâm và mong muốn đầu tư phát triển tiêu chí này nhiều hơn. 

Hiện tại HUHA đang tiến hành các rà soát lại các loại hình sản phẩm khoa 

học công nghệ để đăng kí sở hữu trí tuệ. Việc nâng cao hiểu biết về quyền sở hữu 

trí tuệ cho viên chức, giảng viên và gia tăng số lượng sản phẩm KHCN đăng ký 

quyền sở hữu trí tuệ đang là một trong những hoạt động được ưu tiên của Nhà 

trường. Nhà trường đã thực hiện tuyên truyền phổ biến trong toàn trường về những 

vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và có thông báo về các quy định của Nhà nước 

về sở hữu trí tuệ thông qua các buổi hướng dẫn viết thuyết minh đề cương chi tiết 

các đề tài NCKH, viết các bài báo khoa học. Trên cơ sở các quy định về sở hữu trí 

tuệ do Nhà nước ban hành, Nhà trường khuyến khích các đơn vị thực hiện và cá 

nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm 

KHCN và có quy định cụ thể về bản quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm KHCN. Các 
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hoạt động liên quan đến SHTT đã được trình bày cụ thể trong Tiêu chuẩn 19. Tuy 

nhiên, do trường cũng mới lên đại học chưa lâu nên lĩnh vực sở hữu trí tuệ về các 

sản phẩm khoa học của nhà trường còn rất khiêm tốn và hạn chế.  

Nhà trường có quy định cụ thể về các loại về các loại hình và số lượng các 

tài sản trí tuệ, trong đó có quy định về việc sở hữu trí tuệ trong Quy chế tổ chức và 

quản lý hoạt động khoa học của nhà trường [H23.23.04.01]. 

Trường đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công bố khoa học trong CLPT, tổ 

chức thống kê kết quả hàng năm. Số liệu công bố theo từng đơn vị và từng giảng 

viên cũng được thống kê để đánh giá kết quả hoạt động, nhận dạng những cá nhân, 

đơn vị mạnh về công bố khoa học và những điểm yếu cần khắc phục. 

Hệ thống theo dõi, giám sát loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ; Cơ sở 

dữ liệu được cập nhập về tài sản trí tuệ được nhà trường giao cho Phòng 

QLĐTSĐH [H23.23. 04.02], Trung tâm thông tin thư viện [H23.23. 04.03]. Tuy 

nhiên, do lĩnh vực này còn hạn chế nên các hoạt động theo dõi, giám sát cũng chưa 

phát huy cao hiệu quả. 

Để theo dõi số liệu công bố khoa học, Trường đang xây dựng phần mềm 

quản lý khoa học để có cơ sở dữ liệu quản lý công bố khoa học, gắn liền với từng 

cán bộ khoa học và đề tài nghiên cứu.  

Cơ sở dữ liệu được cập nhập về tài sản trí tuệ thông qua: Danh sách các bài 

báo khoa học được tính điểm hàng năm [H23.23. 04.04]; Danh sách các sáng kiến 

khoa học [H23.23. 04.05]; Danh sách giáo trình, tập bài giảng biên soạn hàng năm 

[H23.23. 04.06]; Danh sách đề tài sinh viên, đề tài viên chức, giảng viên hàng năm 

[H23.23. 04.07]… 

Nhà trường đã bắt đầu thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các loại 

hình số lượng các tài sản trí tuệ; thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các chỉ số về 

loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến 

chất lượng các hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại 

hình và số lượng các tài sản trí tuệ của trường. Các hoạt động này thể hiện qua báo 

cáo khoa học công nghệ hàng năm [H23.23. 04.08]. Tuy nhiên, những hoạt động 

này còn rất hạn chế.  

Các loại hình công bố khoa học của Trường bao gồm: bài báo trên tạp chí 

trong nước, tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS; báo cáo đăng tại kỷ yếu 

hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; sách chuyên khảo và tham khảo. 
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Mặc dù đã có hệ thống theo dõi và đối sánh số lượng công bố khoa học 

nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam chưa có hệ thống quản lý trích dẫn khoa học nên 

vấn đề theo dõi, đối sánh trích dẫn khoa học của Trường hiện nay chưa 

được thực hiện toàn diện, Trường mới chỉ sử dụng các chức năng của hệ thống 

Web của GoogleScholar để lấy số liệu về trích dẫn của các công bố ISI của 

Trường.  

Kết quả đăng ký SHTT cũng được đối sánh với chỉ số của các trường trong 

nước, đặc biệt là các trường cùng đào tạo ở lĩnh vực xã hội cho thấy HUHA là mặc 

dù là đơn vị mạnh trong lĩnh Nôi vụ, tuy nhiên so với mức trung bình của một đại 

học nghiên cứu trong nước thì chỉ số đăng ký sở hữu trí tuệ còn rất hạn chế, đòi hỏi 

Trường phải nỗ lực hơn nữa.  

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

HUHA là một trong những đơn vị đào tạo và NCKH trực thuộc Bộ Nội vụ. 

Do đó, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường luôn gắn liền với 

sự chỉ đạo và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ. Bên cạnh đó, với vị thế là 

trường đại học phát triển mạnh hàng đầu của ngành Nội vụ, hàng năm trường ký 

kết được nhiều hợp đồng KHCN với Bộ Nội vụ và được bộ hướng dẫn lập dự toán 

kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm. Kinh phí cho hoạt động KHCN cũng 

đóng góp một phần vào nguồn thu tổng thể của nhà trường góp phần nâng cấp cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đồng thời cải 

thiện thu nhập của viên chức, giảng viên và người lao động. 

Nhà trường quy định cụ thể việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu, khen thưởng nghiên cứu khoa học cũng như tổng chi cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng các quy định hiện hành 

trong các văn bản như: Quy chế chi tiêu nội bộ [H23.23. 05.01], Dự toán thu chi tài 

chính hàng năm của trường [H23.23.05.02], Dự toán thu chi ngân sách nhà nước từ 

năm 2014 đến 2018 [[H23.23. 05.03]. 

Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của giảng viên, cán bộ 

nghiên cứu về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu và hệ thống giám sát việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu. Cụ thể, thông qua các quy định, hướng dẫn, tiêu chí, phương pháp 

đánh giá,… được thể hiện thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và các 

văn bản như Dự toán thu chi tài chính các năm của Trường [H23.23. 05.04]; Quy 
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định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Kế hoạch tài chính (Dùng chung 

tiêu chuẩn 7); Báo cáo tài chính các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 của HUHA 

[H23.23.05.05], các giảng viên, cán bộ nghiên cứu sẽ góp ý, phản ánh các ý kiến 

phản hồi về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu đồng thời yêu cầu điều chỉnh những quy định chưa hợp lý, bất cập 

đồng thời giám sát việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu.  

Trong giai đoạn 2014- 2018, nguồn thu từ hoạt động NCKH của Nhà trường 

chủ yếu đến từ kết quả hoạt động nghiên cứu và dịch vụ khoa học của Viện nghiên 

cứu và phát triển, cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường. Trong 

các năm qua nguồn thu từ hoạt động này khá ổn định và tăng trưởng từngnăm. 

Công tác thu chi tài chính cho hoạt động KHCN của nhà trường được thực hiện 

theo đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch trong quy chế chi tiêu nội bộ 

của Nhà trường kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu bao gồm các loại hình sau: 

Kinh phí ngân sách cấp cho các đề tài, dự án; Kinh phí đầu tư cho các đề tài cơ sở; 

Kinh phí đầu tư cho đề tài NCKH sinh viên; Kinh phí tổ chức các hội thảo, hội 

nghị hàng năm; Kinh phí biên soạn, xuất bản giáo trình, tập bài giảng; Kinh phí hỗ 

trợ đoàn đi tham dự hội thảo, hội nghị nước ngoài [H23.23. 05.06]. 

Các nguồn kinh phí này được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu 

và có thể được chiết xuất, tổng hợp tại mọi thời điểm theo nhu cầu. Nhà trường đã 

trích một phần doanh số từ cácnguồn thu của Nhà trường để làm kinh phí phục vụ 

các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm chi cho đề tài NCKH cấp cơ sở; chi 

cho đề tài NCKH sinh viên; chi cho tổ chức các hội thảo, hội nghị hàng năm; chi 

cho hoạt động biên soạn, xuất bản giáo trình, tập bài giảng; chi hỗ trợ đoàn đi tham 

dự hội thảo, hội nghị nước ngoài … 

Nhà trường luôn đảm bảo, chú trọng đầu tư chi cho các hoạt động KHCN từ 

ngân sách của Nhà trường [H23.23.05.07]. Ngoài ra, Nhà trường còn cụ thể hóa 

việc đánh giá hoạt động KHCN của Viện nghiên cứu phát triển và các đơn vị trong 

trường bằng các bảng thống kê về nghiên cứu khoa học trong các báo cáo tổng kết 

hàng năm. Trên cơ sở đó, Nhà trường đưa ra các biện pháp, các bài học kinh 

nghiệm cũng như lấy ý kiến rộng rãi của viên chức, giảng viên trong trường về các 

biện pháp đẩy mạnh hoạt động KHCN và tăng nguồn thu từ hoạt động KHCN. Các 

chỉ số về kinh phí KHCN cũng được thống kê hàng năm và đối sánh với chỉ số 

chung các trường thuộc Bộ Nội vụ. Kết quả đối sánh hiện nay cho thấy tỷ lệ kinh 

phí KHCN nói chung và tỷ lệ kinh phí dịch vụ KHCN và chuyển giao tri thức trên 
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tổng kinh phí hoạt động KHCN hàng năm hiện đang còn thấp, cần phải được cải 

thiện hơn nữa. 

Tiêu chí 23.6: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm việc thương 

mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Các kết quả nghiên cứu và sáng tạo bao gồm: công bố khoa học, đăng ký 

SHTT, đăng ký quyền tác giả, và các giải thưởng quốc gia, quốc tế, các nhóm 

nghiên cứu, các DN khởi nghiệp và các giải thưởng quốc gia và quốc tế về KH-

CN….Nhà trường có quy định cụ thể về kết quả nghiên cứu và sáng tạo trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học trong Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ khoa 

học HUHA [H23.23.06.01] và Quy chế Tổ chức và Quản lý hoạt động khoa học, 

công nghệ của Trường [H23.23. 06.02]. 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng kết 

quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển 

giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp được thể hiện qua Báo cáo hoạt động khoa 

học công nghệ hàng năm [H23.23. 06.03], Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, 

chuyên viên Phòng QLĐTSĐH [H23.23. 06.04]. 

Các báo cáo và kết quả thống kê hàng năm cho thấy:Có sự gia tăng về công 

bố khoa học, đặc biệt là năm 2018 nhà trường đã có 01 công bố khoa học chất 

lượng cao trên các tạp chí ISI, SCOPUS; Trường đã nhận được các giải thưởng về 

KH-CN cấp Bộ năm 2018 cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học của sinh viên;  

Trường đã thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, trên cơ sở đó đã hình thành 

08 nhóm nghiên cứu, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đào tạo của nhà trường và 

ngành Nội vụ, như: Nhóm nghiên cứu Khoa học chính trị; Nhóm nghiên cứu Thể 

chế; Nhóm nghiên cứu Thông tin – Truyền thông, Văn hóa – Xã hội; Nhóm nghiên 

cứu Quản trị nguồn nhân lực; Nhóm nghiên cứu Tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý và 

cải cách  hành chính; Nhóm nghiên cứu Ứng dụng công nghệ thông tin; Nhóm 

nghiên cứu Văn thư – Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Nhóm nghiên cứu Văn hóa 

Pháp- Hàn Quốc. Các phòng thực hành phục vụ công tác NCKH và đào tạo. 

Nhìn chung, mặc dù đã hình thành tuy nhiên hệ thống thu thập thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao 

gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi 

nghiệp) của nhà trường vẫn còn hạn chế 
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Nhà trường đã bước đầu thực hiện việc đối sánh về kết quả nghiên cứu và 

sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các 

đơn vị khởi nghiệp); thực hiện rà soát và điều chỉnh hoạt động nghiên cứu và sáng 

tạo; có kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của 

các bên liên quan về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo. Hoạt động này 

được thể hiện trên các văn bản: 

- Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ hàng năm [H23.23. 06.05]; 

- Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2016, 2017, 2018 [H23.23. 

06.06] 

- Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2011-2015 và 

phương hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Trường ĐHNV HN 

[H23.23. 06.07] 

- Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Bộ Nội vụ [H23.23. 06.08] 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số 

lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học mà đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên 

cứu phải thực hiện theo quy định hiện hành.  

- Có hệ thống theo dõi, giám sát các hoạt động nghiên cứu khoa học của đội 

ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu;  

- Có cơ sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt 

được của từng giảng viên và nghiên cứu viên. 

- Các  quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu, số lượng và 

chất lượng nghiên cứu khoa học mà người học thực hiện được nhà trường quy định 

cụ thể, rõ ràng trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ.  

- Có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên 

cứu, có cơ sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và chất lượng nghiên cứu cho 

người học. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

-  Có kế hoạch cải tiến quy định, quy trình về hoạt động quản lý khoa học 

nhưng hoạt động cải tiến này vẫn chưa nhiều. 

-  Hoạt động đối sánh về loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu của 

người học chưa được đối sánh với thông tin của nước ngoài.  
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- Có kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình 

và số lượng các công bố khoa học bao gồm các trích dẫn tuy nhiên chưa nhiều và 

hiệu quả. 

- Thực hiện việc đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, 

bao gồm các trích dẫn còn chưa toàn diện. 

- Việc quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ chưa được quan tâm đầu tư đúng 

mức. Đa số các nhà nghiên cứu, chuyên viên, giảng viên nhà trường còn hạn chế 

trong việc tiếp cận quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và chưa chủ động trong 

các hoạt động đăng ký để xác lập quyền tài sản trí tuệ của mình.  

- Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học còn rất hạn chế. Mức đầu 

tư kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng được quan tâm và cải 

tiến nhưng so với mặt bằng các trường vẫn chưa phải là cao. 

- Việc thực hiện việc đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo; thực hiện 

rà soát và điều chỉnh hoạt động nghiên cứu và sáng tạo; cải tiến chất lượng các 

hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng kết quả 

nghiên cứu và sáng tạo còn mới và chưa toàn diện. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1. 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 1 

- Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm về hoạt 

động cải tiến quy định, quy trình cách 

thức quản lý khoa học; Bổ sung nhân sự 

cho mảng hoạt động quản lý khoa học 

- Nhà trường cần tăng cường hoạt động 

cải tiến quy định, quy trình cách thức 

quản lý khoa học 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan;  

P.TCCB  

2019, 

2020 

2 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 2 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác 

về nghiên cứu khoa học sinh viên với các 

đối tác nước ngoài chiến lược; 

- Nhà trường cần tăng cường hoạt động 

đối sánh về loại hình, khối lượng và chất 

lượng nghiên cứu của người học chưa 

được triển khai mạnh ra nước ngoài. 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

3 
Khắc 

phục 

Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sáng kiến về 

lĩnh vực này; 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

2019, 

2020 
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điểm tồn 

tại 3 

- Nhà trường  cần tăng cường kế hoạch 

cải tiến để nâng cao chất lượng và số 

lượng của các loại hình và số lượng các 

công bố khoa học bao gồm các trích 

liên quan 

4 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 4 

- Xây dựng các phần mềm quản lý khoa 

học và lấy số liệu trích dẫn của các công 

bố khoa học; hỗ trợ các công bố quốc tế 

- Cần thực hiện việc đối sánh về các loại 

hình và số lượng các công bố khoa học, 

bao gồm các trích dẫn toàn diện hơn 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

 

6 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 5 

- Xây dựng quy định hướng dẫn và hỗ 

trợ về thủ tục hành chính và kinh phí 

đăng ký sở hữu trí tuệ  đối với các sản 

phẩm KHCN của các đề tài, dự án 

KHCN; 

- Cần tăng cường đầu tư cho hoạt động 

sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học 

của nhà trường 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

7 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 6 

- Xây dựng cơ chế đóng góp, trích nộp 

cho trường theo bậc thang nhằm khuyến 

khích các nhà khoa học mang được nhiều 

hợp đồng, dự án về cho trường; 

- Nhà trường cần có biện pháp tăng 

nguồn thu ngoài ngân sách từ nghiên cứu 

khoa học 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

20019, 

2020 

8 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 7 

- Thường xuyên tổ chức giao lưu, trao 

đổi hợp tác với các doanh nghiệp bên 

ngoài; Rà soát chặt chẽ các sản phẩm 

nghiên cứu khoa học có thể chuyển giao 

công nghệ để đề xuất tiến hành thủ tục 

chuyển giao; Định hướng, đặt hàng các 

nhiệm vụ nghiên cứu có khả năng 

thương mại hóa 

- Cần tăng cường việc thực hiện việc đối 

sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo; 

P.QLĐTSĐH, 

các khoa, 

trung tâm, 

phân hiệu 

2019, 

2020 
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thực hiện rà soát và điều chỉnh hoạt động 

nghiên cứu và sáng tạo; cải tiến chất 

lượng các hoạt động căn cứ thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về chất 

lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

- Tổ chức các hội thảo tọa đàm, các lớp 

bồi dưỡng về đạo đức nghiên cứu khoa 

học và kiến thức liên quan đến sở hữu trí 

tuệ; 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán 

triệt về đạo đức nghiên cứu khoa học và 

các quy định, kiến thức liên quan đến sở 

hữu trí tuệ. 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

- Xây dựng, đổi mới phần mềm quản lý 

khoa học; 

- Thường xuyên update các thông tin dữ 

liệu để làm giàu và mới cơ sở dữ liệu về 

nghiên cứu khoa học của nhà trường 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 5 

- Cải tiến hệ thống theo dõi, giám sát loại 

hình, khối lượng và chất lượng nghiên 

cứu cho người học. 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 23 4/7 

Tiêu chí 23.1 4/7 

Tiêu chí 23.2 4/7 

Tiêu chí 23.3 4/7 

Tiêu chí 23.4 4/7 

Tiêu chí 23.5 4/7 

Tiêu chí 23.6 4/7 
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Tiêu chuẩn 24.  Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1: Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến 

 

TIÊU CHUẨN 24:  KẾT QUẢ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

Tiêu chí 24.1 Loại hình và khối lượng tham gia vào kết nối và phục vụ 

cộng đồng (PVCĐ), đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến. 

HUHA trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ 

thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể Nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt 

chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển.  

Các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng của Nhà trường diễn ra đều đặn 

hàng năm, thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh, sinh viên và cán bộ trong 

Nhà trường.  

Nhà trường có sự đa dạng trong các loại hình và khối lượng tham gia kết nối 

phục vụ cộng đồng (PVCĐ). HUHA đã có những hành động rất cụ thể đối với việc 

triển khai đa dạng các loại hình, khối lượng công việc tham gia kết nối và PVCĐ. 

Các hoạt động PVCĐ được Ban Giám hiệu giao cho Công đoàn, Đoàn TN làm đầu 

mối thực hiện. [H1.24.01.12].  

Công đoàn, Đoàn TN dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu  là đầu mối trong 

các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, lên kế hoạch thực hiện các hoạt động 

PVCĐ trong năm để triển khai thực hiện chủ động và hiệu quả [H1.24.01, 02, 03, 

04] . Số lượng các hoạt động tăng dần theo từng năm cả về số lượng, chất lượng và 

sự đa dạng trong các loại hình, cụ thể:  

1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội:  

a) Các hoạt động PVCĐ dành cho cán bộ, giảng viên, người lao động: 

Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động có những hoạt động phục vụ 

cộng đồng được tổ chức với quy mô lớn và triển khai đồng loạt rất hiệu quả dưới 

hình thức trích từ 1 ngày lương như:  

“Vì người nghèo” "[H1.24.01.05, 08, 11]  

“Đền ơn đáp nghĩa” [H1.24.01.09, 10, H1.24.02.10]  

“Thương binh Liệt sỹ” [H1.24.02.01, 02, 06, 10, 11, 12, 13].  

Các hoạt động này diễn ra đều đặn hàng năm thể hiện sự quan tâm đặc biệt 
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của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu nhà Trường tới các hoạt động phục vụ vì cộng đồng. 

b) Các hoạt động PVCĐ dành cho sinh viên, học sinh:  

- “Sắc đỏ HUHA” đây là một trong những hoạt động rất nổi bật đã trải qua 

nhiều năm tổ chức đó là ngày hội hiến máu toàn trường, không chỉ đơn thuần là 

một ngày hội của giới trẻ mà đây còn là ngày hội của những trái tim nhân ái, sẵn 

sàng tham gia hiến máu vì người bệnh. Số đơn vị máu thu được tăng dần theo từng 

năm [Bảng 24.1.01], thể hiện sự nhiệt tình tham gia của đông đảo học sinh, sinh 

viên và đội ngũ cán bộ viên chức người lao động trong toàn trường. 

Bảng so sánh số lượng hiến máu nhân đạo từ năm 2013-2018 –  

Bảng [24.1.01] 

 

Số đơn vị máu thu được từ hoạt động hiến máu nhân đạo qua từng năm  

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

281 đơn vị 400 đơn vị 700 đơn vị 820 đơn vị 950 đơn vị >1000 đơn vị 

- Chương trình Tình nguyện “Mùa hè xanh” là một trong những hoạt động 

rất thiết thực và ý nghĩa đó chính là do Đoàn Trường tổ chức hàng năm với các 

hoạt động tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, trực tiếp hoặc phối hợp giúp đỡ xây dựng các công trình thiện 

nguyện, tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ v.v... [H1.24.02.10, 13, 15]  

c) Một số hoạt động khác  

Chương trình thiện nguyện “Ấm áp Điện Biên năm 2015” BCH Đoàn trường 

phối hợp với khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội đã vận động và quyên góp, trao 

quà tận tay với trị giá hơn 100 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên [H1.24.02.04] 

Với chủ đề “Tết ấm Xuân vui” Đoàn trường đã phối hợp với Đoàn học viện 

Hành chính quốc gia tổ chức thăm và tặng 150 suất quà cho bệnh nhân tại Bệnh 

viện Phổi trung ương.[H1.24.02.06] 

Trao tặng Nhà tình nghĩa tại huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị 

[H1.24.02.13] 

Năm 2016, BCH Đoàn trường tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Ninh 

Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Lao động tình nguyện cùng nhân dân địa 

phương, chỉnh trang dọn dẹp, tu sửa các công trình, trao tặng các phần quà cho các 

gia đình có hoàn cảnh khó khắn, quyên góp gây quỹ từ thiện...[H1.24.02.10] 

Trong các chuyến đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa có sự tham gia của 

giảng viên Nhà trường thường còn có sự kết hợp các buổi tập huấn các lớp kỹ năng 
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văn phòng cho cán bộ, công chức, người lao động ở địa phương [H1.24.02.10] 

Và rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác ... 

Bảng so sánh hoạt động trong 5 năm học -Bảng [H1.1.02] 

 

Số lượng người tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh  

 Năm 2014-2015 Năm 2015-2016 Năm 2017-2018 

34 tình nguyện viên 40 tình nguyện viên 44 tình nguyện viên 

Số tiền đã trao tặng trong chiến dịch  

48 triệu đồng 35 triệu đồng 82 triệu đồng 

Số phần quà được trao đến các địa điểm  

20 phần quà 17 phần quà 20 phần quà 

Số công trình tình nguyện  

01 công trình 01 công trình 02 công trình 

 

Và một số các hoạt động tình nguyện PVCĐ ở các khu vực khác và ngay tại 

địa phương 

Đối với các hoạt động thiện nguyện của Công đoàn thường xuyên có đại 

diện Công đoàn cấp trên, lãnh đạo Nhà trường tham dự, thể hiện sự quan tâm đặc 

biệt của Lãnh đạo nhà Trường đối với các hoạt động thiện nguyện PVCĐ 

[H1.24.02.01, 02, 06, 10, 11, 12, 13] 

Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên (ĐTN) luôn luôn được 

giám sát chặt chẽ theo quy trình chuẩn. Công đoàn, ĐTN khảo sát thực địa, lập kế 

hoạch [H1.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11], các phòng ban chức 

năng liên quan ký xác nhận, ĐU-BGH ký phê duyệt, kết thúc các hoạt động đơn vị 

thực hiện đều có báo cáo cụ thể [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Các kế hoạch 

kiểm tra công tác hoạt động của Công đoàn, ĐTN được thực hiện đều đặn với mục 

đích đánh giá các hoạt động đã thực hiện trong năm, trao đổi kinh nghiệm, nâng 

cao chất lượng công tác từ đó khắc phục và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng 

tâm cho hoạt động trong các năm tiếp theo. [H1.24.01.16,17,18,19]  

Các hoạt động kết nối và PVCĐ của HUHA hàng năm đều được giám sát 

chặt chẽ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua cáo Báo cáo của Công 

đoàn, Đoàn TN [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Báo cáo hằng năm Công đoàn, 

Đoàn TN sẽ tổng kết những hoạt động PVCĐ đã thực hiện. Những hiệu quả đạt 

được sau mỗi hoạt động bao gồm các giá trị đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần 

cho các cá nhân, tổ chức tiếp nhận tại địa điểm tình nguyện, cùng với đó là những 

tồn tại cần khắc phục trong các hoạt động tiếp theo. 
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Sau mỗi hoạt động PVCĐ, đại diện Công đoàn, Đoàn TN đều xin ý kiến 

phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận, chủ yếu dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp các 

cá nhân, đơn vị ngay sau khi kết thúc các hoạt động. Kết quả, các đơn vị tiếp nhận 

đều đánh giá cao những đóng góp của Nhà trường nói chung và các cá nhân tham 

gia trực tiếp nói riêng thông qua trả lời phỏng vấn trực tiếp, hoặc bằng khen, giấy 

khen [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. Việc phỏng vấn lấy ý kiến cũng được 

thực hiện với chính các cá nhân tham gia của Trường, như các em sinh viên tình 

nguyện, thành viên BCH Đoàn trường, Công Đoàn. Kết quả, mọi người đều hài 

lòng với những gì đã đạt được. Các hoạt động kết thúc đảm bảo an toàn, tốt đẹp, 

thiết thực và hiệu quả. 

Sau mỗi hoạt động, ý kiến đóng góp phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận sẽ là 

tiền đề để Nhà trường có những phương án hạn chế các tồn tại, phát huy những 

mặt tốt được xã hội ghi nhận, đánh giá cao để từ đó có những cải tiến thích hợp. 

Điều này được thể hiện qua các báo cáo tổng kết hằng năm, [H1.24.03.01, 02, 03, 

04, 05, 06] với việc khái quát các hoạt động, về loại hình, quy mô và những hiệu 

quả đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn những hoạt động PVCĐ trong những năm 

tiếp theo  

Tiêu chí 24.2 Tác động xã hội và kết quả của hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến 

Đối với các hoạt động kết nối và PVCĐ, Nhà trường có kế hoạch đánh giá 

được tác động xã hội để từ đó có nhưng cải tiến trong cách làm nhằm phục vụ ngày 

càng được tốt hơn. Điều này được thể hiện qua các Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động tình nguyện hằng năm [24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06], các báo cáo tổng kết 

[H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06], qua đó thể hiện hiệu quả đạt được sau mỗi hoạt 

động bao gồm các giá trị đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần cho các cá nhân, tổ 

chức tiếp nhận tại địa điểm tình nguyện, cùng với đó là những tồn tại cần khắc 

phục trong các hoạt động tiếp theo. 

Nhà trường có hệ thống giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt động 

kết nối và PVCĐ. Ban chấp hành Đoàn trường giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban 

Thường vụ thuộc Đoàn trường việc xây dựng các chương trình công tác hằng năm, 

đồng thời kiểm tra, giám sát các tác động xã hội và kết quả hoạt động kết nối 

PVCĐ Các hoạt động kết nối và PVCĐ của trường thông qua các Báo cáo định kỳ 

[H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. 

Bảng so sánh tác động xã hội và kết quả hoạt động Công đoàn, Đoàn TN qua 

từng năm [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]: 
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Bảng 24.02.01. So sánh tác động xã hội và kết quả hoạt động Công đoàn, 

Đoàn TN 

Năm 

2014-2015 2015-2016 2017-2018 

Số tiền ủng hộ 

24,2 triệu đồng 35 triệu đồng 82 triệu đồng 

Số phần quà được trao  

20 phần quà 17 phần quà 20 phần quà 

Số công trình tình nguyện 

01 công trình 01 công trình 02 công trình 

Số đơn vị máu thu được từ hoạt động hiến máu nhân đạo qua từng năm  

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

281 

đơn vị 

400 

đơn vị 

700 

đơn vị 

820 

đơn vị 

950 

đơn vị 

1000 

đơn vị 
 

Sau mỗi hoạt động PVCĐ, đại diện Công đoàn, Đoàn TN đều xin ý kiến 

phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận, chủ yếu dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp các 

cá nhân, đơn vị ngay sau khi kết thúc các hoạt động. Kết quả, các đơn vị tiếp nhận 

đều đánh giá cao những đóng góp của Nhà trường nói chung và các cá nhân tham 

gia trực tiếp nói riêng thông qua trả lời phỏng vấn trực tiếp, hoặc bằng khen, giấy 

khen [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. Việc phỏng vấn lấy ý kiến cũng được 

thực hiện với chính các cá nhân tham gia của Trường, như các em sinh viên tình 

nguyện, thành viên BCH Đoàn trường, Công Đoàn. Kết quả, mọi người đều hài 

lòng với những gì đã đạt được.  

Sau khi kết thúc các hoạt động, dựa trên báo cáo tổng kết sau mỗi hoạt động 

và báo cáo định kỳ hằng năm [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06], và các thông tin 

phản hồi từ các cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị tiếp nhận [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07] Ban chấp hành Đoàn trường, Công Đoàn sẽ tổng kết, đánh giá công tác 

hoạt động trong các năm học, từ đó lên kế hoạch cải tiến rút kinh nghiệm nhằm tổ 

chức thực hiện các hoạt động PVCĐ một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. 

[24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06] 

Tiêu chí 24.3 Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối 

với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến 

Nhà trường có kế hoạch và thực hiện đánh giá tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân 
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viên, điều này thể hiện trong các kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động PVCĐ hằng 

năm [24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Mục đích và yêu cầu là để khơi dậy, phát 

huy tính sáng tạo và tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên 

Nhà trường, tạo điều kiện và môi trường để rèn luyện Đoàn viên thanh niên thể 

hiện vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. 

Sau các hoạt động PVCĐ, Công đoàn, Đoàn TN đều tổng kết đánh giá, rút 

kinh nghiệm qua các báo cáo định kỳ nhằm đánh giá, giám sát các tác động xã hội, 

kết quả của hoạt động kết nối PVCĐ, đóng góp cho xã hội. Từ đó rút kinh nghiệm 

và cải tiến trong các hoạt động tiếp theo nhằm thực hiện một cách có hiệu quả 

[H24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06].  

 Đối với các tổ chức, cá nhân trực thuộc trường, việc tham gia các hoạt động 

PVCĐ là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng, đây là 

sự ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của các đoàn viên sinh viên, 

các chi đoàn, liên chi đoàn và tập thể Đoàn trường đã nỗ lực phấn đấu trong các 

hoạt động [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Qua những hoạt động của Công đoàn 

trường, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong Nhà trường có ý thức 

sâu sắc hơn về trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân, tập thể trong công tác cộng 

đồng. Chung tay xóa đói giảm nghèo, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn 

không may bị bão lũ, thiên tai, dịch họa. 

Các hoạt động PVCĐ được Đoàn trường tổng kết báo cáo qua từng năm; công 

tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật cũng được thực hiện đầy đủ từ đó đánh 

giá và phân tích ra các điểm mạnh để phát huy, nêu lên những mặt còn hạn chế và 

nguyên nhân từ đó có phương hướng cải tiến hoạt động PVCĐ trong các năm tiếp 

theo được hiệu quả hơn [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06] 

Tác động của các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đối với cán bộ và sinh 

viên trong toàn trường: Sau mỗi hoạt động được tổ chức, ngoài việc đánh giá mức 

độ tham gia và đóng góp của từng cá nhân, Nhà trường cũng tiến hành điều tra sự 

hài lòng của các cá nhân tham gia vào hoạt động để có thể điều chỉnh và cải tiến 

các hoạt động tiếp theo. Cuộc khảo sát đã được thực hiện với tất cả những người 

tham gia trong hoạt động thông qua phỏng vấn trực tiếp tại địa điểm diễn ra các 

hoạt động, kết quả hầu hết mọi người, các bên đều hài lòng với những gì đã đạt 

được [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. 
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Từ các thông tin phản hồi của các cá nhân, đơn vị tiếp nhận trong các hoạt 

động PVCĐ, Nhà trường có kế hoạch cải tiến chất lượng về chất lượng PVCĐ đối 

với người học và đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên. Điều này thể hiện qua các 

kế hoạch thực hiện các hoạt động PVCĐ hằng năm, với mục tiêu tổ chức thực 

hiện các hoạt động PVCĐ hiệu quả hơn, an toàn, và tiết kiệm [H24.24.01.01, 02, 

03, 04, 05, 06]. Các phương pháp tổ chức và thời gian thực hiện qua từng năm dần 

trở nên hoàn thiện, được nêu một cách cụ thể trong các Kế hoạch nhằm thực hiện 

công việc một cách mạch lạc, trôi chảy. 

Tiêu chí 24.4 Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến 

Đối với các hoạt động PVCĐ, Công đoàn, Đoàn TN có kế hoạch thực hiện 

việc khảo sát, đánh giá, giám sát sự hài lòng của các bên liên quan thông qua các 

Kế hoạch thực hiện trước mỗi hoạt động PVCĐ [H24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06]. 

Sau mỗi hoạt động PVCĐ, đại diện Công đoàn, Đoàn TN đều xin ý kiến phản hồi 

từ các đơn vị tiếp nhận, chủ yếu dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp các cá nhân, 

đơn vị ngay sau khi kết thúc các hoạt động. Kết quả, các đơn vị tiếp nhận đều đánh 

giá cao những đóng góp của Nhà trường nói chung và các cá nhân tham gia trực 

tiếp nói riêng thông qua trả lời phỏng vấn trực tiếp, hoặc bằng khen, giấy khen 

[H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. Việc phỏng vấn lấy ý kiến cũng được thực 

hiện với chính các cá nhân tham gia của Trường, như các em sinh viên tình 

nguyện, thành viên BCH Đoàn trường, Công Đoàn. Kết quả, mọi người đều hài 

lòng với các hoạt động và hoàn thành mục tiêu đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu 

quả. 

Sau mỗi hoạt động, trường đại học và địa phương tiến hành rà soát lại hiệu 

quả hoạt động và đánh giá hiệu quả của hoạt động để rút ra bài học cho các hoạt 

động tiếp theo. Trường cũng tiến hành khảo sát sự hài lòng của các cá nhân, tổ 

chức tại mỗi hoạt động nhằm điều chỉnh và cải tiến các hoạt động tiếp theo. Khảo 

sát được thực hiện qua phỏng vấn trực tiếp các cá nhân trực tiếp tham gia tình 

nguyện và các tổ chức, cá nhân tại địa phương nơi tiếp nhận, kết quả mọi người 

đều hài lòng với những gì đã đạt được và đánh giá rất cao sự đóng góp của nhà 

Trường [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. 

Chương trình Sắc đỏ HUHA là ngày hội hiến máu cứu người có truyền 

thống của HUHA luôn được đông đảo các bạn trẻ sinh viên và cán bộ, công nhân 
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viên chức người lao động của Trường tham gia. Sau mỗi đợt chiến dịch, Đoàn TN 

đã phỏng vấn các cá nhân bất kỳ tham gia ngày hội trên, kết quả 100% hài lòng 

với hoạt động. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội tặng Giấy 

khen cho Đoàn thanh niên HUHA đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vận 

động hiến máu tình [H24.24.4.06]  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24: 

1.  Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Các hoạt động diễn ra hằng năm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nhà 

trường và Công đoàn Trường đối với các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần 

tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Công việc của Nhà trường luôn nhận 

được sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền, nhân dân địa phương tiếp nhận. 

Hay các đơn vị quản lý hành chính cũng luôn tin tưởng giao cho trường chủ trì 

những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Nhân dịp lễ kỷ niệm lớn của Nhà 

trường, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành tặng những phần thưởng cao quý 

cho tập thể HUHA. 

- Các hoạt động tình nguyện tự phát của các phòng, khoa thuộc Trường thể 

hiện tinh thần và sự nhiệt tình của các cá nhân trực tiếp tham gia.  

- Sự phát triển của khoa học công nghệ, phương tiện thông tin đại chúng 

giúp cho các thông tin về các chương trình, hoạt động cộng đồng nhanh chóng tiếp 

cận được với nhiều người, giúp thu hút được đông đảo số lượng người tham gia 

hơn. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Còn thiếu kinh phí tổ chức các hoạt động vì cộng đồng. Chưa có đơn vị 

thực hiện việc đánh giá tác động xã hội được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến 

việc thực hiện các hoạt động cộng đồng nêu trên.  

- Các hoạt động diễn ra hằng năm, tuy nhiên do đặc thù công việc nên các 

hoạt động còn khá thưa thớt đối với các cán bộ, viên chức, người lao động trong 

toàn trường.  

3. Kế hoạch cải tiến: 

Trong năm học tổ chức tuyên truyền giáo dục SV tham gia các hoạt động 

tình nguyện giúp đỡ ngay các SV trong trường có hoàn cảnh khó khăn, các gia 

đình ở địa phương bằng các hành động thiết thực nhất như: áo ấm mùa đông, san 

đường sau khi bị lở đất, dựng lại nhà ở, lớp học sau thiên tai... 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Huy động nguồn ngân sách xã 

hội hóa cho các hoạt động vì 

cộng đồng; sắp sếp thời gian phù 

hợp  để nhiều người cùng tham 

gia các hoạt động vì công đồng 

Công đoàn, 

Đoàn Thanh 

niên  

Năm 2020 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho 

từng hoạt động PVCĐ, lấy ý kiến 

đánh giá tác động xã hội để cải 

tiến việc thực hiện các hoạt động 

cho năm sau. 

- Tổ chức các buổi họp, rà soát, 

điều chỉnh để đối sánh về tác 

động xã hội, kết quả của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội 

Công đoàn, 

Đoàn thanh niên 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Xây dựng hệ thống hóa một các 

bài bản để có cái nhìn tổng thế về 

hoạt động PVCĐ, cử cán bộ 

chuyên trách của hoạt động 

PVCĐ 

Công đoàn, 

Đoàn thanh viên 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020 

4 

Khắc 

phục tồn 

tại  4 

Xây dựng kế hoạch và thời gian 

tổ chức các hoạt động phù hợp 

để nhiều người tham gia, sau các 

hoạt động lấy ý kiến đánh giá về 

hoạt động đối sánh để cải tiến 

việc thực hiện các hoạt động 

PVCĐ 

Công đoàn, 

Đoàn thanh niên 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Các hoạt động diễn ra thường 

xuyên nhờ sự quan tâm của lãnh 

đạo Nhà trường và Công đoàn 

Trường đối với các hoạt động 

cộng đồng, thể hiện tinh thần 

tương thân tương ái, lá lành đùm 

lá rách. 

 

Công đoàn  

Trường và Đoàn 

Thanh niên 

Năm 2019 
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6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Thông qua các hoạt động PVCĐ 

góp phần nâng cao thương hiệu 

và vị thế của Trường, tạo niềm 

tin cho xã hội, thu hút tuyển sinh 

và đào tạo  

Các đơn vị liên 

quan 
Năm 2020 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tạo cơ hội cho tất cả mọi người 

tham gia các hoạt động PVCĐ 

bằng các nguồn lực như một nét 

văn hóa truyền thống của Trường 

Ban Giám hiệu 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020 

8 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Tuyên truyền rộng rãi qua các 

phương tiện thông tin và thông 

qua các hoạt động cộng đồng, thể 

hiện tinh thần tương thân tương 

ái, lá lành đùm lá rách của CB, 

VC, người lao động trong Nhà 

trường. 

Ban Giám hiệu 

và các đơn vị 

liên quan. 

Năm 2020 

 

4. Mức đánh giá: 4/7 

 

 

 
Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 24 4,25/7 

Tiêu chí 1.1 5/7 

Tiêu chí 1.2 4/7 

Tiêu chí 1.3 4/7 

Tiêu chí 1.4 4/7 



334 

 

Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường 

Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến 

Với chiến lược phát triển HUHA trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực chất lượng cao, có trình độ Đại học và Sau đại học trong lĩnh vực ngành 

Nội vụ và phấn đấu vào tốp đầu các trường Đại học tại Việt Nam, Nhà trường đã 

xây dựng “Đề án chiến phát triển HUHA giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 

2025”. Tại đề án, Trường quy định rõ và cụ thể về kết quả và các chỉ số tài chính 

cần đạt được qua các thông số đánh giá. Cụ thể: 

Kết quả [H1.25.01.01] 

+ Kết quả hoạt động đào tạo: được thể hiện bởi việc đo lường quá trình thực 

hiện hoạt động đào tạo trong một giai đoạn bằng các chỉ tiêu tài chính. Qua đó giúp 

Nhà trường có thêm thông tin thực hiện mục tiêu quản trị cho giai đoạn tiếp theo. 

+ Kết quả hoạt động NCKH được xác lập bởi số lượng các đề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp, các ấn phẩm hay chỉ số trích dẫn của các bài báo trên các tạp chí.  

+ Kết quả hoạt động phục vụ cộng đồng được ghi nhận bởi sự tác động của 

hoạt động kết nối cộng đồng tới sinh viên và đội ngũ cán bộ của Nhà trường thông 

qua các hoạt động tình nguyện. Các nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài 

liệu, biên soạn giáo trình, thực hiện các đề án, dự án phục vụ cho mục tiêu chung 

của tập thể.  

Chỉ số tài chính [H1.25.01.01] 

+ Chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo được xác định bởi thông tin tài 

chính của các hoạt động và được xác định bởi việc so sánh, đánh giá các chỉ số 

hoạt động năm này với năm khác, kết quả thực hiện với kế hoạch đề ra cho năm  

theo tỷ lệ phần trăm (%) dựa trên kết quả đạt được hoạt động nội bộ nhằm đưa ra 

các giải pháp cải tiến các hoạt động hướng đến mục tiêu đặt ra cho giai đoạn tiếp 

theo. 

+ Chỉ số tài chính của hoạt động NCKH được đo lường bởi sự so sánh theo 

tỷ lệ % kết quả thực hiện bởi số kinh phí của các đề tài nghiên cứu các cấp, của các 
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sáng kiến trong nội bộ Nhà trường. Từ sự so sánh, đánh giá chỉ số tài chính sẽ đưa 

ra được những phương hướng cải tiến cho năm tiếp theo. 

+ Chỉ số tài chính của hoạt động phục vụ cộng đồng được Nhà trường đánh 

giá dựa trên nguồn thu về từ các dịch vụ chỉnh lý tài liệu, nguồn thu từ việc biên 

soạn tài liệu, thực hiện các đề án, dự án được giao bởi các cấp phục vụ cho mục 

tiêu chung của một tập thể. 

Bảng 25.1.1 và biểu đồ 25.1.1 cho thấy nguồn thu của Trường tăng đều qua 

các năm. Năm 2016 tăng mạnh, đạt 150% so với năm 2015. Các năm 2017, 2018 

tăng đều, thể hiện nguồn thu giữ ở mức thu ổn định: năm 2017 đạt 115% so với 

năm 2016, năm 2018 đạt 105% so với năm 2017. Bên cạnh đó nguồn chi của 

Trường cũng tăng dần đều theo sự gia tăng của nguồn thu nhưng không bị  vượt 

nguồn thu. Nguồn chi của Trường năm 2017 đạt 101% so với năm 2016, năm 2018 

đạt 107% so với năm 2017 cho thấy nguồn chi của hai năm này được kiểm soát 

chặt chẽ, việc trích lập các quỹ tăng, đồng thời gia tăng cả việc nộp ngân sách nhà 

nước, góp phần phát triển xã hội. 

Bảng 25.1.1: Kết quả tài chính giai đoạn 2014 – 2018 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm Năm 2014 Năm 2015 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Tổng số thu 122.522 129.339 194.575 223.859 234.793 

Tổng số chi 112.301 108.581 190.731 193.185 206.105 

Trích lập các quỹ 8.576 17.602 27.801 45.305 9.375 

Nộp ngân sách    1.521 2.047 
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Biểu đồ 25.1.1: Chỉ số kết quả tài chính giai đoạn 2014 - 2018 

 

 

Để đảm bảo tài chính cho tất cả các hoạt động của Nhà trường, hàng năm 

phòng Kế hoạch - Tài chính lập dự toán chi giao cho các đơn vị dựa trên dự toán 

nguồn thu. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng được Nhà trường được kiểm soát một cách chặt chẽ 

thông qua việc lập kế hoạch ngân sách, báo cáo tình hình sử dụng ngân sách cũng 

như báo cáo kết quả hoạt động hàng năm của Trường. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

có nhiệm vụ rà soát việc thực hiện dự toán được giao cho các đơn vị rồi tập hợp 

báo cáo, đánh giá, so sánh tình hình thực hiện dự toán được giao theo kế hoạch đã 

lập [H1.25.01.02].  

Biểu đồ 25.1.2: Chỉ số tài chính thực hiện so với kế hoạch 

 

 

Bảng 25.1.2 chỉ rõ tỷ lệ % thực hiện thu - chi đạt được so với kế hoạch ngân 

sách năm đã đề ra, cụ thể: Năm 2015 mức độ thực hiện nguồn thu đạt 71% so với 

kế hoạch, mức chi đạt 60% so với kế hoạch. Tổng số chi của các năm 2016, 2017, 

2018 có sự giảm nhẹ so với kế hoạch và giảm dần qua các năm, tổng số thu năm 

cũng giảm so với kế hoạch nhưng lại tăng đều qua các năm thể hiện chỉ số tài 

chính của hoạt động thu - chi tương đối ổn định. Việc kiểm soát thu- chi được thực 
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hiện một cách chặt chẽ là bước đệm cho Trường có những kế hoạch phát triển 

vững chắc trong các giai đoạn tiếp theo. 

Nhà trường đã nêu rõ tại Đề án chiến phát triển của HUHA giai đoạn 2014 - 

2020, tầm nhìn đến năm 2025, phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị chịu trách 

nhiệm báo cáo và giám sát các kết quả tài chính thực hiện của các hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. [H1.25.01.01] 

Việc giám sát được phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát, kiểm tra một cách 

chặt chẽ thông qua việc đi kiểm tra quyết toán số liệu tài chính của các cơ sở trực 

thuộc Trường rồi tập hợp báo cáo tổng hợp để lên số liệu toàn trường 

[H1.25.01.03]. Từ đó lập báo cáo kết quả và chỉ số tài chính của các hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Trong báo cáo đưa ra sự so sánh và kế hoạch 

cải tiến để điều chỉnh kịp thời các chỉ số cho giai đoạn hoạt động tiếp theo. 

[H1.25.01.04]. Việc đối sánh về về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được phòng Kế hoạch - Tài chính lập và báo 

cáo trình Ban Giám hiệu bởi báo cáo công tác tài chính hàng năm của Nhà trường. 

- Về hoạt động đào tạo: 

+ Kết quả của hoạt động đào tạo là tổng số nguồn thu từ các hoạt động đào 

tạo của Nhà trường  

Bảng 25.1.2: Đối sánh hoạt động đào tạo giai đoạn 2014-2018 

ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Đào tạo  

chính quy 
31.680 40.731 58.064 53.446 52.665 

Đào tạo 

VLVH 
7.964 13.370 10.988 17.462 14.075 

Đào tạo ngắn 

hạn 
18.902 24.572 39.587 57.074 80.778 

Thu khác 11.489 10.540 10.853 22.218 19.605 

 

+ Biểu đồ 25.1.3 biểu diễn chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo bao gồm: 

đào tạo chính quy, đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn và các khoản khác.  

Năm 2014, hoạt động đào tạo đại học chính quy chưa cao do Trường mới 

chuyển từ Cao đẳng lên Đại học, năm 2015 đạt 129% so với năm 2014 cho thấy dù 

mới chuyển lên đào tạo đại học nhưng Nhà trường vẫn thu hút được số lượng sinh 

viên tham gia các bậc ngành của Trường khá nhiều. Hệ đào tạo đại học vừa làm 

vừa học năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014, hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn 
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tăng nhẹ (đạt 130% so với năm 2014) thể hiện sự phát triển của Trường không chỉ 

nằm ở giáo dục đào tạo chính quy mà còn mở rộng liên kết đào tạo với các cơ sở 

giáo dục bên ngoài để cấp chứng chỉ cho nhu cầu của người học. 

Hoạt động đào tạo đại học chính quy năm 2016 tăng mạnh, đạt 143% so với 

năm 2015, hệ đào tạo vừa làm vừa học giảm nhẹ, đạt 82% so với năm 2015. Bên 

cạnh đó hoạt động liên kết đào tạo cũng tăng cao ở các năm 2016, 2017, 2018, cụ 

thể: năm 2016 đạt 161% so với năm 2015, năm 2017 đạt 144% so với năm 2016 và 

năm 2018 đạt 142% so với năm 2017. 

Nếu như hoạt động đào tạo đại học chính quy năm 2016 tăng mạnh so với 

năm 2015 thì năm 2017, 2018 lại giảm nhẹ là do số sinh viên xin nghỉ học đi du 

học, đi làm học tăng nhưng vẫn giữ mức ổn địnhcho thấy công tác tuyển sinh và 

đào tạo giáo dục đại học chính quy có sự cải tiến, có những biện pháp thu hút số 

lượng sinh viên theo học tại Trường. Hệ đào tạo vừa làm vừa học giảm với lý do 

Trường sẽ thu hẹp quy mô đào tạo của hệ đào tạo VLVH, tập trung chủ yếu cho 

đào tạo chính quy và liên kết đào tạo ngắn hạn. 

Biểu đồ 25.1.3: Đối sánh chỉ số tài chính của kết quả hoạt động đào tạo 

 

- Về hoạt động nghiên cứu khoa học:  

+ Kết quả của hoạt động NCKH của Trường chủ yếu là các đề tài nghiên cứu 

cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước được nghiệm thu [Phụ lục 25.1.1] 

+ Chỉ số tài chính của hoạt động NCKH của Nhà trường được biểu diễn bởi 

biểu đồ 25.1.4. Nhà trường chưa có định mức chi cho hoạt động này dựa trên tổng 

nguồn thu. Tuy nhiên với việc tăng nguồn kinh phí đề tài cấp Trường từ 15 triệu 
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đồng lên 30 triệu đồng thể hiện sự cải tiến nhằm tăng kết quả hoạt động của hoạt 

động NCKH [Phụ lục 25.1.1]. Kinh phí cho các đề tài nghiên cứu cấp trường được 

sử dụng bởi nguồn kinh phí thu được của Nhà trường. Với các đề tài cấp Bộ, cấp 

Nhà nước thì nguồn kinh phí thực hiện của các đề tài cấp bộ và cấp nhà nước được 

cấp bởi ngân sách nhà nước. Năm 2017 chỉ số tài chính của hoạt động NCKH tăng 

khá cao, đạt 363% so với năm 2016 điều này thể hiện rõ sự cải tiến trong hoạt 

động NCKH. 

Bảng 25.1.3: Đối sánh hoạt động NCKH giai đoạn 2014 – 2018 

ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Đề tài cấp 

Trường 
225 295 360 450 270 

Đề tài cấp 

Bộ 
300 240 280 200 140 

Đề tài cấp 

Nhà nước 
0 0 1.300 717 723 

Tổng 525 535 1.940 1.367 1.133 

 

Biểu đồ 25.1.4: Đối sánh chỉ số tài chính của hoạt động NCKH 
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- Về hoạt động phục vụ cộng đồng: 

+ Kết quả của hoạt động phục vụ cộng đồng Nhà trường chủ yếu là các đề 

án, dự án, biên soạn các giáo trình phục vụ cho nhu cầu sử của xã hội. 

[H1.25.01.05]. Hoạt động chỉnh lý tài liệu cho các doanh nghiệp cũng là một trong 

những điểm mạnh của Trường trong hoạt động phục vụ cộng đồng. [H1.25.01.06]. 

Bảng đối sánh kết quả hoạt động phục vụ cộng đồng được thể hiện chi tiết tại Phụ 

lục 25.1.2. 

+ Chỉ số tài chính của hoạt động phục vụ cộng đồng được thể hiện bởi biểu 

đồ 25.1.5. Nếu như năm 2015 hoạt động phục vụ cộng đồng có sự suy giảm, đạt 

79% so với năm 2014 thì năm 2017 chỉ số tài chính của hoạt động này tăng đáng 

kể, đạt 262% so với năm 2016. Sự gia tăng này thể hiện rõ rệt sự quan tâm giám 

sát và cải tiến chất lượng phục vụ cộng đồng của Trường. Về tổng thể của hoạt 

động này trong năm 2018 có suy giảm nhưng hoạt động chỉnh lý tài liệu có bước 

gia tăng, đây chính là điểm mạnh được Nhà trường quan cải tiến và phát triển vì 

hoạt động này chính là một đặc thù của nhà ngành đào tạo của Nhà trường. 

Biểu đồ 25.1.5: Đối sánh chỉ số tài chính của hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

 

  

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả và các 

chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà 
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trường được phản ánh bởi việc đánh giá những tồn tại, khó khăn tại báo cáo công 

tác năm. Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo tình hình hoạt động của các hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng tại cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, dựa 

trên ý kiến đóng góp của các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Trường, Ban 

Giám hiệu sẽ đưa ra kết luận và phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo. 

[H1.25.01.07] 

Việc cải tiến chất lượng hoạt động dựa trên kết quả và các chỉ số tài chính 

của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng đã đạt được. Từ những biến 

động của kết quả hoạt động đã đạt được, phòng Kế hoạch - Tài chính đưa ra 

phương hướng cải tiến kết quả và chỉ số tài chính cho năm hoạt động tiếp theo của 

Nhà trường: [H1.25.01.04] 

- Ưu tiên mọi hoạt động liên quan đến mở ngành đào tạo nhằm thu hút học 

sinh, sinh viên. 

- Cải thiện nguồn kinh phí cho hoạt động NCKH cấp Trường. 

- Tìm kiếm thêm nguồn thu từ việc chỉnh lý tài liệu. 

- Mở rộng quy mô hoạt động đào tạo ngắn hạn cũng như ký hợp đồng liên 

kết đào tạo với các cơ sở giáo dục khác. 

- Tăng nguồn thu từ việc thực hiện các Đề án, Dự án cấp Bộ, cấp Nhà 

nước,… 

Cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà trường được thông qua trên cơ sở các 

báo cáo, các quyết định, các hợp đồng ký kết. Cụ thể: 

- Hoạt động đào tạo: Quyết định giao dự toán cho các đơn vị cũng như quyết 

định giao dự toán của Bộ Nội vụ cho Trường [H1.25.01.08] 

- Hoạt động NCKH: Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và các chỉ số tài 

chính của hoạt động này trên tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm của Nhà trường. 

[H1.25.01.03]. Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ [H1.25.02.06]. 

- Hoạt động phục vụ cộng đồng: Các báo cáo của hoạt động tình nguyện, 

hiến máu. Kết quả tài chính của hoạt động chính lý tài liệu, các đề án, dự án cũng 
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như biên soạn giáo trình phục vụ cho tập thể [H1.25.01.09], [H1.25.01.06], 

[H1.25.01.05]. 

Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến. 

HUHA có sứ mệnh và chiến lược phát triển hàng đầu không chỉ trong lĩnh 

vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ mà còn đáp ứng yêu cầu 

nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của xã hội. 

Trường luôn hướng mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo, quy mô đào tạo, cơ sở vật 

chất, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập 

của nhân dân và hội nhập quốc tế, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục 

đại học Việt Nam. 

 Nhà trường đã có những quy định cụ thể về kết quả và các chỉ số thị trường 

giáo dục (chỉ số cạnh tranh, thứ hạng, thị phần,…) của hoạt động đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng tại đề án chiến phát triển HUHA giai đoạn 2014 - 2020, tầm 

nhìn đến năm 2025 [H1.25.01.01]. Đề án đã nêu rõ hiệu quả hoạt động thị trường 

của nhà Trường trên các lĩnh vực hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học được thể 

hiện và đo lường qua các chỉ số như: 

- Đối với hoạt động đào tạo: 

+ Tỷ số cạnh tranh về tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục khác có cùng ngành 

đào tạo tương ứng. 

+ Thị phần của nguồn lực do Nhà trường đào tạo cung cấp cho thị trường lao 

động. 

 + Thứ hạng của Nhà trường so với các cơ sở giáo dục đào tạo có ngành đào 

tạo giống Trường. 

- Đối với hoạt động NCKH 

+ Các bài báo đăng trên tạp chí lớn, chỉ số trích dẫn của các bài báo được 

đăng trên tạp chí khoa học, công trình giáo sư, phó giáo sư. 

+ Ứng dụng của các đề tài NCKH vào trong thực tế. 

- Đối với hoạt động phục vụ cộng đồng 
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+ Số lượng các đề án, dự án, biên soạn giáo trình phục vụ cho cộng đồng. 

+ Hoạt động tình nguyện, thiện nguyện của Nhà trường đạt được trong năm. 

+ Hợp tác liên kết, ký kết hợp đồng chỉnh lý tài liệu đối với các đơn vị đối 

tác bên ngoài Trường. 

Cụ thể: 

Về hoạt động đào tạo: 

- Bảng 25.2.1 là kết quả tuyển sinh của nhà trường. Số lượng sinh viên nhập 

học so với chỉ tiêu hàng năm đạt kết quả tương đối cao, đăc biệt năm 2015 và 2017 

số lượng sinh viên nhập học vượt chỉ tiêu của nhà trường. Cụ thể, năm 2015 sinh 

viên nhập học đạt 108% so với chỉ tiêu, năm 2017 đạt 104% so với chỉ tiêu. [Tiêu 

chí 13.3]. 

Bảng 25.2.1. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên nhập học so với chỉ tiêu 

Năm Chỉ iêu Nhập học thực tế Tỷ lệ 

Năm 2014                   1.400                    1.333  95% 

Năm 2015                   1.600                    1.732  108% 

Năm 2016                   1.700                    1.385  81% 

Năm 2017                   1.480                    1.546  104% 

Năm 2018                   2.210                    1.806  82% 

 

- Kết quả của hoạt động đào tạo chính là số lượng sinh viên ra Trường có 

việc làm tương đối cao. Hàng năm Nhà trường có lập kế hoạch khảo sát, điều ra 

[H1.25.02.01]. Số lượng sinh viên có phản hồi là khá cao [H1.25.02.02]. Kết quả 

thu được thể hiện chất lượng đào tạo của Trường với nhu cầu sử dụng lao động của 

thị trường đối với các ngành nghề mà Nhà trường đã đào tạo cung cấp cho thị 

trường nhân lực của xã hội.  

Kết quả thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp ra Trường được phỏng vấn 

về tình trạng có việc làm, chưa có việc làm đi học nâng cao và chưa có việc làm 

sau tốt nghiệp ra trường có phản hồi được thể hiện rõ nét qua bảng số liệu 25.2.1 
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Bảng 25.2.2. Kết quả đào tạo nguồn nhân lực của Trường 

Năm 

Đại học     Cao đẳng 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ sinh 

viên có việc 

làm ngay 

sau khi tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

sinh viên 

chưa có 

việc làm, 

đi học 

nâng cao 

Tỷ lệ 

sinh 

viên 

chưa có 

việc 

làm 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ sinh 

viên có 

việc làm 

ngay sau 

khi tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

sinh viên 

chưa có 

việc làm, 

đi học 

nâng cao 

Tỷ lệ 

sinh 

viên 

chưa có 

việc 

làm 

2016 893 88% 4% 8% 320 69% 26% 5% 

2017 796 88% 2% 10% 169 78% 8% 14% 

2018 341 89% 2% 8%     
 

Dựa vào kết quả khảo sát ở bảng 25.2.2, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại 

học ra Trường có việc làm ngay là khá cao, chiếm đến khoảng 90%, sinh viên đi 

học nâng cao là tỷ lệ từ 1% đến 4% , 8% đến 10% còn lại sinh viên chưa có việc 

làm. Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng có việc làm ngay chiếm khoảng 80%. Điều 

này thể hiện nhu cầu xã hội với các ngành đào tạo của Trường là khá cao, sinh viên 

tốt nghiệp không sợ thất nghiệp.  

 - Chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo: 

Về hoạt động đào tạo: Kết quả chỉ số thị trường của hoạt động này là sự so 

sánh tỷ lệ tuyển sinh của nhà trường và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc 

làm với các trường có cùng ngành đào tạo tương ứng. [H1.25.02.03] 

Bảng 25.2.3. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm với các 

trường có cùng ngành đào tạo tương ứng 

Ngành 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm năm 2016 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm năm 2017 

Trường 

ĐHNV 

 Hà Nội 

Đại học 

KHXH & 

NV 

ĐHQGHN 

Tỷ lệ  

Trường 

ĐHNV 

Hà Nội 

Đại học 

KHXH & 

NV 

ĐHQGHN 

Tỷ lệ  

Lưu trữ học 94,35% 94,50% 100% 93,65% 86,70% 108% 

Quản trị văn 

phòng 95,36% 94,50% 101% 94,10% 86,70% 109% 

Khoa học thư 

viện 70% 96,30% 73% 81,60% 90,00% 91% 
 

Bảng 25.2.3 là kết quả sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2016, 

2017: ngành Lưu trữu học, Quản trị văn phòng của hai trường có tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm tương ứng như nhau; Ngành Khoa học thư viện năm 2016 có tỷ 
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lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường thấp hơn Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, tuy nhiên sang năm 2017, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm của ngành này tăng lên, đạt 91% so với Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn.  

Nhà trường cũng so sánh tỷ lệ tuyển sinh của Trường so với các trường có 

cùng ngành đào tạo tương ứng [H1.25.02.04] 

Bảng 25.2.4. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh tuyển sinh với các trường có cùng 

ngành đào tạo tương ứng 

Ngành học 

Trường 

ĐHNV 

HN 

Đối sánh tỷ lệ tuyển sinh 

Trường 

ĐHQG 

Hà Nội 

Tỷ lệ 

Trường 

ĐH Văn 

hóa Hà 

Nội 

Tỷ lệ 

Năm 2014           

Quản trị văn phòng 245 50 490%     

Lưu trữ học 250 50 500%     

Thông tin thư viện 59     50 118% 

Quản lý văn hóa 104     300 35% 

Năm 2015           

Quản trị văn phòng 327 50 654%     

Lưu trữ học 233 50 466%     

Thông tin thư viện 107     50 214% 

Quản lý văn hóa 0     300 0% 

Năm 2016           

Quản trị văn phòng 301 50 602%     

Lưu trữ học 130 50 260%     

Thông tin thư viện 48     50 96% 

Quản lý văn hóa 127     300 42% 

Năm 2017           

Quản trị văn phòng 240 50 480%     

Lưu trữ học 114 50 228%     

Thông tin thư viện 45     40 113% 

Quản lý văn hóa 120     315 38% 

Năm 2018           

Quản trị văn phòng 204 70 291%     

Lưu trữ học 91 55 165%     

Thông tin thư viện 28     50 56% 

Quản lý văn hóa 122     315 39% 
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Qua bảng 25.2.4, tỷ lệ tuyển sinh của trường Đại học Nội vụ Hà Nội về 

ngành Quản trị văn phòng, Lưu trữ học cao hơn rất nhiều so với Trường Đại học 

Quốc Gia Hà Nội, đây là hai ngành đào tạo chủ đạo của nhà trường và tỷ lệ tuyển 

sinh của hai ngành so với các trường là tương đối cao. 

So với trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tỷ lệ tuyển sinh của ngành Thông tin 

thư viện và Quản lý văn hóa cũng đạt mức cao. 

Về hoạt động NCKH: Kết quả của hoạt động NCKH là những sáng kiến 

hàng năm được công nhận và ứng dụng vào thực tế công việc của nhà trường 

[H1.25.02.05] 

Năm 
Tổng số sáng 

kiến 
Đạt loại A Đạt loại B Đạt loại C 

Năm 2014 4 3   1 

Năm 2015 7 3 2 2 

Năm 2016 10 2 3 5 

Năm 2017 6 1 3 2 

Năm 2018 6 3 3   

 

Về hoạt động phục vụ cộng đồng: 

- Kết quả của hoạt động phục vụ cộng đồng được thể hiện bởi các hoạt động 

thiện nguyện, việc thực hiện các dự án đề hay cả việc cung cấp dịch vụ chỉnh lý hồ 

sơ cho các đối tác là doanh nghiệp như: 

Nhà trường vẫn luôn quan tâm chú trọng đến những hoạt động thật sự ý 

nghĩa nhằm giáo dục thế hệ trẻ hướng đến đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả 

nhớ người trồng cây” thông qua các chuyến thăm hỏi ở Trung tâm điều dưỡng 

thương binh Duy Tiên (Hà Nam) nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 nhằm tri ân 

những có công với đất nước [H1.25.01.09]. Không những thế, hoạt động phục vụ 

cộng đồng của Trường còn được thể hiện bởi các hoạt động tình nguyện, các 

chương trình từ thiện: Ấm áp Điện Biên, hè xanh yêu thương, ủng hộ quỹ đền ơn 

đáp nghĩa,… [H1.25.01.09]. 

Kết quả của hoạt động phục vụ cộng đồng cơ bản đã đạt được là những dự 

án, đề án đã được nghiệm thu như: Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 

biên soạn chương trình tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức 

chuyên ngành lưu trữ, biên soạn tài liệu bồi dưỡng công chức văn phòng, thống 
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kê,… góp phần vào công tác quản lý cho khu vực nông thôn, theo kịp xu thế phát 

triển của xã hội. [H1.25.01.05]. 

Năm 2017, Trường có phát triển thêm lĩnh vực cung cấp dịch vụ chỉnh lý hồ 

sơ cho các đơn vị bên ngoài 

 - Chỉ số thị trường của hoạt động phục vụ cộng đồng: Số lượng hợp đồng 

cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu của Nhà trường năm 2017, 2018 cho thấy hướng 

phát triển mới của Nhà trường mà các cơ sở giáo dục khác hầu như chưa có. 

Việc giám sát kết quả và chỉ số thị trường của các hoạt động của nhà trường 

được nêu rõ tại Đề án chiến phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 

2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Cụ thể: 

- Phòng Quản lý đào tạo Đại học chịu trách nhiệm thực hiện giám sát kết 

quả và chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo.[H1.25.01.01] 

- Phòng Quản lý đào tạo sau Đại học chịu trách nhiệm thực hiện giám sát kết 

quả và chỉ số thị trường của hoạt động nghiên cứu khoa học. [H1.25.01.01] 

Việc đối sánh về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng; thực hiện rà soát, điều chỉnh kết quả và chỉ số thị 

trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng hàng nămđược thể 

hiện cụ thể: 

Về hoạt động đào tạo: 

- Kết quả hoạt động đào tạo: hàng năm Nhà trường vẫn luôn tiếp tục hoàn 

thiện, sửa đổi và bổ sung hệ thống các văn bản quản lý đào tạo. Đưa ứng dụng 

công nghệ thông tin vào quản lý đào tạo để hiệu quả tốt trong công tác quản lý. 

Các giai đoạn 2013, 2014, 2015 do Trường mới chuyển từ cao đẳng lên đại học 

nên việc triển khai mở rộng các ngành là hướng mục tiêu đề ra và đã có những kết 

quả khá tốt. Từ 6 ngành phát triển đến giờ là 11 ngành học, các ngành được mở 

rộng tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký nhập học có cơ hội lựa chọn những lĩnh 

vực ngành phù hợp với bản thân, cơ hội có việc làm cao hơn [H1.25.02.06] 

- Chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo thường xuyên được nhà trường 

khảo sát, so sánh để cải thiện và đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

[Bảng 12.3.2 của tiêu chí 12.3] 
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Bảng 25.2.5. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp với các trường có cùng 

ngành đào tạo tương ứng 

Năm 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp Đại 

học Nội vụ 

Hà Nội 

Đại học Văn hóa Hà 

Nội Đại học KHXH & NV 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ  

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ  

Năm 2016 92% 69,10% 133% 76,90% 120% 

Năm 2017 75% 83% 90% 93,50% 80% 

Năm 2018 95% 86,50% 110% 79,10% 120% 
 

Bảng 25.2.5 cho thấy tỷ lệ sinh viên của nhà trường tốt nghiệp ra trường so 

với Trường Đại học văn hóa năm 2016 đạt 133%, năm 2017 đạt 90% và năm 2018 

đạt 110%. So sánh với trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, năm 2016 đạt 

120%, năm 2017 đạt 80% và năm 2018 đạt 120%. Từ bảng số liệu cho thấy số 

lượng sinh viên được đào tạo tốt nghiệp ra trường của nhà trường so với các trường 

có cùng ngành đào tạo tương ứng là khá cao. Tỷ lệ sinh viên theo học các ngành 

của nhà trường tương đối cao thể hiện chất lượng đào tạo, uy tín cũng như thương 

hiệu của nhà trường trong thị trường giáo dục đại học. 

Bên cạnh việc so sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, nhà trường còn tổ chức điều 

tra sự hài lòng của nhà tuyển dụng đối với những sinh viên tốt nghiệp của nhà 

trường. Bảng 25.25.6 là kết quả đánh giá sự hài lòng cảu nhà tuyển dụng về năng 

lực của sinh viên tốt nghiệp. [H1.25.02.07] 

Bảng 25.2.6. Bảng đánh giá sự hài lòng của nhà tuyển dụng về năng lực 

của sinh viên tốt nghiệp 

Ngành học 

Tỷ lệ không 

đáp ứng  

yêu cầu công 

việc 

Tỷ lệ đáp 

ứng được 

 một phần 

công việc 

Tỷ lệ đáp 

ứng được 

 yêu cầu 

công việc 

Tỷ lệ đáp 

ứng tốt 

yêu cầu công 

việc 

Quản lý văn hóa 5,07% 4,71% 52,51% 37,70% 

Quản trị nhân lực 1,0% 24,5% 34,9% 39,6% 

Thông tin thư viện 0,4% 14% 51% 35% 

Lưu trữ học 0,7% 17,2% 52,0% 30,1% 

Quản lý nhà nước 3% 8% 51% 38% 

Quản trị văn phòng 4,5% 19,9% 51,9% 23,7% 
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 Tỷ lệ đáp ứng được yêu cầu công việc đối với các sinh viên tốt nghiệp ra 

trường có việc làm đúng ngành đào tạo nhận được sự hài lòng của nhà tuyển dụng 

là khá cao. Cụ thể, ngành Quản lý văn hóa là 52.51%, Quản trị nhân lực: 34.9%. 

Thông tin thư viện: 51%, Lưu trữu học: 52%, Quản lý nhà nước: 51% và Quản trị 

văn phòng là 51.9%. 

Tỷ lệ đáp ứng tốt yêu cầu công việc đối với các sinh viên tốt nghiệp ra 

trường có việc làm đúng ngành đào tạo nhận được sự hài lòng của nhà tuyển dụng 

là khá cao. Cụ thể, ngành Quản lý văn hóa là 37.7%, Quản trị nhân lực: 39.6%. 

Thông tin thư viện: 35%, Lưu trữu học: 30.1%, Quản lý nhà nước: 38% và Quản 

trị văn phòng là 23.7%. 

Những sinh viên không đáp ứng được hay chỉ đáp ứng được một phần công 

việc chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp. 

Từ việc đánh giá sự hài lòng của nhà tuyển dụng cho thấy chất lượng sinh 

viên được đào tạo của nhà trường đáp ứng tốt công việc và nhận được phần lớn sự 

hài lòng của nhà tuyển dụng. 

Về Nghiên cứu khoa học: 

- Kết quả của hoạt động NCKH là những đóng góp mới của các sáng kiến đã 

được công nhận và ứng dụng vào thực tế nhằm cải tiến chất lượng và hiệu công 

việc cũng như việc cải thiện đời sống của sinh viên theo học tại Trường có hoàn 

cảnh khó khăn được thể hiện thông qua sơ đồ 25.2.3. Nhà trường luôn hướng mục 

tiêu phát triển vì người học. Luôn có những biện pháp, phương hướng cải tiến về 

mọi mặt để tạo môi trường học tập cũng như làm việc của cả sinh viên và cán bộ 

viên chức. Luôn khuyến khích các cán bộ giảng viên, viên chức phát huy nhiều 

sáng kiến, ý tưởng ứng dụng vào thực tế công việc nâng cao chất lượng giảng dạy, 

chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên theo học tại Trường 

cũng như sẽ cung cấp được những dịch vụ tốt nhất với các đơn vị liên kết đào tạo 

với trường. 

Sơ đồ 25.2.3: Danh mục sáng kiến 
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Về hoạt động phục vụ cộng đồng: 

- Kết quả hoạt động của hoạt động phục vụ cộng đồng: trong 6 tháng cuối 

năm cơ sở của Trường đã thực hiện ký kết hợp đồng chỉnh lý hồ sơ, tài liệu với 03 

đơn vị: Ủy ban nhân dân phường 5, phường 6 Quận Gò vấp - Thành phố Hồ Chí 

Minh; Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý quận Ba Đình 

- Hà Nội. Năm 2018 số lượng các hợp đồng chỉnh lý tăng, điều này cho thấy hoạt 

động phục vụ cộng đồng của Nhà trường tăng đều và còn phát triển nhiều trong các 

năm tiếp theo. [H1.25.01.06]. 

Nhà trường cải tiến chất lượng hoạt động thông qua việc lập kế hoạch, báo 

cáo tình hình thực hiện hoạt động; kiểm tra, thanh tra và mở các cuộc họp tổng kết 

rút kinh nghiệm. Việc lập kế hoạch được phòng Quản lý đào tạo lập và thực hiện. 

Hàng năm phòng vẫn lập kế hoạch tuyển sinh [H1.25.02.08], báo cáo công tác 

tuyển sinh hàng năm [H1.25.02.09] lên Ban giám hiệu. Việc kiểm tra giám sát 

được Nhà trường thực rất nghiêm túc thông qua kế hoạch thanh tra [H1.25.02.10]. 

Sau mỗi kỳ tuyển sinh, bộ phận thanh tra của Nhà trường sẽ có lịch thanh gia công tác 

tuyển sinh và nhập học [H1.25.02.11]. Kết thúc quá trình thanh tra, Nhà trường có cuộc 

họp tổng kết rút kinh nghiệm cho những đợt tuyển sinh tiếp theo của Nhà trường 

[H1.25.02.12].  

Cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng chính là các báo cáo tình hình đối sánh số lượng 

tuyển sinh của nhà trường với các trường có cùng ngành đào tạo tương ứng, báo 

cáo sự hài lòng của nhà tuyển dụng về năng lực của sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ tốt 

nghiệp của sinh viên so với các trường có cùng ngành đào tạo tương ứng. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25: 

1. Tóm tắt điểm mạnh: 

Đã thiết lập được tiêu chí đánh giá cũng như có bộ phận giám sát chặt chẽ về 

kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

Với đặc thù là đào tạo nhân lực ngành nội vụ, cung cấp nguồn lực cho cả 

nước. Kết quả của hoạt động liên kết đào tạo và liên kết cung cấp dịch vụ chỉnh lý 

hồ sơ lưu trữ qua các nămchính là bước phát triển mới của Trường. 

Việc biên soạn giáo trình cũng như thực hiện các đề án, dự án phục vụ nhu 

cầu của cả nước là thế mạnh của nhà trường trong lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường. 
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Có được bộ phận giám sát kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.  

Việc điều tra khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng đối với nguồn nhân 

lực cung cấp cho thị trường, đối sánh nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường so 

với CSGD khác có cùng ngành đào tạo, thăm dò sự hài lòng của sinh viên sau tốt 

nghiệp…..đã được thực hiện. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Quy trình thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả và 

các chỉ số tài chính cũng như chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng chưa được thiết lập. 

Việc cải tiến chất lượng mới chỉ dựa trên biên bản thanh tra, kiểm tra chứ 

chưa dựa trên ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Thiết kế hệ thống thu thập thông tin phản 

hổi của các bên liên quan về kết quả và 

chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng. Từ đó đưa 

ra kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động 

hiệu quả hơn dựa trên việc thu thập thôn 

tin phản hồi. 

BGH giao 

cho đơn vị  

chuyên môn 

thực hiện 

Năm 2019 

 

 

 

2 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Quy trình thu thập thông tin phản hồi 

chuẩn về kết quả và các chỉ số tài chính 

của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng cần thiết lập sớm để trường 

sớm hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá. 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

 

 

 

Năm 2019 

 

3 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Hoàn thiện và cải tiến mạnh hơn nữa các 

tiêu chí đánh giá và hệ thống giám sát 

chặt chẽ để có cơ sở cải tiến, đổi mới kết 

quả và các chỉ số tài chính của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

 

 

Năm 2019 

 

4 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Xây dựng phương hướng cải tiến và phát 

huy thế mạnh đào tạo các ngành đặc thù 

của nhà trường. 

BGH giao 

cho đơn vị  

chuyên môn 

thực hiện 

 

 

Năm 2019 
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4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 25 4,5/7 

Tiêu chí 25.1 5/7 

Tiêu chí 25.2 4/7 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG 

 

TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

I Lĩnh vực 1. ĐBCL về chiến lược 4,16  

I.1 Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 4,25  

1. 

1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của 

CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên 

liên quan 

4 

 

2. 
1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp 

với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 
4 

 

3. 
1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ 

biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện. 
4 

 

4. 
1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát 

để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 
4 

 

5. 

1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như 

quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp 

ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

5 

 

I.2 Tiêu chuẩn 2. Quản trị 4  

6. 

2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội 

đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư 

vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm 

thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ 

thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền 

vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng 

trong quá trình quản trị của CSGD. 

4 

 

7. 

2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải 

thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để 

triển khai thực hiện. 

4 

 

8. 
2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường 

xuyên. 
4 

 

9. 
2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu 

quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 
4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

I.3 Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 4  

10. 
3.1. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu 

quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 
4 

 

11. 

3.2. Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối 

các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn 

hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

4 

 

12. 
3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát 

thường xuyên. 
4 

 

13. 

3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến 

nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc 

của CSGD như mong muốn. 

4 

 

I.4 Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 4  

14. 

4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến 

lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng. 

4 

 

15. 

4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải 

thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực 

hiện. 

4 

 

16. 

4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính 

được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu 

chiến lược của CSGD 

4 

 

17. 

4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số 

thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến 

để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

4 

 

I.5 
Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng 
4,25 

 

18. 
5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 
5 

 

19. 
5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ 

thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện. 
4 

 

20. 5.3. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên. 

21. 

5.4. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt 

động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

4 

 

I.6 Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 4,14  

22. 

6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 

4 

 

23. 

6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các 

tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc 

đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được 

phổ biến. 

4 

 

24. 

6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao 

gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, 

nhân viên khác nhau. 

4 

 

25. 

6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động 

được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

5 

 

26. 

6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm 

chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được 

triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

4 

 

27. 
6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về 

nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên. 
4 

 

28. 

6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn 

nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng. 

4 

 

I.7 Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 4,14  

29. 

7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng 

cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc 

thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong 

5 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận hành. 

30. 

7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ 

sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và 

học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng 

các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

4 

 

31. 

7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp 

các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy 

tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền 

truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

4 

 

32. 

7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường 

các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, 

thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp 

ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

4 

 

33. 

7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến 

môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của 

những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận 

hành. 

4 

 

I.8 Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 4,5  

34. 

8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục 

tiêu chiến lược của CSGD. 

4 

 

35. 

8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy 

các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai 

thực hiện. 

5 

 

36. 
8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà 

soát. 
4 

 

37. 
8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải 

thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến 
5 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

lược của CSGD. 

II Lĩnh vực 2. ĐBCL về hệ thống 4  

II.9 Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 4  

38. 

9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình 

của hệ thống ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng 

các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

4 

 

39. 

9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm 

chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, 

các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và 

tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến 

lược và ĐBCL của CSGD. 

4 

 

40. 

9.3. Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và 

chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển 

khai thực hiện. 

4 

 

41. 
9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính 

sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 
4 

 

42. 

9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu 

chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL 

của CSGD. 

4 

 

43. 

9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và 

các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

4 

 

II.10 Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 4  

44. 
10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá 

ngoài được thiết lập. 
4 

 

45. 

10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện 

định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã 

được đào tạo. 

4 

 

46. 
10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh 

giá ngoài được rà soát. 
4 

 

47. 
10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc 

đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến 
4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

lược của CSGD. 

II.11 Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 4  

48. 

11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm 

việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ 

các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

4 

 

49. 

11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân 

tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp 

kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra 

quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và 

an toàn. 

4 

 

50. 

11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an 

toàn của dữ liệu và thông tin. 

4 

 

51. 

11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các 

chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng.  

4 

 

II.12 Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 4  

52. 

12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của 

CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục 

và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

4 

 

53. 

12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn 

và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết 

lập. 

4 

 

54. 

12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng 

cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng 

tạo. 

4 

 

55. 
12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 

đối sánh được rà soát. 
4 

 

56. 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt 

nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng. 

III Lĩnh vực 3. ĐBCL về thực hiện các chức năng 4,43  

III.13 Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 5  

57. 

13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để 

tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của 

CSGD. 

6 

 

58. 
13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất 

lượng cho mỗi chương trình đào tạo. 
5 

 

59. 
13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập 

học. 
5 

 

60. 
13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập 

học. 
4 

 

61. 
13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm 

bảo tính phù hợp và hiệu quả. 
5 

 

III.14 Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 4,4  

62. 

14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình 

dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn 

học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên 

quan. 

5 

 

63. 

14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để 

phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

4 

 

64. 

14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy 

của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được 

văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra. 

5 

 

65. 
14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát 

chương trình dạy học được thực hiện. 
4 

 

66. 
14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học 

được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp 
4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. 

III.15 Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 4  

67. 

15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy 

và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn 

đầu ra. 

4 

 

68. 

15.2. riển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ 

giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên 

môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

4 

 

69. 
15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt 

đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. 
4 

 

70. 
15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá 

để đảm bảo và cải tiến chất lượng. 
4 

 

71. 

15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học 

được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và 

học có chất lượng, học tập suốt đời. 

4 

 

III.16 Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 4,25  

72. 

16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các 

loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học 

tập. 

4 

 

73. 
16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù 

hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra. 
5 

 

74. 

16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người 

học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công 

bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

4 

 

75. 

16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học 

được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng 

tới đạt được chuẩn đầu ra. 

4 

 

III.17 
Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 

học 
4 

 

76. 
17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học. 
4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

77. 

17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như 

hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng 

nhu cầu của các bên liên quan. 

4 

 

78. 
17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như 

hệ thống giám sát người học được rà soát. 
4 

 

79. 

17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như 

hệ thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

4 

 

III.18 Tiêu chuẩn 18. Quản lý NCKH 4  

80. 

18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng 

cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên 

quan đến nghiên cứu. 

4 

 

81. 

18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên 

cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và 

nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn 

và sứ mạng của CSGD. 

4 

 

82. 
18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá 

số lượng và chất lượng nghiên cứu. 
4 

 

83. 
18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng 

cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học. 
4 

 

III.19 Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 4,2  

84. 
19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát 

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu. 
4 

 

85. 
19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ 

được triển khai. 
4 

 

86. 
19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được 

triển khai thực hiện. 
5 

 

87. 
19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo 

hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng. 
3,5 

 

III.20 Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác NCKH 5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

88. 

20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp 

tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu 

nghiên cứu. 

5 

 

89. 
20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy 

hợp tác và đối tác nghiên cứu. 
5 

 

90. 
20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu được triển khai thực hiện. 
5 

 

91. 
20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải 

thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. 
5 

 

III.21 Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 5  

92. 

21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng 

của CSGD. 

5 

 

93. 
21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng được thực hiện. 
5 

 

94. 
21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết 

nối và phục vụ cộng đồng. 
5 

 

95. 

21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng 

đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 

các bên liên quan. 

5 

 

IV Lĩnh vực 4. Kết quả hoạt động 4,19  

IV.22 Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 4  

96. 

22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất 

cả các chương trình đào tạo, các môn học/học phần được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 

 

97. 
22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương 

trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

98. 

22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của 

tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến. 

4 

 

99. 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng 4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

của người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến. 

IV.23 Tiêu chuẩn 23. Kết quả NCKH 4  

100. 

23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ 

giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến. 

4 

 

101. 
23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

102. 

23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm 

cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến. 

4 

 

103. 
23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

104. 
23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

105. 

23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc 

thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các 

đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến. 

4 

 

IV.24 Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 4,25  

106. 

24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

5 

 

107. 

24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 

 

108. 

24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân 

viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 

 

109. 

24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

IV.25 Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường 4,5  

110. 

25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

5 

 

111. 

25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 

 

Ghi chú:  

- Tiêu chí có điểm cao nhất: 6 điểm (tiêu chí: 13.1); 

- Tiêu chí có điểm thấp nhất: 3,5 điểm (tiêu chí: 19.4); 

- Số tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên: 110/111 (99,10%);  

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình từ 4,00 điểm trở lên: 25/25 (100%); 

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình dưới 2,00 điểm: 0/25 (0%). 

 

 

Hà Nội, ngày...... tháng 8 năm 2019 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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KẾT LUẬN 

 

Trên đây là toàn văn Báo cáo tự đánh giá của HUHA. Trên cơ sở xem xét 

và nghiên cứu hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành, Nhà trường đã mô tả, phân tích và báo cáo về tình 

trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, tạo cơ sở, căn cứ 

cho quá trình điều chỉnh các nguồn lực và thực hiện các giải pháp nhằm đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục. Quá trình hoàn thiện công tác tự đánh giá chất lượng 

là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất 

lượng bên trong Nhà trường; đồng thời là điều kiện cần thiết để Nhà trường 

đăng ký đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, phục 

vụ công tác đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học. Trong tổng 

số 25 tiêu chuẩn 111 tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo Thông tư 

số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Trường Đại học Nội vụ tự đánh giá có 110/111 tiêu chí đạt, chiếm 99,10% 

Thông qua hoạt động tự đánh giá và kết quả đạt được trong quá trình triển 

khai công tác tự đánh giá, Nhà trường đã tiến hành lập và triển khai các kế 

hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến công tác quản 

lý và mọi mặt hoạt động của Nhà trường, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai 

đoạn tiếp theo theo hướng cao hơn. 

Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tự đánh giá Trường 

đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học. 

 Hà Nội, ngày..... tháng 8 năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 
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PHẦN III: PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CSGD 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30  tháng 12 năm 2018) 

I. Thông tin chung của nhà trường 

1. Tên Trường (theo quyết định thành lập):  

 Tiếng Việt: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

 Tiếng Anh: Hanoi University of Home Affairs 

2. Tên viết tắt của Trường:  

Tiếng Việt: ĐHNV 

        Tiếng Anh: HUHA 

3. Tên trước đây: Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội 

4. Bộ chủ quản: Bộ Nội vụ 

5. Địa chỉ trường:  

- Trụ sở chính: 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam: Số 749, đường Trần Hưng 

Đạo, P.Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.Hồ Chí Minh: 181 Lê Đức Thọ, 

Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  

6. Thông tin liên hệ: 

 - Tại Hà Nội: Điện thoại: 04.37533659; 04.37532864 

                  Số Fax: 04.37588640; 04.37532955  

                          Website: http://www.truongnoivu.edu.vn 

 - Tại tỉnh Quảng Nam: Điện thoại: 02356263230-02366571399 

    Fax: 02356263239  

                  Website: http://www.truongnoivu-csmt.edu.vn 

 - Tại thành phố Hồ Chí Minh: 

    Điện thoại: 02838943717 

                  Fax: 02838940475 

Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn/ 

7. Năm thành lập trường: Ngày 18 tháng 12 năm 1971 (Quyết định số 109/BT 

ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng); Ngày 14/11/2011, Thủ tướng 

http://www.truongnoivu.edu.vn/
http://www.truongnoivu-csmt.edu.vn/
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Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo Khoá I  

Cao đẳng: 2006 

Đại học: 2012 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho Khoá I 

  Cao đẳng: 2009 

 Đại học: 2016  

10. Loại hình trường đào tạo: Công lập 

II. Giới thiệu khái quát về Nhà trường 

11. Các loại hình đào tạo của cơ sở giáo dục (đánh dấu x vào các ô tương 

ứng) 

Có   Không 

Chính quy        

Không chính quy       

Từ xa         

Liên kết đào tạo với nước ngoài     

Liên kết đào tạo trong nước              

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình) Bồi dưỡng 

nghiệp vụ, cung ứng dịch vụ công. 

12. Danh sách cán bộ lãnh đạo các đơn vị của Nhà trường 
 

TT 
Các đơn vị 

 (bộ phận) 
Họ và tên 

Chức danh,  

học hàm, học vị, 

chức vụ 

Điện 

thoại, 

Email 

I Hội đồng Trường    

1 Chủ tịch Trần Đình Thảo 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Chủ tịch Hội đồng 
 

II. Ban Giám hiệu    

1 Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Hiệu trưởng 
 

2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng 
 

3 Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền 
Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng 
 

     

X 

X 

X 

X 

X 
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III. Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn  

1 Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Bá Chiến 

Phó giáo sư 

Tiến sĩ 

Bí thư Đảng ủy 
 

2 Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Hạnh 

Tiến sĩ 

Chủ tịch Công 

đoàn 
 

3 
Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 
Trương Quốc Việt 

Thạc sĩ 

Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 
 

IV. Các Phòng Chức năng   

1 
Phòng Tổ chức cán 

bộ 
Phạm Ngọc Trụ 

Thạc sĩ 

Q.Trưởng phòng 
 

2 
Phòng Quản lý đào 

tạo đại học 
Vũ Ngọc Hoa 

Tiến sĩ 

Trưởng phòng 
 

3 
Phòng Khảo thí và 

Bảo đảm chất lượng 
Nguyễn Đức Hạnh 

Thạc sĩ 

 Trưởng phòng 
 

4 
Phòng Quản lý đào 

tạo Sau đại học 
Đoàn Thị Hòa 

Tiến sĩ 

Trưởng phòng 
 

5 
Phòng Công tác 

sinh viên 
Dương Văn Nam 

Thạc sĩ 

Trưởng phòng 
 

6 Văn phòng Hoàng Văn Thanh 
Thạc sĩ 

Chánh văn phòng 
 

7 
Phòng Kế hoạch-

Tài chính 
Trần Xuân Hoà 

Cử nhân 

Trưởng phòng 
 

8 
Phòng Hợp tác 

quốc tế 
Trần Thị Lan Anh 

Tiến sĩ 

Trưởng phòng 
 

V. Các Khoa chuyên môn   

1 
Khoa Văn thư - Lưu 

trữ 
Trần Thị Loan 

Tiến sĩ 

Q.Trưởng Khoa 
 

2 
Khoa Quản lý xã 

hội 
Lê Thanh Huyền 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng, 

Kiêm phụ trách 

khoa 

 

3 
Khoa Quản trị 

nguồn nhân lực 
Nguyễn Bá Chiến 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Hiệu trưởng, Kiêm 

phụ trách khoa 

 

4 
Khoa Pháp luật 

hành chính 
Nguyễn Thu An 

Tiến sĩ 

Trưởng khoa 
 

5 
Khoa Hành chính 

học 
Đỗ Thị Thanh Nga 

Tiến sĩ 

Trưởng khoa 
 

6 
Khoa Quản trị văn 

phòng 
Nguyễn Thị Kim Chi 

Thạc sĩ 

Phó Trưởng khoa, 
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Phụ trách khoa 

7 
Khoa Khoa học  

Chính trị 
Lê Thị Vân Anh 

Tiến sĩ 

Trưởng khoa 
 

8 

Khoa Tổ chức và 

Xây dựng chính 

quyền 

Nguyễn Tất Đạt 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Q.Trưởng khoa 
 

VI. Các Trung tâm   

1 
Trung tâm Tin học - 

Ngoại ngữ 
Nguyễn Minh Phương 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng, 

Kiêm phụ trách 

Trung tâm TH-NN 

 

2 
Trung tâm Dịch vụ 

công 
Nguyễn Hoài Thu 

Tiến sĩ 

Giám đốc 
 

3 
Trung tâm Thông 

tin thư viện 
Phạm Quang Quyền 

Thạc sĩ 

Giám đốc 
 

VII. 
Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng 

Nam 
  

1 

Phân hiệu Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại Quảng Nam 

Nguyễn Mạnh Cường 
Tiến sĩ 

Giám đốc 
 

VIII. 
Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí 

Minh 
  

1 

Phân hiệu Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại TP.Hồ Chí 

Minh 

Trương Cộng Hòa 
Tiến sĩ 

Q.Giám đốc 
 

IX. Viện Nghiên cứu và phát triển   

1 
Viện Nghiên cứu và 

phát triển 
Trần Thị Hạnh 

Tiến sĩ 

Viện trưởng 
 

X. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ   

1 
Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học Nội vụ 
Nguyễn Minh Phương 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng, 

Kiêm Tổng Biên 

tập Tạp chí 
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13. Các Phân hiệu, Khoa, Viện, Trung tâm có đào tạo:  12 
 

Khoa/viện đào tạo 

Đại học Sau đại học Khác (ghi rõ) 

Số 

CTĐT 

Số sinh 

viên 

Số 

CTĐT 

Số người 

học 

Số 

CTĐT 

Số 

người 

học 

Khoa Quản trị văn phòng 01 954     

Khoa Hành chính học 01 841 1    

Khoa Khoa học Chính trị 01 232 1    

Khoa Quản lý xã hội 03 810     

Khoa Pháp luật hành chính 01 556     

Khoa Quản trị nguồn nhân lực 01 935     

Khoa Văn thư – Lưu trữ 01 561 1    

Khoa Tổ chức và Xây dựng 

chính quyền 
01 58 

    

Viện Nghiên cứu và Phát triển 0 0     

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 01 218     

Phân hiệu Trường ĐHNV Hà 

Nội tại Quảng Nam 
06 963 

    

Phân hiệu Trường ĐHNV Hà 

Nội tại TP.Hồ Chí Minh 
02 337 

    

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại 

học 

  03 117   
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14. Danh sách đơn vị trực thuộc (bao gồm các Viện nghiên cứu, Phân hiệu 

của các đơn vị) 

TT Tên đơn vị 
Năm thành 

lập  

Lĩnh vực  hoạt 

động 

Số lượng 

nghiên cứu 

viên 

Số lượng  

cán bộ/nhân 

viên 

 Viện Nghiên cứu 

và Phát triển 
2012 

Nghiên cứu, 

bồi dưỡng 
1 11 

 Phân hiệu 

Trường ĐHNV 

tại Quảng Nam 

2016 
Đào tạo, 

nghiên cứu 
 77 

 Phân hiệu 

Trường ĐHNV 

tại TP. Hồ Chí 

Minh 

2018 
Đào tạo, 

nghiên cứu 
 90 

 

II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên 

CSGD cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên, nhân viên của mình, 

bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin 

dưới đây (Thống kê mỗi loại gồm 5 bảng tương ứng với 5 năm của giai đoạn 

đánh giá): 

15. Thống kê số lượng giảng viên và nghiên cứu viên 
 

Phân cấp giảng viên 

và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 50/333 15 % 45/146 30,8% 

Nghiên cứu viên 1/334 0.02 %   

Tổng 334 14.1% 45/146 30,8% 

 

16.  Thống kê số lượng cán bộ quản lý, nhân viên 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 

Số lượng  

Cơ hữu/toàn 

thời gian 

Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 61  61 

Nhân viên 430 146 576 

Tổng cộng 491 146 637 

 

17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của 
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CSGD theo giới tính: 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
204 287 491 

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

theo các quy định của pháp luật về viên chức 

(trong biên chế) 

165 243 408 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp 

đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài 

hạn) 

39 44 83 

II Các cán bộ khác  

Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng 

88 58 146 

 Tổng cộng 274 312 637 
 

18. Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ 
 

TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

Giảng viên 

kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

Giảng 

viên thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

Giảng 

viên 

thỉnh 

giảng 

quốc tế 

Tổng 

số 

1 Giáo sư,  

Viện sĩ 
0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 2 0 5 11 0 18 

3 Tiến sĩ khoa 

học 
0 0 0 2 0 2 

4 Tiến sĩ 22 0 28 43 0 93 

5 Thạc sĩ 160 45 29 90 0 324 

6 Đại học 30 12 01 0 0 43 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ 

khác 
0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 214 57 63 146 0 480 
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(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa 

có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

 Tổng số giảng viên cơ hữu1: 334 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 334/491 chiếm tỷ lệ 68%. 

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số người): 334 

TT 
Trình độ / 

học vị 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 
Giáo sư, Viện 

sĩ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 7 2 7 0 0 0 3 4 0 

3 
Tiến sĩ khoa 

học 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 50 15 22 28 0 11 27 10 2 

5 Thạc sĩ 234 70 80 154 0 35 135 61 3 

6 Đại học 43 13 20 23 5 26 10 2 0 

7 Cao đẳng 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 334 100 129 205 5 72 175 77 5 
  

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: từ 35 đến 45 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của CSGD: 17% . 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 70%. 

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 
Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của 

công việc) 
10% 100% 

2 
Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian 

của công việc) 
20%  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian   

                                           
1 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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của công việc) 

4 
Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của 

công việc) 
  

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-

20% thời gian của công việc) 
70%  

 Tổng 100% 100% 
 

III. Người học 

21. Tổng số người học đăng ký dự thi vào trường, trúng tuyển và nhập học trong 

05 năm gần đây (hệ chính quy):  

Năm học 

Số thí 

sinh dự 

thi 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học 

thực tế 

(người) 

Điểm 

tuyển 

đầu vào 

(thang 

điểm 30) 

Điểm 

trung bình 

của sinh 

viên được 

tuyển 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

1. Học viên 

cao học 

160 117      

2013-2014        

2014-2015        

2015-2016        

2016-2017 50 18      

2017-2018 110 99      

2. Đại học        

2013-2014 8601 1627 18.9 1350 15.5 17  

2014-2015 7338 1599 21.7 1333 15.9 17.3  

2015-2016    1732 21.2   

2016-2017    1385 16.6   

2017-2018    1546 20.9   

3. Cao 

đẳng 
       

2013-2014    537    

2014-2015    391    

2015-2016    398    

2016-2017    176    

2017-2018    22    

 

Số lượng người học hệ chính quy đang học tập tại trường: 6592 người. 

22.  Tổng số người học đăng ký dự thi vào trường, trúng tuyển và nhập học trong 

5 năm gần đây hệ không chính quy: 
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Năm 

Số thí 

sinh dự 

tuyển 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học 

thực tế 

(người) 

Điểm 

tuyển 

đầu vào 

(thang 

điểm 30) 

Điểm 

trung bình 

của người 

học được 

tuyển 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

1. Đại học        

2013-2014    594    

2014-2015    399    

2015-2016    571    

2016-2017    445    

2017-2018    350    

2. Cao đẳng        

2013-2014    44    

2014-2015    50    

2015-2016    50    

2016-2017    0    

2017-2018    0    

 

23. Ký túc xá cho sinh viên: 

 

Các tiêu chí 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Tổng diện tích phòng ở 

(m2) 
2270m2 2270m2 2270m2 2270m2 2270m2 

2. Số lượng sinh viên có 

nhu cầu về phòng ở (trong 

và ngoài ký túc xá) 

(người) 

2415 

người 

2415 

người 

2415 

người 

2415 

người 

2415 

người 

3. Số lượng sinh viên có 

nhu cầu ở ký túc xá 

(người) 

2300 

người 

2300 

người 

2300 

người 

2300 

người 

2300 

người 

4. Số lượng sinh viên 

được ở trong ký túc xá 

(người) 

812 

người 
812 người 

812 

người 

812 

người 

812 

người 
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5. Tỷ số diện tích trên đầu 

sinh viên/học sinh ở trong 

ký túc xá, m2/người 

2,8m2/ 

người 

2,8m2/ 

người 

2,8m2/ 

người 

2,8m2/ 

người 

2,8m2/ 

người 

 

24. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Số lượng (người) 14/1350 14/1333 92/1732 105/1385 310/1546 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh 

viên  
1,04% 1,05% 0,05% 7,6% 20,1% 

 

25. Thống kê số lượng người học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành 

công luận án tiến sĩ 

     

2. Học viên tốt nghiệp cao học      

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy   1093 1012 1226 

Hệ không chính quy   0 323 275 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy 1503 634 480 501 300 

Hệ không chính quy      

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

6. Khác…      

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang 

chờ cấp bằng). 



377 

 

26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Số lượng sinh viên tốt 

nghiệp (người) 

  
1093 1012 1226 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

so với số tuyển vào (%) 

  
92% 75% 99% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã 

học được những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

     

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ 

học được một phần kiến 

thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

     

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời 

KHÔNG học được những 

kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp 

     

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 

     

     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp      

     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp      
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

4.2 Tỷ lệ có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 

     

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc 

làm (%) 

   
20,95 11 

4.4 Thu nhập bình 

quân/tháng của sinh viên 

có việc làm 

     

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành 

đào tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng 

này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng 

yêu cầu của công việc, có thể 

sử dụng được ngay (%) 

     

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản 

đáp ứng yêu cầu của công 

việc, nhưng phải đào tạo 

thêm (%) 

     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được 

đào tạo lại hoặc đào tạo bổ 

sung ít nhất 6 tháng (%) 

     

Ghi chú:  

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp 

theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này. 
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27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp 

(người) 
1503 634 480 308 360 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với 

số tuyển vào (%) 
95% 75.7% 89.3% 78.7% 90.4% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

     

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học 

được một phần kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%) 

     

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG 

học được những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%) 

     

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 

     

     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp      

     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp      

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 

     

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%)    27,9 15,78 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

4.4 Thu nhập bình quân/tháng của 

sinh viên có việc làm 

     

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống và kết thúc bảng này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu 

của công việc, có thể sử dụng được 

ngay (%) 

     

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của công việc, nhưng phải 

đào tạo thêm (%) 

     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo 

lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 

tháng (%) 

     

 

IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 

của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 

Số lượng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng 

số 

1 Đề tài cấp Nhà nước 0 0 1 0 0 1 

2 Đề tài cấp Bộ* 5 4 6 5 2 22 

3 Đề tài cấp trường 10 9 11 15 9 54 

 Tổng cộng 15 13 18 20 11 77 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên 

cán bộ cơ hữu: 77/491 

29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường 

trong 5 năm gần đây: 
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TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ 

(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

so với tổng kinh phí đầu 

vào của CSGD (%) 

Tỷ số doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

trên cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

1 2014 300   

2 2015 240   

3 2016 1580 Không có số liệu Không có số liệu 

4 2017 917   

5 2018 863   

30. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 

5 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng cán bộ tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

Nhà nước 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 12 79 117 0 

Từ 4 đến 6 đề tài  0 4 5 0 

Trên 6 đề tài  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 12 83 122 0 

 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

31. Số lượng sách của Trường được xuất bản trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại sách 

Số lượng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng 

số 

1 Sách chuyên khảo 0 0 0 0 03 03 

2 Sách giáo trình, tập bài 

giảng 
0 02 03 02 04 11 

3 Sách tham khảo 0 0 0 01 0 01 

4 Sách hướng dẫn 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 0 02 03 03 07 14 
 

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu:  14/491 
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32. Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình, tập 

bài giảng 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  03 73 01 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách  0 4 0 0 

Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 03 77 01 0 
 

33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của Trường được đăng tạp chí trong 5 

năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 

Số lượng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng 

số 

1 Tạp chí KH quốc tế 

Trong đó: 
0 01 6 12 02 15 

 Danh mục ISI 0 0 0 0 01 01 

 Danh mục Scopus 0 0 0 0 01 01 

 Khác 0 01 6 12 0 19 

2 Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 
43 32 80 110 156 421 

3 Tạp chí / tập san của 

cấp trường 
0 0 03 05 07 15 

 Tổng cộng 43 34 90 134 166 472 

 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  472/491 

34. Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 

năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài 

báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí KH 

quốc tế 

Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 

Tạp chí / tập san 

của cấp trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  15 421 15 

Từ 6 đến 10 bài báo  0 0 0 

Từ 11 đến 15 bài báo  0 0 0 

Trên 15 bài báo  0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 30 421 30 
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35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của Trường báo cáo tại các hội 

nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 

năm gần đây: 

TT 
Phân loại  

hội thảo 

Số lượng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng số 

1 Hội thảo quốc tế 0 01 06 10 16 23 

2 Hội thảo trong nước 13 20 25 30 35 133 

3 Hội thảo của trường 40 20 60 60 45 225 

 Tổng cộng 53 41 91 100 96 381 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã 

được tính 1 lần) 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 381/491. 

36. Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị, 

hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm 

gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có 

báo cáo khoa học tại các hội 

nghị, hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo của 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 15 421 15 

Từ 6 đến 10 báo cáo  0 0 0 

Từ 11 đến 15 báo cáo  0 0 0 

Trên 15 báo cáo  0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 30 421 30 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường) 

37. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây: 

Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 0 
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38.  

39.  Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

38.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học 

trong 5 năm gần đây: 

Số lượng đề tài 

Số lượng sinh viên tham gia 

 

Ghi chú 

Đề tài 

cấp Nhà 

nước 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài 

cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 02 236  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  

Trên 6 đề tài   0 0 0  

Tổng số sinh viên tham gia 0 07 522  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 

 

38.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công 

trình được công bố) 

TT 
Thành tích nghiên 

cứu khoa học 

Số lượng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Số giải thưởng 

nghiên cứu khoa 

học, sáng tạo 

0 0 0 0 02 

2 Số bài báo được 

đăng, công trình 

được công bố 

0 0 0 0 01 

V. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 

40.  Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

1 

Tổng diện tích đất của trường: 

1.1. Trụ sở chính tại Hà Nội 

1.2. Phân hiệu trường tại TP. Hồ Chí 

151.232 

18.932 

29300 

Sở hữu 

Sở hữu 

Sở hữu 
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TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

Minh 

1.3. Phân hiệu trường tại Quảng Nam 

103.000 Sở hữu 

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

trường 

Trong đó: 

- Trụ sở chính tại Hà Nội 

- Phân hiệu trường tại TP. Hồ Chí 

Minh 

- Phân hiệu trường tại Quảng Nam 

 

 

 

56.428 

22.385 

15.012 

 

19.031 

 

 

 

Sở hữu 

Sở hữu 

Sở hữu 

 

Sở hữu 

  

2.1 

Hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại, phòng đa năng, phòng làm 

việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên cơ hữu 

Hội trường 

Giảng đường, phòng học các loại, 

Phòng đa năng 

Phòng làm việc của GS, PGS  

Phòng làm việc Giảng viên cơ hữu 

  

 

 

 

1.580 

14.365 

280 

430 

885 

      

2.2 Thư viện, trung tâm học liệu  3.051       

2.3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực 

hành, thực tập, luyện tập 

        

 

40. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (bao gồm giáo trình, học 

liệu, tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 

Khối ngành/Nhóm ngành Đầu sách Bản sách 

Khối ngành I   

Khối ngành II   

Khối ngành III 25.555  

Quản trị văn phòng 17469  
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Quản trị nhân lực 1634  

Luật 6452  

   

Khối ngành IV   

Khối ngành V 5.826  

Hệ thống thông tin 5826  

Khối ngành VI   

Khối ngành VII 56.576  

Văn hóa học  5135  

Quản lý văn hóa 6723  

Quản lý nhà nước 14351  

Chính trị học 3743  

Lưu trữ học 16302  

Thông tin Thư viện 7922  

Xây dựng Đảng 2400  

Các môn chung   

Tổng 87.957  
 

41. Tổng số thiết bị chính của trường:  
 

STT 

Tên 

phòng/giảng 

đường/lab 

Số 

lượng 

Danh mục trang 

thiết bị chính 

Đối tượng 

sử dụng 

Diện 

tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức  

sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 Giảng đường 118 

- Máy chiếu; 

- Hệ thống âm 

thanh; 

- Điều hòa; 

- Quạt; 

- Bàn ghế. 

Sinh viên 

Giảng 

viên 

11.302 
Sở 

hữu 
  

2 Phòng máy 16 

- Máy tính; 

- Máy chiếu; 

- Hệ thống âm 

thanh; 

- Điều hòa; 

- Quạt; 

- Ban ghế. 

Sinh viên 

Giảng 

viên 

962 
Sở 

hữu 
  

 Tổng 134   12.264    
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42. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2014:  122,522 

- Năm 2015:  129,339 

-  Năm 2016:   194,575 

-  Năm 2017:  223,859 

-  Năm 2018:  209,477 

43. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2014:  31,680   

- Năm 2015:  40,731 

-  Năm 2016:   58,064 

-  Năm 2017:  53,446 

-  Năm 2018:  52,174 

44. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

phục vụ cộng đồng: 

- Năm 2014:  4,927 

- Năm 2015:  3,977 

-  Năm 2016:   5,724 

-  Năm 2017:  7,161 

-  Năm 2018:  5,646 

45. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục 

vụ cộng đồng 

- Năm 2014:  4,833  

- Năm 2015:  3,840 

-  Năm 2016:   5,240 

-  Năm 2017:  6,677 

-  Năm 2018:  5,143 

46. Tổng chi cho hoạt động đào tạo 

- Năm 2014:  30,254 

- Năm 2015:  53, 243 

-  Năm 2016:   51,946 

-  Năm 2017:  40,810 

-  Năm 2018:  43,033 

47. Tổng chi cho phát triển đội ngũ 

- Năm 2014:  32,875  

- Năm 2015:  33,261 

-  Năm 2016:   56,820 

-  Năm 2017: 59,040 
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-  Năm 2018: 54,806 

48. Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm 

- Năm 2014:  không có 

- Năm 2015:  không có 

-  Năm 2016:   30 

-  Năm 2017:  40 

-  Năm 2018: 70 
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VI. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

TT Đối tượng 

Bộ tiêu 

chuẩn đánh 

giá 

Tự đánh giá 
Đánh giá 

ngoài 
Thẩm định và công nhận 

Năm 

hoàn 

thành 

báo 

cáo 

TĐG 

lần 1 

Năm 

cập 

nhật 

báo 

cáo 

TĐG 

Tên 

tổ 

chức 

đánh 

giá 

Tháng

/năm 

đánh 

giá 

ngoài 

Kết 

quả 

đánh 

giá của 

Hội 

đồng 

KĐCL

GD 

Giấy chứng 

nhận 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1 
Cơ sở 

giáo dục 

VBHN số 

06/VBHN-

BGDĐT 

2014 
2014- 

2018 

     

2 

Chương 

trình đào 

tạo…. 

AUN-QA   

     

3 

Chương 

trình đào 

tạo…. 

TT số 

04/2016/T

T-BGDĐT 

  

     

4 

Chương 

trình đào 

tạo…. 

TT số 

07/2017/T

T-BGDĐT 

  

     

 

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng của CSGD 

 Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây 

(số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 334 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 68% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 

cơ hữu (%): 17% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

(%): 70% 
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2. Sinh viên: 

Tổng số sinh viên chính quy (người): 7802 

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 23,36 SV/1GV 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 88,1% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 51,7% 

Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 13% 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh 

viên chưa có việc làm học tập nâng cao (%): 91,9% 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 6% 

Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): 2,1% 

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 6 triệu 

đồng/tháng  

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay 

(%): 97,5 % 

Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 

thêm (%): 98% 

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và 

phục vụ cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: 17,6% 

Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục 

vụ cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: 670 triệu/năm 2018 

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: 4/491 

Tỷ số bài đăng tạp chí trên cán bộ cơ hữu: 472/491 (Bài báo đăng trên tạp 

chí trong nước và quốc tế) 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 381/491 (Hội thảo quốc tế + Hội 

thảo trong nước) 

7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy: 33.946m2 
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Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy: 3312/7802 

8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

 Cấp cơ sở giáo dục: Công bố Báo cáo tự đánh giá năm 2014, công bố Báo 

cáo tự đánh giá tháng 8 năm 2019; Nhà trướng đã gửi Văn bản đăng ký đánh giá 

ngoài Cơ sở Giáo dục đại học từ tháng 4 năm 2018 . 

 Cấp chương trình đào tạo: Công bố Chuẩn đầu ra từ năm 2014, đang xây 

dựng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho kiểm định CTĐT năm 2021 
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DANH MỤC BẢNG BIỂU THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 
 

Phụ lục 25.1.1: Danh mục các đề đề tài NCKH 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Nội dung 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số đề tài 

được giao  
11 250 9 295 12 390 15 450 9 270 

Số đề tài 

hủy  1 25   1 30     

Số đề tài 

thực hiện 10 225 9 295 11 360 15 450 9 270 

Đề tài số 1  25  25  30  30  30 

Đề tài số 2  25  30  30  30  30 

Đề tài số 3  25  30  30  30  30 

Đề tài số 4  25  30  30  30  30 

Đề tài số 5  25  30  30  30  30 

Đề tài số 6  25  30  30  30  30 

Đề tài số 7  25  30  30  30  30 

Đề tài số 8  25  30  30  30  30 

Đề tài số 9  25  30  30  30  30 

Đề tài số 10    30  30  30   

Đề tài số 11      30  30   

Đề tài số 12      30  30   

Đề tài số 13        30   

Đề tài số 14        30   

Đề tài số 15        30   

Đề tài cấp 

bộ  300  240  280  200  140 

Viện ĐT cấp 

NN      1.300  717  723 
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Phụ lục 25.1.2: Danh mục các đề án, đề tài, dự án phục vụ cộng đồng 

        ĐVT: Triệu đồng  

STT Nội dung/ năm 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 

Đề án tổ chức bồi dưỡng thí điểm cho 

công chức văn phòng thống kê phường, 

thị trấn 

600     

2 
Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

ngành nội vụ 
     

3 
Dự án đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn 
600 450    

4 

Đề án tổ chức bồi dưỡng thí điểm cho 

công chức văn phòng thống kê cấp xã 

thuộc các huyện nghèo 

     

5 

Dự án điều tra thực trạng tổ chức hoạt 

động và quản lý các hội, tổ chức phi 

chính phủ 

  400 800  

6 
Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, học sinh 

Camphuchia 
  660 870 680 

  Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, học sinh Lào    340 500 

7 
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về 

ĐTBD CBCC 
950     

8 

Biên soạn chương trình tài liệu bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên 

chức chuyên ngành lưu trữ 

  1.000   

9 
Biên soạn tài liệu bồi dưỡng công chức 

văn phòng, thống kê 
   750 500 

 10 

DA điều tra thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành 

chính công của UBND cấp xã đảm bảo 

sự hài lòng của người dân 

    200 

11  
Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ 

viên chức, công chức 
    500 

12 
Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân 
 1.000  1.200  

13 Đào tạo bồi dưỡng CBCC Bộ Nội vụ  1.450 600 500 1.000 

14 

Dự án điều tra cơ bản thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng 

công chức đáp ứng yêu cầu cải cách 

hành chính nhà nước 

    900 

15 Hoạt động điều tra, khảo sát, quy hoạch 500     
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16 

Dự án điều tra, khảo sát và đánh giá tác 

động của chính sách thu hút nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong khu vực công ở 

VN với sự phát triển kinh tế- xã hội của 

đất nước 

 700    

17 

Dự án tổ chức lớp BD chức danh văn 

phòng thống kê cấp xã địa phương khu 

vực miền núi 

  1.000   

18 

Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức đáp 

ứng yêu cầu thời kỳ mới 

   300  

19 
Tổ chức bồi dưỡng văn phòng thống kê 

xã hỗ trợ các địa phương khó khăn 
   1.000  

20 

Viện: Điều tra thực trạng, đề xuất giải 

pháp tổ chức QL việc phân vạch địa giới 

hành chính nước ta đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2013) 

     

21 

Viện: Dự án điều tra khảo sát đánh giá, 

phân tích nhu cầu và năng lực của cán bộ 

công chức ngành Nội vụ, đề ra những 

giải pháp chiến lược để cung cấp nhân 

lực và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 

nhằm nâng cao trình độ năng lực của cán 

bộ công chức ngành Nội vụ (2014) 

1.883     

22 Chỉnh lý tài liệu    3.846 3.449 

  Tổng cộng 4.533 3.600 3.660 9.606 7.729 

  Tỷ lệ 100% 79% 102% 262% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



416 

 

Phụ lục 9: Mã hóa thông tin, minh chứng 

DANH MỤC MINH CHỨNG THEO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  

(Có file (quyển) riêng kèm theo Báo cáo tự đánh giá này) 
 

Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi chú 

Có/không 

    * 
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