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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRUNG TÂM KĐCLGD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày          tháng 11  năm 2019 

 

TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

 

 

I. Thông tin chung về Trường  

Tên trường:    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

Năm thành lập:   2011 

Cơ quan/Bộ chủ quản:  Bộ Nội vụ 

Địa chỉ trường:  

- Trụ sở chính: 36 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, 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 

Loại hình trường:   Công lập 

 

II. Nhận xét 

1. Cấu trúc của Báo cáo tự đánh giá 

Báo cáo tự đánh giá (TĐG) về cơ bản đã trình bày theo cấu trúc như đã quy 

định taị Hướng dẫn TĐG cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

(Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD, ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ 

GDĐT). Tuy nhiên, Báo cáo nên được rà soát, bổ sung những nội dung sau để hoàn 

thiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng (QLCL): 

- Cần bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng TĐG vào sau trang 

bìa phụ (hiện tại Danh sách chưa đủ chữ ký), lưu ý đối với Danh sách ký của thành 

viên Hội đồng TĐG không “ký thay”; đồng thời bổ sung phần chốt cuối Danh sách về  

- Phần 1 Hồ sơ về CSGD nên bổ sung địa chỉ tại cơ sở chính (Hà Nội) của 

Trường. 

- Nên sửa lại tên Phần II thành “Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục/Tự đánh 

giá chất lượng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”; 
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- Ở Phần III. Phụ lục của Báo cáo TĐG, cần điều chỉnh số thứ tự phụ lục, phần 

Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục thành Phụ lục 1 (thay vì Phụ lục 8 như 

trong Báo cáo) và chuyển các tài liệu khác (Quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Kế 

hoạch TĐG, v.v.) thành các Phụ lục 2, 3, v.v. 

- Trong các báo cáo TĐG tiêu chí (Phần II của Báo cáo TĐG) chưa nêu mức 

TĐG tiêu chí sau nội dung mô tả của từng tiêu chí, cần bổ sung. 

2. Hình thức, văn phong, chính tả trong Báo cáo tự đánh giá 

Nhìn chung, Báo cáo TĐG đã đưa ra những thông tin cơ bản nhất về những 

hoạt động và thành tích nổi bật mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (sau đây gọi tắt là 

Nhà trường) đã đạt được từ năm 2014 đến 2018. Tuy nhiên, Báo cáo còn có một số nội 

dung nên được rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn, cụ thể như sau: 

2.1. Về hình thức 

- Việc viết tắt:  

+ Nhà trường nên rà soát lại Danh mục các từ viết tắt (hiện tại Báo cáo có 87 

từ/cụm từ được viết tắt), không nên lạm dụng việc viết tắt, chỉ nên viết tắt những 

từ/cụm từ phổ biến, thông dụng và xuất hiện với tần suất lớn trong Báo cáo, các 

từ/cụm từ khác nên viết đầy đủ, ví dụ: CSHT, CLPT, ĐU, HĐT, HĐTS, HSV, GTVH, 

MTCL, QT, TKB, SV5T, STCL, v.v.; đồng thời, không nên viết tắt những từ/cụm từ 

có thể hiểu nhiều nghĩa khác nhau như “CĐ” (cao đẳng/công đoàn); “TS” (tuyển 

sinh/tiến sĩ), “TN” (thí nghiệm/tốt nghiệp), v.v. 

+ Với những từ/cụm từ xuất hiện ít hoặc không phổ biến nhưng vẫn cần viết tắt 

thì nên viết đầy đủ ở lần xuất hiện đầu tiên, sau đó mở ngoặc cách viết tắt và sử dụng 

cụm viết tắt cho những lần xuất hiện sau đó, không cần thiết đưa những từ/cụm từ này 

vào Danh mục từ viết tắt; 

+ Đối với những từ/cụm từ đã có trong Danh mục từ viết tắt cần được thống 

nhất trong toàn Báo cáo TĐG, ví dụ: Trường ĐHNV, Trường ĐHNVHN, Trường 

ĐHNV Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ GD&ĐT, MOET; Bộ KHCN, Bộ KH-

CN, Bộ Khoa học và Công nghệ; Phòng CTSV, P.CTSV, Phòng Công tác sinh viên; 

Phòng QLĐTĐH, P. QLĐTĐH; P.KTBĐCL, Phòng KTBĐCL, Phòng KTĐBCL, 

Phòng Khảo thí và BĐCL; Phòng QLĐTSĐH, Phòng QLĐT Sau đại học, v.v.;  

+ Có một số từ được viết tắt trong Báo cáo TĐG nhưng không có trong Danh 

mục từ viết tắt như: PR, CBCCVC, TCCB, CTHĐT, CTCĐ, VPĐU, ĐU, QLNN, 

QTVP, QĐ, QTNNL, P.ĐT-KTBĐCLT v.v. 

+ Có một số từ có trong Danh mục từ viết tắt nhưng không được sử dụng trong 

báo cáo như: SVHS; 

- Các bảng trong Phần Kế hoạch cải tiến trong báo cáo TĐG mỗi tiêu chuẩn nên 

bổ sung cột “Ghi chú” theo hướng dẫn tại Phụ lục 7, Công văn 766/QLCL-KĐCLGD; 

ngoài ra, các bảng biểu trong Báo cáo TĐG nên định dạng ở chế độ nhắc lại tiêu đề 
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(repeat heading) để tiện theo dõi, ví dụ: Bảng kế hoạch cải tiến ở tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 

v.v. 

2.2. Về chính tả, kĩ thuật 

- Báo cáo nên được rà soát và chỉnh sửa một số ít lỗi đánh máy như: “đến ban 

kết” (tr.17), “Nhà trưởng” (tr.18), “Trường các đơn vị” (tr.38), “Chi tiêu KPIs” (tr.39), 

“đã bành nhiều quy chế” (tr.63), “hắng năm” (tr.117), “chuân đâu ra” (tr.129), “phố 

hợp” (tr.143), “qui chế/qui định” (tr.145, 149, 198), “đuợc ban hành” (tr.209), “nghiện 

cứu khoa học” (tr.307), “Lưu trữu học” (tr.343, 348), v.v.;    

- Báo cáo nên được rà soát và chỉnh sửa một số ít lỗi dính chữ ở các trang 38, 

125, 142, 151, 163, 245, 246, 310, 349, ...; cách chữ như ở các trang: 39, 79, 109, 112, 

115, 124, 128, 136, 147, v.v; 

- Báo cáo nên được rà soát và chỉnh sửa các lỗi về cách viết hoa:  

+ Một số từ/cụm từ không cần thiết viết hoa như: “...Hệ thống Quản lý Chất 

lượng của HUHA...” (tr.10); “...các lớp Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy...” (tr.44); 

v.v. 

- Bỏ chế độ text highlight ở một số chỗ trong Báo cáo như trang 95, 103, 106, 

140, v.v.; 

2.3. Về một số nội dung chưa chính xác 

Văn phong trong Báo cáo tương đối rõ ràng, mạch lạc, tuy nhiên còn một số ít 

câu cần được rà soát lại về cách diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ như: 

- “…chặng đường hơn 47 hình thành...”, “...nghiên cứu sinh và học cao học...” 

(tr.11): thiếu từ; 

- Tên của một số viện/trung tâm được trích dẫn trong Báo cáo nên được viết 

chính xác, ví dụ: “Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà 

Nội” thay vì “Trung tâm Kiểm định chất lượng- Đại học Quốc gia (tr.100); “Viện Đảm 

bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội” thay vì “Viện BĐCL-

ĐHQGHN” (tr.105, 123); v.v.  

... 

3. Nhận xét cụ thể từng phần trong Báo cáo tự đánh giá 

3.1.  Phần I. Hồ sơ về cơ sở giáo dục 

- Phần Hồ sơ về cơ sở giáo dục đã mô tả và trình bày khái quát về lịch sử phát 

triển, tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của CSGD; tóm tắt thành tích nổi bật của Trường 

theo các giai đoạn phát triển: tổng số khoa/viện, chương trình đào tạo (CTĐT), quan 

hệ hợp tác, thành tích nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng... Tuy nhiên, cần bổ sung các nội dung cụ thể như sau: 

- PHẦN I (trang 6) sửa các đề mục theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 

766/QLCL-KĐCLGD. Cụ thể như sau: 
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+ Mục I. Khái quát về cơ sở giáo dục. Mục này Trường cần sắp xếp lại hoặc bổ 

sung thông tin. Cụ thể là: 

a) Khái quát về lịch sử phát triển, tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của CSGD. 

b) Cơ cấu tổ chức của Trường và các phân hiệu (phần này cần bổ sung cơ cấu tổ 

chức riêng của Phân hiệu Quảng Nam và Phân hiệu Tp.HCM) (sơ đồ tổ chức mới 

nhất). 

c) Bổ sung: Cấu trúc tổ chức của Hội đồng trường (sơ đồ tổ chức mới nhất). 

3.2.  Phần II. Tự đánh giá của Nhà trường 

3.2.1. Việc mô tả các hoạt động của đơn vị đối chiếu với yêu cầu của tiêu chí 

Báo cáo TĐG đã cố gắng mô tả thực trạng của Nhà trường trong việc triển khai 

các hoạt động và các thành tựu, kết quả mà Nhà trường đã đạt được từ năm 2014 đến 

2018 theo nội hàm của các tiêu chí, tiêu chuẩn, thể hiện những nỗ lực có hệ thống và 

có kế hoạch của Nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn và 

sứ mạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, cũng như các nguồn lực, điều 

kiện thực tế của Nhà trường và quy định hiện hành.  

Tuy nhiên, một số nội dung mô tả chưa phân tích làm rõ các yêu cầu đối với 

tiêu chí. Nhà trường nên bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp cả về nội dung, minh chứng 

và thực trạng hiện có, phù hợp với mức TĐG theo hướng dẫn tại Phụ lục 4, Công văn 

766 của Cục Quản lý chất lượng mà Nhà trường đã đề xuất. Đặc biệt chú ý các Tiêu 

chí mà Nhà trường đã xác định là đạt mức 6 (thực hiện tốt như một hình mẫu quốc gia) 

và mức 5 (đáp ứng cao hơn yêu cầu của tiêu chí), cu ̣thể như sau: 

 - Tiêu chí 1.1: Nên phân tích làm rõ những nội dung tầm nhìn, sứ mạng của 

Nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao của 

ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội; cần nêu cụ thể các ý kiến góp ý của các bên liên 

quan, nội dung truyền tải các ý kiến này vào trong “Chiến lược phát triển Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội năm 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”, phân tích làm rõ nội 

dung tuyên bố đã đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan như thế nào; cần bổ 

sung các minh chứng tài liệu họp bàn, các biên bản tổng hợp ý kiến góp ý của các bên 

liên quan (viên chức lãnh đạo quản lý, giảng viên, người lao động) tham gia xây dựng 

tầm nhìn, sứ mạng. Các thông tin thu được qua phỏng vấn lãnh đạo CSGD và các bên 

liên quan khác trong quá trình đánh giá ngoài. 

- Tiêu chí 1.2: Mô tả rõ mức độ đóng góp của các cán bộ, giảng viên, nhân viên 

vào việc xác định giá trị cốt lõi; nêu cụ thể các kế hoạch phát triển các giá trị văn hóa 

của Nhà trường (nếu có); cần xem lại nội dung mô tả “Căn cứ vào chiến lược phát 

triển trường….trực thuộc Trường [H1.01.02.01]”, viện dẫn minh chứng không phù 

hợp với nội dung; cần bổ sung các minh chứng là các kế hoạch hành động, truyền 

thông về giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi của Nhà trường; tài liệu họp bàn, các biên bản 

tổng hợp ý kiến góp ý của các bên (viên chức lãnh đạo quản lý, giảng viên, người lao 

động) tham gia xây dựng kế hoạch hành động, nhiệm vụ ưu tiên để giữ gìn bản sắc văn 
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hóa, thương hiệu của nhà trường; cần bổ sung minh chứng [H1.01.02.01] Quyết định 

giao kế hoạch công tác năm cho các đơn vị năm 2013 - 2016 và năm 2018. 

- Tiêu chí 1.3: Cần nêu cụ thể các yêu cầu của Nhà trường đối với các đơn vị, 

bộ phận, các cán bộ và người học của Nhà trường trong các hoạt động để hướng tới đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng, gìn giữ và phát triển văn hóa Nhà trường; cần nêu cụ thể các 

ý kiến phản hồi của các bên liên quan về việc tiếp cận, nắm bắt về tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa của Nhà trường; Cần xem lại số ký hiệu và ngày tháng ban hành của minh 

chứng [H1.01.03.01] (2 văn bản có cùng số ký hiệu được ban hành trong cùng tháng, 

năm ban hành; cần bổ sung minh chứng cho mô tả “Sứ mạng, tầm nhìn giá trị văn hóa 

với cốt lõi được giải thích, lan tỏa rộng rãi tới cán bộ, giảng viên…”. 

- Tiêu chí 1.4: Mô tả còn mang tính chung chung chưa làm rõ việc triển khai 

thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan để điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng từ năm 2014 – 

2018 (nêu cụ thể các công việc và kết quả (kèm minh chứng) đã thực hiện trong quá 

trình rà soát, điều chỉnh, nêu cụ thể số lượng các bên liên quan tham gia đóng góp ý 

kiến cho tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường, các nội dung góp ý và các nội 

dung đã được tiếp thu, được điều chỉnh, bổ sung tích hợp từ các ý kiến này); nên bổ 

sung minh chứng các tài liệu họp, các tổng hợp ý kiến các bên liên quan tham gia rà 

soát, điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường; các báo cáo kết quả rà 

soát về tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa. 

- Tiêu chí 1.5: Mô tả nên phân tích làm rõ lý do, các nội dung được điều chỉnh 

đáp ứng yêu cầu nào từ các bên liên quan, hướng tới phù hợp/chưa phù hợp ở mức độ 

nào với chiến lược phát triển của Bộ Nội vụ và sự phát triển kinh tế xã hội của cả 

nước… Minh chứng chưa phù hợp với yêu cầu nội hàm của tiêu chí; cần bổ sung minh 

chứng là các văn bản điều chỉnh về tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của nhà trường; 

Minh chứng về các dữ liệu khảo sát, báo cáo kết quả cải tiến, ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan. 

 - Tiêu chí 2.1: Mô tả cần nêu ý kiến đánh giá về hiệu quả vận hành hoạt động 

của hệ thống quản trị hiện tại đóng góp vào sự phát triển Nhà trường; đặc biệt là các 

văn bản thể hiện trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các 

rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt động của Đảng ủy; các tổ chức đảng, đoàn thể; 

các hội đồng tư vấn. Danh mục minh chứng (DMMC) cần bổ sung thông tin nơi ban 

hành văn bản; bổ sung số ký hiệu, ngày tháng, nơi ban hành văn bản đối với minh 

chứng [H1.02.01.08]; [H1.02.01.17]; [H1.02.01.19]; [H1.02.01.21]. 

- Tiêu chí 2.2: Mô tả cần nêu cụ thể các kế hoạch hành động, các chính sách, 

các hướng dẫn triển khai thực hiện có ảnh hưởng đến đường hướng phát triển Nhà 

trường của các cơ quan quản trị trong giai đoạn 2014-2018; phân tích làm rõ (kèm 

minh chứng); DMMC cần bổ sung thông tin nơi ban hành văn bản; Bổ sung số ký 

hiệu, ngày tháng, nơi ban hành văn bản đối với minh chứng [H1.02.02.08];  

- Tiêu chí 2.3: Mô tả cần nêu rõ những kết quả rà soát về cơ cấu tổ chức của hệ 

thống quản trị và về các nhân sự tham gia hệ thống quản trị; phân tích đánh giá hiệu 
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quả của cơ cấu quản trị hiện có, rà soát chức năng nhiệm vụ của các thành tố của hệ 

thống quản trị và nhân sự trong hệ thống này. DMMC nên bổ sung thông tin nơi ban 

hành văn bản; Bổ sung số ký hiệu, ngày tháng, nơi ban hành văn bản đối với minh 

chứng [H1.02.03.09]; [H1.02.03.10]; [H1.02.03.11]; [H1.02.03.13]; Bổ sung báo cáo 

tổng kết công tác Đảng năm 2017 (minh chứng [H1.02.03.04]). Bổ sung minh chứng 

về các kế hoạch kiểm tra, đánh giá, giám sát hàng năm của các đơn vị, bộ phận trong 

Trường. 

- Tiêu chí 2.4: Nên bổ sung nội dung mô tả/đánh giá về tính hiệu quả của cơ cấu 

tổ chức quản trị hiện tại (các đơn vị/bộ phận chức năng, chuyên môn) kèm phân tích, 

luận giải để cho thấy cơ cấu tổ chức như vậy phù hợp/chưa phù hợp ở mức độ nào đối 

với định hướng phát triển Trường và theo mô hình quản trị đại học tiên tiến; DMMC 

cần bổ sung thông tin nơi ban hành văn bản; Bổ sung số ký hiệu, ngày tháng, nơi ban 

hành văn bản đối với minh chứng [H1.02.04.05]; cần bổ sung minh chứng là các 

chương trình tập huấn, bồi dưỡng nhân sự cho hệ thống quản trị kèm minh chứng (nếu 

có); kế hoạch cải tiến Tiêu chuẩn 2 Mục 2 cần thay thế từ “cơ cấu tổ chức” bằng “cơ 

cấu hệ thống quản trị”. 

- Tiêu chí 3.1: Nên bổ sung nội dung mô tả, phân tích làm rõ (kèm minh chứng) 

các đơn vị, bộ phận/các tổ chức được thành lập mới/ tái cấu trúc căn cứ trên kế hoạch, 

định hướng chiến lược phát triển đã được phê duyệt (nếu có); cần nêu các ý kiến đánh 

giá về cơ cấu quản lý hiện tại đáp ứng/chưa đáp ứng như thế nào đối với yêu cầu của 

bối cảnh phát triển cụ thể hiện tại của Nhà trường; DMMC cần bổ sung thông tin nơi 

ban hành văn bản; Bổ sung ngày tháng, năm ban hành văn bản đối với minh chứng 

[H1.03.01.04]; [H1.03.01.07]. 

- Tiêu chí 3.2: Nên bổ sung kế hoạch, tài liệu về hoạt động tuyên truyền đến các 

bên liên quan về tầm nhìn, sứ mạng…, các ý kiến phản hồi cụ thể của các bên liên 

quan trong Nhà trường (kèm minh chứng) về việc hiểu biết, nắm bắt và chuyển tải các 

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường vào các 

hành động cụ thể của cá nhân (nếu có). DMMC cần bổ sung thông tin nơi ban hành 

văn bản; Bổ sung ngày tháng, nơi ban hành văn bản đối với minh chứng 

[H1.03.02.01]; [H1.03.02.02]; [H1.03.02.04]; [H1.03.02.05]; Bổ sung minh chứng văn 

bản kế hoạch và các tài liệu liên quan đến hoạt động tuyên truyền về tầm nhìn, sứ 

mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường đến các bên liên quan. 

- Tiêu chí 3.3: Nên mô tả rõ những kết quả rà soát cơ cấu quản lý và những đề 

xuất nào đã được lãnh đạo tiếp thu để điều chỉnh. Cần mô tả cụ thể việc đánh giá giữa 

nhiệm kỳ của các cán bộ quản lý Nhà trường trong giai đoạn 2014-2018 (nêu cụ thể 

cách thức thực hiện, thời gian, công cụ/tiêu chí đánh giá, kết quả đánh giá cụ thể đối 

với cán bộ, cơ chế sử dụng kết quả đánh giá,…); DMMC cần bổ sung thông tin nơi 

ban hành văn bản; Bổ sung ngày tháng, nơi ban hành văn bản đối với minh chứng 

[H1.03.03.02]; [H1.03.03.03]; [H1.03.03.05]; [H1.03.03.07]. Bổ sung minh chứng báo 

cáo rà soát cơ cấu quản lý. 
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- Tiêu chí 3.4: Nên mô tả rõ cơ cấu lãnh đạo và quản lý sau khi cải tiến đã thay 

đổi như thế nào; cần bổ sung tỉ lệ cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ trên tổng số cán bộ 

của Nhà trường; nêu cụ thể số lượng, thành phần, trình độ chuyên môn của các cán bộ 

quản lý được điều chuyển, bổ nhiệm thay thế; phân tích làm rõ độ tuổi, thâm niên và 

năng lực lãnh đạo quản lý. DMMC cần bổ sung thông tin nơi ban hành văn bản; Bổ 

sung ngày tháng, nơi ban hành văn bản đối với minh chứng [H1.03.04.02]; 

[H1.03.04.06]; [H1.03.04.08];  Bổ sung minh chứng cơ cấu lãnh đạo và quản lý trước 

và sau cải tiến. 

- Tiêu chí 4.1: Mô tả quá sơ sài, cần nêu rõ Chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2025 đã xác định các định hướng phát triển Nhà trường như 

thế nào (nêu cụ thể một số định hướng và mục tiêu chính), các định hướng và mục tiêu 

phát triển này có hướng tới đạt được tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Nhà trường 

(theo định hướng phát triển trường đại học nghiên cứu hay ứng dụng) không; cần phân 

tích làm rõ; cần nêu cụ thể và một số mục tiêu phát triển chính cho các chiến lược phát 

triển thành phần của các lĩnh vực hoạt động (đào tạo, khoa học công nghệ, phục vụ 

cộng đồng, phát triển đội ngũ, nguồn thu, cơ sở vật chất, …) để minh họa; phân tích 

làm rõ các định hướng, mục tiêu này gắn kết với Chiến lược phát triển tổng thể của 

Nhà trường như thế nào; Minh chứng [H1.04.01.06] được trích dẫn trong phần mô tả 

không có trong DMMC. Minh chứng [H1.04.01.02] có sự trùng lặp số văn bản, năm 

ban hành và thiếu minh chứng năm 2018; cần xem lại mã hóa minh chứng 

[H1.04.01.03;06]; minh chứng [H1.04.01.05] có 2 nội dung khác nhau (trang 14 

DMMC); trùng lặp tên minh chứng [H1.04.01.04] và [H1.04.01.5]; cần bổ sung minh 

chứng các biên bản, các ý kiến phản hồi của các bên liên quan đóng góp vào kế hoạch 

chiến lược của Nhà trường. 

- Tiêu chí 4.2: Mô tả còn chung chung chưa cụ thể; cần nêu cụ thể các kế hoạch 

hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 

2025; các định hướng nội dung, mục tiêu cụ thể của các kế hoạch phát triển trung hạn 

(khoảng 2, 3 năm) và ngắn hạn của từng lĩnh vực hoạt động (đào tạo, khoa học công 

nghệ, phục vụ cộng đồng, phát triển đội ngũ, nguồn thu, cơ sở vật chất, …), phân tích 

làm rõ và minh họa cho thấy các kế hoạch này được xây dựng/được cụ thể hóa từ 

Chiến lược phát triển Trường các giai đoạn ra sao; bổ sung nơi ban hành văn bản đối 

với các minh chứng từ [H1.04.02.03] đến [H1.04.02.06]. 

- Tiêu chí 4.3: Nên lập bảng so sánh các chỉ số thực hiện đối với từng chỉ báo 

theo kế hoạch chiến lược và qua các năm, các giai đoạn phát triển trung hạn để minh 

họa cho thấy Nhà trường đã sử dụng các chỉ báo này để đo lường, đánh giá, rà soát 

mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển và kế hoạch phát triển dài hạn, 

trung hạn và ngắn hạn; rà soát lại minh chứng [H1.04.03.08] và [H1.04.02.07] có cùng 

nội dung nhưng số ký hiệu ngày tháng văn bản hoàn toàn khác nhau. Minh chứng 

không đủ độ tin cậy. 
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- Tiêu chí 4.4: Mô tả còn sơ sài chưa sát với yêu cầu của tiêu chí, thiếu nhiều 

nội dung, thông tin cần thiết; cần bổ sung nội dung mô tả về những kết quả rà soát, 

đánh giá và những cải tiến cụ thể trong quá trình lập kế hoạch chiến lược để đạt được 

các mục tiêu chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2014-2020; về việc thực hiện các 

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 (nếu có); làm 

rõ các chỉ báo thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được điều chỉnh như 

thế nào để phản ánh thực tế hoạt động và có bám sát mục tiêu chiến lược của Nhà 

trường hay không; cần bổ sung minh chứng: các văn bản thể hiện việc thực hiện đối 

sánh, đánh giá xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược của Nhà trường; các văn 

bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược, chỉ tiêu, KPIs được phê duyệt. 

- Tiêu chí 5.2: Cần nêu cụ thể những nội dung cốt lõi của các kết quả giám sát 

việc tuân thủ các chính sách và các quy định, quy chế về đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng trong giai đoạn đánh giá; rà soát lại việc trích dẫn minh chứng không phù 

hợp với nội dung mô tả [H1.05.02.08], [H1.05.02.09]  (tr.47). Bổ sung minh chứng: 

Văn bản phân công đơn vị/bộ phận theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách; 

Văn bản quy định về quy trình giám sát. 

- Tiêu chí 5.3: Cần nêu cụ thể quy định về việc rà soát, đánh giá các chính sách 

về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà trường (bộ phận đầu mối thực hiện, 

thời gian và kế hoạch thực hiện, cách thức triển khai, công cụ rà soát, đánh giá, kết quả 

đánh giá, …) và các kết luận cốt lõi trong các báo cáo rà soát chính sách được làm cơ 

sở để Nhà trường điều chỉnh chính sách được nêu trong nội hàm tiêu chí. Trong 

DMMC không có các minh chứng [H1.05.03.05], [H1.05.03.06]… [H1.05.03.11] 

được trích dẫn trong mô tả tiêu chí. Các minh chứng từ [H1.05.03.02] đến 

[H1.05.03.04] không chỉ rõ nơi ban hành văn bản; bổ sung minh chứng về: các quy 

định về rà soát các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

- Tiêu chí 5.4: Phần mô tả không đáng tin cậy vì các minh chứng được trích dẫn 

từ [H1.05.04.01] đến [H1.05.04.04] và từ [H1.05.04.12] đến [H1.05.04.14] đều không 

có trong DMMC của tiêu chí;  

Kết luận tiêu chuẩn 5: Tiêu chí 5.4 chưa đủ cơ sở để đánh giá đạt mức 4/7. Một 

số minh chứng có số thứ tự từ 276 đến 285 không được trích dẫn trong mô tả của bất 

kỳ tiêu chí nào trong tiêu chuẩn 5. Minh chứng không có độ tin cậy vì thiếu số ký hiệu, 

ngày tháng năm ban hành văn bản. 

- Tiêu chí 6.1: Cần nêu cụ thể quy trình và tiêu chí quy hoạch cán bộ, giảng 

viên, nghiên cứu viên và nhân viên của Nhà trường; nêu số liệu thống kê từng đối 

tượng cán bộ được Nhà trường quy hoạch, bổ nhiệm, các vị trí được quy hoạch/bổ 

nhiệm trong giai đoạn 2014-2018; cần bổ sung số, ký hiệu và ngày tháng năm ban 

hành văn bản đối với các minh chứng  [H1.06.01.02]; [H1.06.01.04] đến 

[H1.06.01.06]. 
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 - Tiêu chí 6.2: Nên mô tả làm rõ các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử 

dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự; nêu cụ thể số lượng, trình độ 

chuyên môn, năng lực cán bộ và kết quả thực hiện công việc của các cán bộ đã được 

tuyển dụng, bổ nhiệm,… trong 5 năm qua để minh họa cho thấy các tiêu chí được Nhà 

trường xác định là phù hợp; cần nêu cụ thể các ý kiến phản hồi của các cán bộ giảng 

viên, nhân viên về quy định, quy trình, tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân sự của 

Nhà trường và việc triển khai thực hiện của Nhà trường (nếu có); cần bổ sung minh 

chứng các Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường về công tác nhân sự; bổ sung số, 

ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, nơi ban hành văn bản đối với các minh chứng 

[H1.06.02.02]; [H1.06.02.03]; [H1.06.02.06]; [H1.06.02.08]; [H1.06.02.10] đến 

[H1.06.02.14]. 

 - Tiêu chí 6.3: Nên mô tả rõ các năng lực của 03 nhóm công việc: nhóm lãnh 

đạo, quản lý điều hành; nhóm hoạt động nghề nghiệp; nhóm hỗ trợ, phục vụ được xây 

dựng đã đáp ứng/chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, định hướng phát 

triển của Nhà trường đến năm 2025 ở mức độ nào; cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành, nơi ban hành văn bản đối với các minh chứng [H1.06.03.01]; 

[H1.06.03.03]; [H1.06.03.04]. 

- Tiêu chí 6.4: Mô tả cần phân tích làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể (đã nêu) 

phù hợp/chưa phù hợp với chiến lược phát triển cán bộ của Nhà trường ở mức độ nào; 

cần mô tả cụ thể phương pháp thu thập ý kiến phản hồi và tỷ lệ hài lòng của cán bộ, 

giảng viên, nhân viên đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên 

môn của Nhà trường; cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, nơi ban hành 

văn bản đối với các minh chứng [H1.06.04.01] đến [H1.06.04.05] và [H1.06.04.08]. 

- Tiêu chí 6.5: Nên mô tả bổ sung về Hồ sơ/báo cáo/quy định về sự tham gia 

của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong quá trình xây dựng các tiêu chí, quy trình đánh 

giá hiệu quả công việc; cần kiểm tra lại số lượng CBVC năm 2016 được Bộ trưởng 

khen thưởng (50 người - trang 60); cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, 

nơi ban hành văn bản đối với các minh chứng [H1.06.05.01] đến [H1.06.05.07] và 

[H1.06.05.09] đến [H1.06.05.11]. 

- Tiêu chí 6.6: Mô tả chưa rõ về quy trình rà soát chính sách. Khi mô tả tiêu chí 

này cần nghiên cứu kỹ khái niệm “rà soát chính sách” để mô tả tóm tắt và rõ những nội 

dung cốt lõi của các báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình 

và quy hoạch về nguồn nhân lực hằng năm và ý kiến của cán bộ, giảng viên, nhân viên 

vào quá trình rà soát, đánh giá chế độ, chính sách quy trình và quy hoạch về nguồn 

nhân lực trong các đợt khảo sát của Nhà trường; cần bổ sung minh chứng về sự tham 

gia của các bên liên quan vào quá trình rà soát, đánh giá chế độ chính sách, quy trình 

và quy hoạch về nguồn nhân lực; cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, 

nơi ban hành văn bản đối với các minh chứng [H1.06.06.01] đến [H1.06.06.11].  

- Tiêu chí 6.7: Cần nêu rõ và cụ thể các nội dung điều chỉnh/thay đổi trong chế 

độ, chính sách, trong quy trình, quy hoạch nguồn nhân lực của Nhà trường trước và 
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sau cải tiến (kèm phụ lục minh chứng các bảng so chiếu trước và sau điều chỉnh/cải 

tiến), nếu có; cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, nơi ban hành văn bản 

đối với các minh chứng [H1.06.07.01] đến [H1.06.07.05] và [H1.06.07.07].  

- Tiêu chí 7.1: Mô tả cần phân tích làm rõ với tỷ lệ thu/chi như đã trình bày 

trong Bảng 7.1.3 và 7.1.4 đã đáp ứng/chưa đáp ứng yêu cầu triển khai các hoạt động 

hướng tới đạt được sứ mạng, định hướng phát triển của Nhà trường ở mức độ nào; từ 

đó nêu rõ chiến lược phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường cụ thể là gì; cần nêu cụ thể các kết luận của kiểm 

toán độc lập, kiểm tra tài chính và thanh tra hàng năm về công tác quản lý tài chính 

của Nhà trường và kết quả thực hiện của Nhà trường đối với các kết luận đó; cần bổ 

sung minh chứng về chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác tài chính của 

Nhà trường. Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và 

các định hướng cho các năm sau của Nhà trường (kèm minh chứng); cần bổ sung số, 

ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, nơi ban hành văn bản đối với các minh chứng 

[H1.07.01.02] đến [H1.07.01.04] và [H1.07.01.07]; [H1.07.01.10]; [H1.07.01.11]. 

- Tiêu chí 7.2: Từ số liệu thống kê về hệ thống phòng học, phòng thực hành, thí 

nghiệm, phòng làm việc và các thiết bị của các hệ thống này cần phân tích làm rõ với 

hệ thống đó đã đáp ứng/chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường ở mức độ nào; cần nêu cụ thể một số định hướng 

phát triển chính trong chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, 

ngắn hạn về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của Nhà trường kèm phân tích luận giải (và 

minh chứng) để cho thấy quy hoạch tổng thể về cơ sở vật chất, các hạng mục đầu tư 

cho hệ thống phòng thực hành thí nghiệm, các thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu 

cho giai đoạn phát triển đến năm 2025, các kết quả rà soát đánh giá việc thực hiện quy 

hoạch, các điều chỉnh về quy hoạch, hạng mục đầu tư trong giai đoạn đánh giá 2014-

2018 của Nhà trường. Các minh chứng [H1.07.02.05] đến [H1.07.02.08] chưa đảm 

bảo độ tin cậy vì không có số, ký hiệu và ngày tháng năm ban hành văn bản. 

  - Tiêu chí 7.3: Nên mô tả bổ sung các kết luận của các báo cáo đánh giá về hiệu 

quả đầu tư, cải thiện 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 (kèm minh chứng báo cáo 

đánh giá); các kết luận của các báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng 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 đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng (kèm minh chứng 

các báo cáo đánh giá); nêu cụ thể ý kiến phản hồi của các cán bộ giảng viên và người 

học về mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của hệ thống 

các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin qua các khảo sát 

hàng năm; cần bổ sung minh chứng kế hoạch đầu tư về thiết bị công nghệ thông tin và 

cơ sở hạ tầng…, báo cáo kiểm toán trong 5 năm của chu kỳ đánh giá; cần bổ sung số, 

kí hiệu, ngày tháng ban hành văn bản đối với minh chứng [H1.07.03.04] đến 

[H1.07.03.06]. 
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  - Tiêu chí 7.4: Cần cho biết Nhà trường có hệ thống thư viện điện tử được kết 

nối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước không (nêu 

cụ thể các địa chỉ link, nếu có); cần mô tả các kết luận của các báo cáo đánh giá và 

kèm minh chứng, các báo cáo theo dõi đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực học 

tập như nguồn học liệu thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến. 

  - Tiêu chí 7.5: Cần nêu kết quả theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư, cải thiện đối  

với môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu 

đặc biệt (nếu có); cần bổ sung số, kí hiệu, ngày tháng ban hành văn bản đối với các 

minh chứng từ [H1.07.05.06] đến [H1.07.05.14]. 

  - Tiêu chí 8.1: Cần nêu cụ thể số lượng, trình độ đào tạo và nghiệp vụ của các 

cán bộ chuyên trách công tác này của Nhà trường; cần nêu cụ thể các nội dung định 

hướng phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà trường giai đoạn 

2014-2018 với các chỉ số thực hiện (KPI’s); cần xem lại mã hóa minh chứng 

[H1.08.01.03.01] (trang 91) và [H1.08.01.03.02] (trang 92). Minh chứng 

[H1.08.01.01] không có trong DMMC. Các minh chứng được trích dẫn trong phần mô 

tả (trang 93) đều không có trong DMMC. 

  - Tiêu chí 8.2: Mô tả cần nêu số liệu cụ thể số lượng đoàn vào, số lượt chuyên 

gia nước ngoài đến trao đổi, làm việc tại Trường (nếu có); các công bố khoa học của 

Nhà trường có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài, số bài báo công bố là kết 

quả nghiên cứu, số tiến sĩ, thạc sĩ là kết quả đào tạo/hỗ trợ đào tạo của các đề tài, dự án 

hợp tác (nếu có); số kinh phí ước tính thu được từ hoạt động hợp tác quốc tế để tăng 

cường nguồn lực phát triển Nhà trường trong giai đoạn 2014 – 2018; cần xem lại toàn 

bộ phần minh chứng được trích dẫn tại tiêu chí này (trang 94, 95). Trong DMMC 

không có các minh chứng này. 

  - Tiêu chí 8.3: Báo cáo TĐG không có thông tin về Tiêu chí này, cần bổ 

sung các thông tin số liệu của Tiêu chí để đảm bảo đầy đủ nội dung của Báo cáo. 

  - Tiêu chí 8.4: Mô tả cần nêu số liệu thống kê các đề tài/dự án, các công bố 

khoa học, các hội nghị hội thảo đã tổ chức,… qua từng năm và đánh giá xu hướng 

tăng/giảm trong giai đoạn 2014-2018 để cho thấy các đối tác, mạng lưới và quan hệ 

đối ngoại được cải thiện/chưa được cải thiện theo mức độ nào và theo lộ trình hướng 

tới đạt được/chưa đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Nhà 

trường ở mức độ nào; cần xem lại toàn bộ phần minh chứng được trích dẫn tại tiêu chí 

này (trang 96,  97). Trong DMMC không có các minh chứng này.  

Kết luận tiêu chuẩn 8: tiêu chí 8.3 bị bỏ sót và tiêu chí 8.2, tiêu chí 8.4 chưa đủ 

cơ sở để xác định mức đạt 4/7. 

  - Tiêu chí 9.1: Nên mô tả bổ sung các hướng dẫn thực hiện về đảm bảo chất 

lượng (ĐBCL) giáo dục; mô tả các KPI và chỉ tiêu thực hiện trong Kế hoạch ĐBCL 

hằng năm của Nhà trường. 

  - Tiêu chí 9.2: Cần phân biệt chính sách chất lượng với chính sách ĐBCL để 

mô tả phù hợp và rõ các chính sách ĐBCL bên trong của Nhà trường, các chính sách 

ưu tiên cho các hoạt động ĐBCL giáo dục theo kế hoạch chiến lược ĐBCL giai đoạn 
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2014-2018; mô tả rõ các bên liên quan cụ thể và các hình thức tham gia tương ứng của 

họ vào việc ĐBCL trong quá trình triển khai các hoạt động ĐBCL; cần mô tả rõ các kế 

hoạch và việc triển khai đào tạo bồi dưỡng về ĐBCL phù hợp với yêu cầu của công tác 

ĐBCL. 

  - Tiêu chí 9.3: Nên mô tả cụ thể hơn các nội dung/định hướng hoạt động trong 

chiến lược ĐBCL của Nhà trường, sự chuyển tải các nội dung/định hướng này thành 

các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cụ thể thế nào (nêu cụ thể các mục tiêu và KPI kèm 

minh chứng để cho thấy sự gắn kết, phù hợp của các hoạt động theo kế hoạch); cần mô 

tả bổ sung về nội dung các báo cáo hoạt động ĐBCL của Phòng Khảo thí và Bảo đảm 

chất lượng và báo cáo của các đơn vị về việc thực hiện các hoạt động ĐBCL theo kế 

hoạch năm. 

 - Tiêu chí 9.4: Nên mô tả làm rõ nội hàm rà soát chính sách, cần nêu cụ thể 

khuyến nghị sau mỗi lần rà soát (2 năm/lần) để thấy được các chính sách ĐBCL đã 

được điều chỉnh; cần bổ sung số ngày tháng ban hành của các văn bản được nêu trong 

các minh chứng từ [H1.09.04.10] đến [H1.09.04.16]; [H1.09.04.19]; trang 68, 69 trong 

DMMC. 

    - Tiêu chí 9.5: Mô tả chưa phù hợp với nội hàm của tiêu chí, do đó, cần bổ sung 

nội dung mô tả kèm minh chứng để cho thấy Nhà trường: i) Có bộ KPI và các chỉ tiêu 

phấn đấu chính để đo lường và đánh giá kết quả công tác ĐBCL và ii) Nhà trường sử 

dụng bộ chỉ số để đo lường/đánh giá kết quả công tác ĐBCL (trả lời câu hỏi gợi ý: Các 

chỉ số gì được sử dụng để đo lường và đánh giá kết quả công tác ĐBCL, của Nhà 

trường?); cần nêu kết quả đánh giá về hiệu quả của hệ thống ĐBCL bên trong Nhà 

trường (nếu có); cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng ban hành văn bản đối với các 

minh chứng từ [H1.09.05.02] đến [H1.09.05.07].  

  - Tiêu chí 9.6: Một số nội dung mô tả chưa phù hợp với yêu cầu của tiêu chí, do 

đó, cần bổ sung nội dung mô tả kèm minh chứng để cho thấy Nhà trường: i) Đã ít nhất 

1 lần thực hiện rà soát, điều chỉnh và cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động để 

đáp ứng mục tiêu chiến lược và ĐBCL; ii) Đã ít nhất 1 lần thực hiện rà soát, điều 

chỉnh và cải tiến các KPI và các chỉ tiêu phấn đấu chính để đáp ứng các mục tiêu chiến 

lược và ĐBCL; cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng ban hành văn bản đối với các 

minh chứng từ [H1.09.06.01] đến [H1.09.06.07]; cần sửa mã hóa minh chứng số thứ tự 

97 (trang 70 – DMMC). 

  - Tiêu chí 10.1: Cần nêu số lượng cụ thể các CTĐT sẽ được TĐG và lộ trình 

đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GDĐT hoặc của các tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục khu vực, quốc tế; cần xem lại các mã minh chứng 

[H1.09.01.13] (01 mã được sử dụng 02 lần trong 1 tiêu chí với 02 nội dung khác 

nhau), [H1.09.01.12] (01 mã được sử dụng 04 lần trong 1 tiêu chí với 02 nội dung 

khác nhau); cần bổ sung nội dung số ký hiệu, ngày tháng, nơi ban hành văn bản cho 

minh chứng [H1.09.01.12]; [H1.09.01.13]; [H1.09.01.09]; [H1.09.06.05]; 

[H1.09.06.06]. 

  - Tiêu chí 10.2: Nên bổ sung thông tin về số lượng cán bộ Nhà trường/Hội đồng 
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TĐG của Nhà trường đã được đào tạo, tập huấn về đảm bảo và KĐCLGD, số lượng 

cán bộ đã có Chứng chỉ kiểm định viên KĐCLGD và đã có Thẻ kiểm định viên 

KĐCLGD (nếu có); kế hoạch của Nhà trường đảm bảo quy định của Bộ GDĐT về số 

lượng và chất lượng cán bộ tham gia Hội đồng TĐG.  

  - Tiêu chí 10.3: Nên bổ sung số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản đối 

với các minh chứng [H1.10.03.01]; [H1.10.03.05]; [H1.10.03.07]; và đối với các minh 

chứng dùng chung.  

  - Tiêu chí 10.4: Nên bổ sung nội dung mô tả (kèm minh chứng), phân tích làm 

rõ các nội dung của quy trình TĐG đã được cải tiến như thế nào “để phù hợp với thực 

tế và sự phát triển theo mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường” (trang 128); 

trích dẫn minh chứng [H1.10.06.07] trang 129 không có trong DMMC; tương tự, minh 

chứng [H1.10.04.01] không có trong DMMC. 

 - Tiêu chí 11.1: Cần nêu rõ vai trò của Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng 

và các bộ phận phối hợp trong Nhà trường trong việc xây dựng hệ thống quản lý thông 

tin ĐBCL bên trong Nhà trường; cụ thể là nêu rõ các cơ chế được sử dụng trong các 

khâu thu thập dữ liệu, xử lý thống kê, lưu trữ và phân tích, đánh giá thông tin, cách 

thức sử dụng dữ liệu, thông tin trong việc ra quyết định cải tiến các hoạt động ĐBCL 

và xây dựng kế hoạch ĐBCL của Nhà trường; cần bổ sung số ký hiệu, ngày tháng, 

năm ban hành văn bản đối với các minh chứng [H1.11.01.07] đến [H1.11.01.15]; 

[H1.11.01.17]; [H1.11.01.19] đến [H1.11.01.22]; [H1.11.01.43] đến [H1.11.01.55]. 

Đối với những minh chứng có nội dung giống nhau (chỉ khác năm ban hành) thì nên 

sử dụng một mã minh chứng, ví dụ như minh chứng [H1.11.01.37] đến [H1.11.01.40]; 

[H1.11.01.51] đến [H1.11.01.55]; cần kiểm tra lại mã minh chứng [H1.11.01.07] (1 

mã nhưng 02 nội dung khác nhau (trang 74, DMMC). 

- Tiêu chí 11.2: Nên xem lại toàn bộ mục mô tả của tiêu chí này và các minh 

chứng được trích dẫn. Các minh chứng [H1.11.02.01]; [H1.11.02.03] đến 

[H1.11.02.17] không có trong DMMC; các minh chứng được mã hóa không đúng quy 

định: [H1.11.2.02]; [H1.11.3.02]; từ [H1.11.4.01] đến [H1.11.4.04] (các mã .2., .3. và 

.4. cần được thay bằng .02., .03 và .04); cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban 

hành văn bản của các minh chứng [H1.11.2.02]; [H1.11.2.03]. Không có đủ minh 

chứng để đánh giá tiêu chí này đạt mức 4/7. 

 - Tiêu chí 11.3: Cần xem lại toàn bộ mô tả của tiêu chí này, các minh chứng 

được trích dẫn [H1.11.03.04] đến [H1.11.03.07] đều không có trong DMMC; cần bổ 

sung nội dung mô tả về việc rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên 

trong (quy định, hướng dẫn, phân công, báo cáo tổng kết nhiệm vụ thực hiện), những 

điểm được và chưa được của hệ thống quản lý thông tin sau mỗi lần rà soát và việc 

tham khảo ý kiến phản hồi, cơ chế sử dụng kết quả khảo sát (các ý kiến góp ý, kế 

hoạch và nội dung tích hợp bổ sung, điều chỉnh) trong quá trình rà soát, điều chỉnh đó.  

- Tiêu chí 11.4: Nội dung mô tả khá chung chung chưa phù hợp với yêu cầu của 

tiêu chí; cần đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong 
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của Nhà trường, so chiếu hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như chính 

sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL hiện tại với hệ thống quản lý, 

chính sách, quy trình, kế hoạch quản lý trước khi điều chỉnh; đồng thời phân tích ảnh 

hưởng/tác động của hệ thống quản lý thông tin ĐBCL này trong việc hỗ trợ đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà trường trong 5 năm qua.  

Kết luận tiêu chuẩn 11: phần mô tả của các tiêu chí chưa được tường minh, nội 

dung chưa đi sâu, phân tích và trích dẫn minh chứng chưa phù hợp. Các mã minh 

chứng còn bị trùng lập, sai kỹ thuật mã hóa (trang 78 – 88 trong DMMC). Có nhiều 

mã minh chứng không tồn tại trong DMMC. 

- Tiêu chí 12.1: Nên mô tả rõ nội dung cốt lõi của kế hoạch nâng cao chất lượng 

liên tục của Nhà trường. Trong kế hoạch nâng cao chất lượng có xác định các chính 

sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực thực hiện không, cụ thể là gì; có các chỉ 

báo KPI, chỉ tiêu thực hiện, mốc thời gian và phân công trách nhiệm cụ thể cho việc 

thực hiện kế hoạch để đảm bảo tính liên tục cho kế hoạch cải tiến chất lượng các lĩnh 

vực hoạt động của Nhà trường không; mã hóa các minh chứng từ [H1.11.1.01] đến 

[H1.11.1.19] chưa đúng (cần sử dụng .01. thay cho .1.); cần bổ sung số, ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành văn bản các minh chứng [H1.11.1.10]; [H1.11.1.11] đến 

[H1.11.1.16]; [H1.11.1.17]. 

- Tiêu chí 12.2: Cần nêu cụ thể các cơ sở giáo dục đại học, các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước đã được Nhà trường lựa chọn đối sánh dựa theo những tiêu chí mà 

Nhà trường đã xác định cho từng lĩnh vực đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; cần 

chỉ rõ đã lấy những tiêu chí ĐBCL của các trường này như thế nào ... Cần mô tả rõ từ 

việc đối sánh chất lượng và các thông tin, dữ liệu của đối tác đã chọn, Nhà trường đã 

rút ra được những bài học nào làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của 

Trường; các minh chứng [H1.12.02.01]; [H1.12.02.02] không có tên; cần bổ sung số, 

ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản các minh chứng [H1.12.02.03] đến 

[H1.12.02.23]; Các minh chứng từ [H1.12.02.06] đến [H1.12.02.09] nên để chung một 

mã vì nội dung tương đồng (chỉ khác năm ban hành). 

 - Tiêu chí 12.3: Nên mô tả cụ thể hơn về các đổi mới, sáng tạo của Nhà trường 

trong công tác ĐBCL nhờ có so chuẩn và đối sánh với các đối tác Nhà trường đã chọn; 

sai kỹ thuật mã hóa, ví dụ: [H1.12.3.01], [H1.12.3.41-45] (cần thay .3. bằng .03.); Cần 

bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản các minh chứng [H1.12.3.14]; 

[H1.12.3.33-37]; H1.12.3.38].  

- Tiêu chí 12.4: Nên mô tả rõ kết quả rà soát, đánh giá quy trình lựa chọn, thực 

hiện so chuẩn, đối sánh của Nhà trường đã tuân thủ các bước cơ bản chưa, cách thức 

lựa chọn và sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh đạt hiệu quả chưa, …; có khâu 

nào trong quy trình lựa chọn và việc sử dụng các thông tin so chuẩn đối sánh cần thay 

đổi (nêu cụ thể, nếu có). 

- Tiêu chí 12.5: Tiếp cận chưa đúng vấn đề nên nội dung mô tả (từ khổ thứ hai 

của Tiêu chí 12.5 trang 122 đến hết tiêu chí) chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của nội 
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hàm tiêu chí; cần mô tả rõ với việc sử dụng các kết quả rà soát, đánh giá/rút kinh 

nghiệm đã nêu ở Tiêu chí 12.4 Nhà trường đã có những cải tiến nào (nêu cụ thể và có 

minh chứng) về quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn, đối sánh. Mô tả rõ 

và có minh chứng về việc những cải tiến này được chia sẻ giữa các đơn vị, được triển 

khai thực hiện để phục vụ cải tiến chất lượng; sai kỹ thuật mã hóa, ví dụ: [H1.12.5.1] 

đến [H1.12.5.19]; Minh chứng cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn 

bản các minh chứng [H1.12.5.9] đến [H1.12.5.19]. 

- Tiêu chí 13.1: Mô tả chưa cho thấy kế hoạch, chính sách tuyển sinh cụ thể của 

Nhà trường là gì, có thay đổi gì qua các năm trong giai đoạn đánh giá, chính sách 

tuyển sinh đối với các khối ngành của Nhà trường có sự khác nhau không. Do đó, cần 

bổ sung các thông tin cụ thể về kế hoạch tuyển sinh (thời gian, bộ phận thực hiện, cách 

thức thực hiện,…), chính sách tuyển sinh (khối thi, chỉ tiêu, chế độ ưu tiên,…) cho 

từng khối/nhóm ngành để cho thấy kế hoạch này khả thi, được thực hiện, chính sách 

này của Nhà trường đảm bảo cơ hội cho mọi đối tượng nhưng vẫn có khả năng chọn 

lọc được những người học có tiềm năng, phù hợp với từng khối/nhóm/ngành đào tạo 

của Nhà trường; cần bổ sung số, ký hiệu ngày tháng ban hành văn bản với các minh 

chứng [H1.13.01.01] đến [H1.13.01.04] và [H1.13.01.09] đến [H1.13.01.13]. 

 - Tiêu chí 13.3: Cần nêu rõ và có minh chứng việc Nhà trường đã có văn bản 

giao đơn vị/cá nhân nào chịu trách nhiệm giám sát công tác tuyển sinh và nhập học; đã 

ban hành văn bản quy định quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học; những 

nội dung cốt lõi của quy trình giám sát; mô tả tóm tắt việc thực hiện quy trình giám sát 

công tác tuyển sinh, thực hiện quy trình giám sát công tác nhập học và kết quả thực 

hiện giám sát hằng năm (kèm minh chứng là các biên bản giám sát công tác tuyển sinh 

và nhập học); cần bổ sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản minh chứng 

[H1.13.03.01] và [H1.13.03.04]. 

- Tiêu chí 13.4: Cần nêu rõ các biện pháp và công cụ/phương tiện hỗ trợ việc 

giám sát, phân tích kết quả tuyển sinh và nhập học mà Nhà trường đã thiết lập để tăng 

cường hiệu quả giám sát (ví dụ nhưng không hạn chế trong việc xác định tỷ lệ cạnh 

tranh, số lượng tuyển sinh, điểm chuẩn, kết quả kiểm tra hồ sơ đầu vào, xu hướng, mục 

tiêu, tỷ lệ, phân tích tương quan và điểm trung bình,…); các kết quả phân tích, đo 

lường về tuyển sinh và nhập học đã được dùng làm cơ sở cho việc cải tiến; cần bổ 

sung số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản minh chứng [H1.13.04.01] và 

[H1.13.04.02]. 

- Tiêu chí 13.5: Cần nêu cụ thể thông tin và phân tích cho thấy những sự thay 

đổi/điều chỉnh trong nội dung chiến lược, chính sách tuyển sinh, nhập học của Nhà 

trường sau khi rà soát, điều chỉnh là phù hợp và hiệu quả. Nêu ý kiến phản hồi của các 

bên tham gia trong quá trình tuyển sinh, nhập học (nếu có);  

- Tiêu chí 14.2: Bổ sung mô tả vào nội hàm của tiêu chí Chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/các môn học/học phần được ban hành chính thức; được định kỳ rà soát, điều 

chỉnh ít nhất 2 năm một lần. 
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- Tiêu chí 14.3: Bổ sung minh chứng về: Các kế hoạch giảng dạy/lịch trình 

giảng dạy từng năm học; Văn bản giao nhiệm vụ phổ biến đề cương môn học/học 

phần, kế hoạch giảng dạy đến người học. 

- Tiêu chí 14.4: Mô tả cần nêu cụ thể 3 mục: rà soát quy trình, rà soát chương 

trình dạy học và ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Ví dụ, Nhà trường đã rà soát, 

điều chỉnh các chương trình dạy học vào những năm nào, khi rà soát điều chỉnh đã 

tham khảo các CTĐT tiên tiến nào, lấy được bao nhiêu ý kiến của các bên liên quan, 

sự tích hợp các ý kiến vào nội dung điều chỉnh của các chương trình dạy học như thế 

nào, các nội dung đã được điều chỉnh tập trung vào những vấn đề gì,…  

 - Tiêu chí 14.5: Mô tả chưa phù hợp với nội hàm của tiêu chí. Cần phân biệt 

giữa khái niệm chương trình dạy học và CTĐT; bổ sung minh chứng: Văn bản ban 

hành quy trình thiết kế, phát triển, đánh giá chương trình dạy học; Các phiên bản của 

chương trình dạy học. 

Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 14 cần bổ sung minh chứng cho phù hợp với nội 

hàm mô tả của tiêu chí. Nội dung mô tả của tiêu chí 14.5 không phù hợp với nội hàm 

của tiêu chí (Các mô tả đề cập đến CTĐT trong khi Tiêu chí đề cập đến chương trình 

dạy học). 

- Tiêu chí 15.1: Nên bổ sung mô tả kèm minh chứng để thể hiện rõ nội hàm của 

tiêu chí về việc: Nhà trường có tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục; nội dung triết 

lý phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của CSGD và với xu thế phát triển chung; chuẩn đầu 

ra của các CTĐT phù hợp với triết lý giáo dục. 

 - Tiêu chí 15.2: Cần nêu trong mô tả số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên 

(cơ hữu và hợp đồng) và mô tả cho thấy với số lượng, chất lượng của đội ngũ như thế 

đã phù hợp/chưa phù hợp với các CTĐT và các môn học/học phần mà giảng viên được 

giao nhiệm vụ thực hiện ở mức độ nào.  

- Tiêu chí 15.3: Nên bổ sung minh chứng về: Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; 

Danh mục các hình thức/ngành nghề đào tạo/bồi dưỡng; Danh mục các phương pháp, 

công nghệ, thiết bị giảng dạy. 

  - Tiêu chí 15.4: Nên bổ sung minh chứng về: Các báo cáo tổng kết rút kinh 

nghiệm về triển khai các phương pháp dạy học hiện đại, về ứng dụng công nghệ trong 

dạy học. 

  - Tiêu chí 15.5: Nên bổ sung minh chứng về: Các phiên bản tuyên bố về triết lý 

giáo dục; các văn bản họp về điều chỉnh hoạt động dạy học. 

 Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 15 cần bổ sung minh chứng cho phù hợp với nội 

dung mô tả tiêu chí. 

 - Tiêu chí 16.1: Bổ sung trích dẫn minh chứng cho mô tả: “..và được đánh giá 

thường xuyên sau mỗi học kỳ, năm học và toàn khóa học [H1.16.01.05] (tr.211)”; Rà 

soát lại việc trích dẫn minh chứng “ Quy chế đào tạo [H1.16.01.05] (tr.212)”; bổ sung 

minh chứng về: Các bản phân công trách nhiệm cụ thể trong việc đánh giá người học. 
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 - Tiêu chí 16.2: Rà soát lại việc trích dẫn các minh chứng không phù hợp: “Nhà 

trường ban hành “Quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần”,…..công 

bằng và khách quan [H1.16.02.02] (tr.214)”; “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] (tr.218)”; cần mô tả rõ và có minh chứng về việc: Kết quả phân 

tích, nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đặc thù đối với mỗi loại môn học/học 

phần. Kết quả phân tích/nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đặc thù đối với 

mỗi loại kỳ thi/đánh giá. Trong DMMC không có minh chứng: [H1.16.02.08] được 

nêu trong mô tả của tiêu chí. 

  - Tiêu chí 16.3: Nên bổ sung minh chứng về: Kết quả phân tích, nghiên cứu các 

loại hình/hình thức đánh giá đặc thù đối với mỗi loại môn học/học phần. Kết quả phân 

tích/nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đối với đặc thù các kỳ thi/đánh giá. 

Trong DMMC không có minh chứng: [H1.16.03.08] ] được nêu trong mô tả của tiêu 

chí. 

  - Tiêu chí 16.4: Nên bổ sung minh chứng: Sổ tay sinh viên các năm trong giai 

đoạn đánh giá. Ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các loại hình/phương pháp 

đánh giá người học. 

 Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 16 phần trích dẫn minh chứng chưa phù hợp với 

nội dung mô tả của từng tiêu chí, trong DMMC không có minh chứng được nêu trong 

mô tả.  

 - Tiêu chí 17.2: Bổ sung minh chứng về: Các quyết định thành lập và phân công 

nhiệm vụ các đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ người học. 

 - Tiêu chí 17.3: Bổ sung minh chứng: Các kết quả thanh tra/kiểm tra hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học, giám sát người học. Các kết quả đánh giá năng lực của 

đội ngũ cán bộ hỗ trợ; các mức độ hài lòng về dịch vụ hỗ trợ. 

 Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 17 cần bổ sung minh chứng cho các tiêu chí 17.2 

và 17.3.   

  - Tiêu chí 18.1: Nên mô tả cụ thể quy định về khối lượng NCKH đối với cán 

bộ, giảng viên,…; kế hoạch/dự toán phân bổ kinh phí và số kinh phí đã cấp cho hoạt 

động NCKH hằng năm của Nhà trường; cần rà soát lại việc trích dẫn minh chứng của 

tiêu chí cho phù hợp với nội hàm của tiêu chí được mô tả. 

  - Tiêu chí 18.2: Mô tả còn sơ sài; cần bổ sung nội dung mô tả các thông tin số 

liệu cụ thể để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí về việc triển khai chiến lược tìm 

kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, chiến lược thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến 

khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao. Cụ thể: cần nêu cụ thể kinh phí Nhà trường 

dành cho hoạt động KHCN hằng năm, kinh phí huy động được cho KHCN từ những 

nguồn khác nhau trong và ngoài Trường, từ những kết quả chuyển giao công nghệ, 

chuyển giao tri thức, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu … là bao nhiêu hằng năm; 

Phân tích để thấy được việc triển khai các chiến lược này phù hợp/chưa phù hợp với sứ 

mạng, hướng tới đạt được/chưa đạt được tầm nhìn, mục tiêu phát triển của Nhà trường 
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ở mức độ nào; cần rà soát lại việc trích dẫn minh chứng cho phù hợp với nội dung mô 

tả: “Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ [H1.18.01.23] (tr.242); 

Ban giám hiệu [H1.18.01.08] (tr.244)”. Bổ sung minh chứng về: Kết quả huy động 

kinh phí cho NCKH; Hợp đồng hợp tác về NCKH với các viện nghiên cứu, cơ sở đào 

tạo hoặc với các doanh nghiệp (trong và ngoài nước); thống kê nguồn kinh phí thu 

được từ các hợp đồng hợp tác này. Trong DMMC không có các minh chứng 

[H1.18.02.22], [H1.18.02.14], [H1.18.01.32] ] được nêu trong mô tả của tiêu chí. 

- Tiêu chí 18.3: Cần nêu cụ thể các chỉ báo (KPI) đánh giá về NCKH trong 

chiến lược phát triển KHCN của Trường và những chỉ báo và các chỉ số thực hiện mà 

trường đã sử dụng để để đánh giá thành tích NCKH, định mức hoàn thành nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học hằng năm của GV mà Nhà trường đạt được trong giai đoạn 2014-

2018; từ đó đánh giá mức độ đạt được so với kế hoạch, sứ mạng và định hướng phát 

triển của Nhà trường, đánh giá tác động của hoạt động KHCN của Nhà trường và mức 

độ đóng góp cho xã hội. Cần mô tả các kế hoạch và hoạt động điều chỉnh các KPI về 

hoạt động cụ thể cho giai đoạn tiếp theo để “mang đến cơ hội ... NCKH chất lượng, uy 

tín trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ, kinh tế xã hội theo hướng ứng 

dụng” (tr. 244, 245). Bổ sung minh chứng về: Danh mục KPIs; thống kê các chỉ số đạt 

được và định hướng chỉ tiêu phấn đấu của các đơn vị; các biên bản họp, hội nghị đánh 

giá/rà soát/điều chỉnh KPIs và các kế hoạch NCKH. Trong DMMC không có các minh 

chứng: [H1.18.03.04], [H1.18.03.05], [H1.18.03.06], [H1.18.03.07], [H1.18.03.08], 

[H1.18.03.09], [H1.18.03.10], [H1.18.03.11], [H1.18.03.12] được nêu trong mô tả của 

tiêu chí. 

  - Tiêu chí 18.4: Mô tả chưa đi vào trọng tâm của tiêu chí là cải tiến công tác quản 

lý NCKH. Cần bổ sung nội dung mô tả kèm thông tin số liệu cụ thể để làm rõ công tác 

quản lý nghiên cứu của Nhà trường được cải tiến thế nào sau rà soát, điều chỉnh hằng 

năm. Cần mô tả cụ thể việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan (bao 

gồm nội dung cốt lõi khảo sát) về công tác NCKH của Nhà trường; nêu cụ thể các ý 

kiến đánh giá/mức độ hài lòng về công tác quản lý NCKH. Bổ sung minh chứng về: 

Cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo kết quả khảo sát) về đánh 

giá, phản hồi của các bên liên quan đối với công tác NCKH. Rà soát lại việc trích dẫn 

minh chứng cho phù hợp với nội dung mô tả của tiêu chí: [H1.18.04.01] (tr.246); 

[H1.18.04.04] (tr.247). Trong DMMC không có minh chứng: [H1.18.04.10] ] được 

nêu trong mô tả của tiêu chí. 

 Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 18 phần nội dung mô tả của các tiêu chí chưa 

được chuẩn bị kỹ. Trích dẫn minh chứng chưa phù hợp với nội dung mô tả của từng 

tiêu chí, trong DMMC không có minh chứng được nêu trong mô tả.  

- Tiêu chí 19.1: Nên bổ sung nội dung mô tả kèm minh chứng cho thấy Nhà 

trường có các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và khai thác thương mại hóa 

các đề tài nghiên cứu của Nhà trường là những gì; các quy định về việc khai thác tài 

sản trí tuệ (thử nghiệm, sản xuất thử, thương mại hóa và trích dẫn) có những điểm cốt 

lõi nào; các quy định về quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả nghiên cứu của 
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Nhà trường. Bổ sung minh chứng: Văn bản quy định về quy trình công bố, theo dõi và 

lưu trữ kết quả nghiên cứu; cần rà soát lại DMMC của tiêu chí: [H1.19.01.02], 

[H1.19.01.06] trùng lặp nhiều lần trong cùng một tiêu chí (DMMC tr.214) trong cùng 

một tiêu chí. 

- Tiêu chí 19.2: Nên bổ sung nội dung mô tả kèm minh chứng cho thấy nhà 

trường thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu; rà soát, phát hiện các hành vi vi phạm 

tài sản trí tuệ. Cần bổ sung minh chứng về: Các thử nghiệm, sản xuất thử và thương 

mại hóa; Các hợp đồng thương mại hóa các tài sản trí tuệ. Cần rà soát lại DMMC của 

tiêu chí: [H1.19.02.01], [H1.19.02.02], [H1.19.02.03], [H1.19.02.04], [H1.19.02.05], 

[H1.19.02.06]  trùng lặp nhiều lần trong cùng một tiêu chí (DMMC tr.215. 216). Trong 

DMMC không có minh chứng: [H1.02.19.11], [H1.02.19.12], [H1.02.19.13], 

[H1.02.19.14] ] được nêu trong mô tả của tiêu chí. 

- Tiêu chí 19.3: Nên mô tả kèm số liệu thống kê chi tiết về việc triển khai rà 

soát công tác quản lý tài sản trí tuệ từ đó phân tích kết quả đánh giá công tác quản lý 

tài sản trí tuệ của nhà trường trong thời gian 2014-2018. Bổ sung minh chứng về việc 

triển khai các hoạt động rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ (Kế hoạch rà soát, kết 

quả rà soát,..). 

- Tiêu chí 19.4: Nên mô tả kèm minh chứng kế hoạch và triển khai thực hiện cải 

tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích 

cộng đồng có hiệu quả bao gồm; i) Tiến hành khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan 

về công tác quản lý tài sản trí tuệ của CSGD trong giai đoạn 2014-2018 ii) Dựa trên 

kết quả khảo sát để làm căn cứ tiến hành cải tiến công tác quản lý cho phù hợp. Rà 

soát lại việc trích dẫn minh chứng cho phù hợp với nội dung miêu tả của tiêu chí: 

“Quy chế chi tiêu nội bộ [H1.19.04.03] (tr.256)- trong DMMC [H1.19.04.03] lại là Hồ 

sơ về việc xin ý kiến góp ý của xây dựng. Hướng dẫn luận văn thạc sỹ (DMMC 

(tr.218)”. Cần bổ sung minh chứng: Các báo cáo tổng kết công tác quản lý tài sản trí 

tuệ hằng năm (trong đó bao gồm đánh giá tổng nguồn thu từ khai thác thương mại tài 

sản trí tuệ); Các ý kiến đánh giá phản hồi của các bên liên quan về công tác quản lý tài 

sản trí tuệ của CSGD. 

Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 19 nội dung mô tả còn sơ sài. Trích dẫn minh 

chứng chưa phù hợp với nội dung mô tả của từng tiêu chí, trong DMMC không có 

minh chứng được nêu trong mô tả.  

- Tiêu chí 20.1: Cần nêu cụ thể các định hướng phát triển, các KPI cụ thể về 

phát triển hợp tác, đối tác nghiên cứu trong giai đoạn dài hạn, trung hạn, kế hoạch 

hàng năm, lưu ý phân tích làm rõ các định hướng này, các KPI này phù hợp/chưa phù 

hợp với sứ mạng và định hướng phát triển của Nhà trường ở mức độ nào. Cần nêu cụ 

thể các chính sách ưu đãi, thu hút chuyên gia … đến hợp tác nghiên cứu.  

- Tiêu chí 20.2: Nên mô tả cụ thể các đối tác đã được lựa chọn, các hợp tác đã 

được xây dựng trong giai đoạn 2014-2018 theo các nguyên tắc và tiêu chí xác định của 

Nhà trường; mô tả cụ thể các đề tài, dự án nghiên cứu, các hội nghị hội thảo được tổ 

chức,…; các trang thiết bị được đầu tư, số kinh phí được tài trợ/thu được từ các hoạt 

động hợp tác,… ; kết quả đóng góp vào phát triển nguồn lực của Nhà trường. Bổ sung 
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minh chứng về: Hợp đồng/biên bản ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác của CSGD với các 

CSGD/tổ chức quốc tế. 

- Tiêu chí 20.3: Nên chú trọng mô tả định lượng các kết quả của hệ thống rà 

soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu làm căn cứ để điều chỉnh các hoạt 

động và xây dựng các đối tác chiến lược; rà soát, đánh giá tính hiệu quả và nguồn lực 

mang lại từ các hoạt động hợp tác trong NCKH và từ các đối tác. Bổ sung minh 

chứng: Văn bản quy đinh về hệ thống rà soát tính hiệu quả; Các chỉ số đánh giá tính 

hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác, các đối tác, các hợp tác; Dữ liệu khảo sát, đánh 

giá gốc và báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá về các mối quan hệ hợp tác, các đối tác, 

các hợp tác. Trong DMMC không có minh chứng: [H1.20.03.03], [H1.20.03.04],.. 

[H1.20.03.12] được nêu trong mô tả của tiêu chí. 

- Tiêu chí 20.4: Nên mô tả rõ theo nội hàm của tiêu chí: Nhà trường đã thực 

hiện cải thiện các mối quan hệ trong NCKH, lựa chọn lại các đối tác sau rà soát để đạt 

được những hiệu quả từ những hoạt động phát triển hợp tác, phát triển đối tác về nhân 

lực, nguồn lực trong giai đoạn 2014-2018. Bổ sung minh chứng: Các văn bản về chỉ số 

đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác, các đối tác, các hợp tác; các báo 

cáo tổng kết hoạt động hợp tác phát triển hằng năm của CSGD. Cần rà soát lại việc 

trích dẫn minh chứng của tiêu chí cho phù hợp với nội dung mô tả (tr.268). 

Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 20 nội dung mô tả còn sơ sài. Trích dẫn minh 

chứng chưa phù hợp với nội dung mô tả của từng tiêu chí, trong DMMC không có 

minh chứng được nêu trong mô tả.  

- Tiêu chí 21.1: Nên mô tả bổ sung nội dung cụ thể của kế hoạch kết nối và 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường trong giai đoạn đánh giá bao gồm: dịch vụ KHCN 

và dịch vụ sinh viên, cần phân tích cho thấy các chính sách, kế hoạch kết nối và cung 

cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng hướng tới để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của 

Nhà trường cụ thể thế nào. Cần rà soát lại việc trích dẫn minh chứng cho phù hợp với 

nội dung mô tả: “Hoạt động kết nối…kế hoạch trung, dài han [H1.21.1.19] (tr.271); 

Xây dựng nhà tình nghĩa… Huha’S Got Talent [H1.21.1.50] (tr.272); ban hành quy 

trình đào tạo, cấp bằng cho lớp hình thức VHVL [H1.21.1.13] (tr.274)”. Rà soát lại 

cách mã hóa minh chứng được trích dẫn trong mô tả tiêu chí. 

- Tiêu chí 21.2: Nên mô tả bổ sung nội dung các quy định quản lý và hướng dẫn 

về hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng tuân thủ các quy định 

của pháp luật (quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kết nối 

và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng). Cần nêu cụ thể các chính sách nào đã 

được Nhà trường thực hiện, số kinh phí đã đầu tư, những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 

học cho hoạt động này trong giai đoạn 2014-2018. Cần bổ sung minh chứng: Các văn 

bản phê duyệt kinh phí đầu tư của CSGD cho các hoạt động xã hội; bản kê kinh phí 

thu được từ các hoạt động dịch vụ.  

- Tiêu chí 21.3: Nên bổ sung phân tích việc nhà trường đã triển khai đánh giá 

hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng để tăng trách nhiệm đối với xã hội. 

Bổ sung minh chứng về: Văn bản quy định hệ thống đo lường (chỉ số, chỉ báo) kết quả 

kết nối và phục vụ cộng đồng; Hồ sơ phê duyệt kinh phí đầu tư của CSGD cho các 
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hoạt động xã hội; hồ sơ về nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ. 

  - Tiêu chí 21.4: Nên mô tả bổ sung những cải tiến trong lĩnh vực kết nối và 

phục vụ cộng đồng; nêu số liệu thống kê cụ thể về những hoạt động, những ảnh 

hưởng/tác động, lợi ích mang lại cho Nhà trường. Bổ sung mô tả và minh chứng 

(phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo kết quả khảo sát) phản hồi các bên liên 

quan về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng của 

Nhà trường.  

Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 21 chưa chuẩn bị kỹ về nội dung mô tả. Trích dẫn 

minh chứng chưa phù hợp với nội dung mô tả của từng tiêu chí. Cần bổ sung minh 

chứng phù hợp. 

  - Tiêu chí 22.1: Nên bổ sung nội dung mô tả (kèm minh chứng) để làm rõ Nhà 

trường đã thực hiện đối sánh với những trường nào về tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học. 

Mô tả cụ thể kết quả của các biện pháp Nhà trường đã cải tiến dưới dạng bảng so sánh 

đối chiếu tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại, thi lại môn học/học phần trước 

và sau cải tiến; cần bổ sung minh chứng về: Cơ sở dữ liệu về người học tham gia 

CTĐT, các môn học/học phần (tuyển sinh đầu vào; kết quả rèn luyện và học tập các 

học kỳ; tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học, tỷ lệ học lại, thi lại các môn học/học phần... trong 5 

năm của chu kỳ đánh giá); bản đối sánh trong nước và quốc tế về tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ 

thôi học; báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của người học tất 

cả các CTĐT; tỷ lệ học lại, thi lại môn học/học phần; báo cáo thống kê, theo dõi, báo 

cáo tổng kết, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của của tất cả các CTĐT; tỷ lệ học lại, 

thi lại các môn học/học phần trong 5 năm của chu kỳ đánh giá. 

  - Tiêu chí 22.2: Nên bổ sung minh chứng về: Cơ sở dữ liệu về người học của tất 

cả các CTĐT (trong đó có theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình trong 5 năm của 

chu kỳ đánh giá); báo cáo thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết, đánh giá thời gian tốt 

nghiệp trung bình của người học của tất cả các CTĐT trong 5 năm của chu kỳ đánh 

giá. 

  - Tiêu chí 22.3: Bổ sung minh chứng về: Cơ sở dữ liệu về người học (trong đó 

có theo dõi tình trạng việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT trong 5 

năm của chu kỳ đánh giá); bản đối sánh về khả năng có việc làm của người học; báo 

cáo đánh giá, dự đoán xu thế về khả năng có việc làm của người học ở tất cả các 

CTĐT; các kế hoạch cải tiến chất lượng. 

  - Tiêu chí 22.4: Mô tả cần làm rõ Nhà trường đã thực hiện việc đối sánh về sự 

hài lòng của các bên liên quan đối với chất lượng của người học sau tốt nghiệp của 

khóa trước và khóa sau của tất cả các CTĐT; Nhà trường có biện pháp và thực hiện 

cải tiến để nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người 

học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT. Cần bổ sung minh chứng về: Bản đối sánh về 

mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp; các 

biên bản họp rà soát, điều chỉnh; các quyết định điều chỉnh về dự đoán khả năng/mức 

độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp của khóa 

trước và khóa sau; các quyết định, kết luận, các đầu tư của CSGD thể hiện sự cải tiến 
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chất lượng CTĐT dựa trên kết quả đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan về 

chất lượng của người học tốt nghiệp. 

 Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 22 chưa chuẩn bị kỹ về nội dung mô tả. Cần bổ 

sung minh chứng cho phù hợp với mô tả của tiêu chí. 

  - Tiêu chí 23.1: Mô tả cần làm rõ Nhà trường có thực hiện việc đối sánh về loại 

hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên 

cứu (đối sánh trong nước, quốc tế, đối sánh theo lĩnh vực). Cần bổ sung minh chứng: 

Văn bản quy định (quy trình, phương pháp, công cụ, hướng dẫn) về việc thu thập 

thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội 

ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu; cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát 

gốc, báo cáo kết quả khảo sát) đánh giá về sự hài lòng của các bên liên quan về chất 

lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu; bản đối 

sánh về loại hình và khối lượng nghiên cứu của giảng viên và cán bộ nghiên cứu; các 

biên bản họp rà soát, điều chỉnh; các quyết định điều chỉnh về loại hình và khối lượng 

nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu; các quyết định, kết luận, các 

đầu tư của CSGD thể hiện sự cải tiến chất lượng hoạt động KHCN dựa trên kết quả 

đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng hoạt động NCKH của 

đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu. Cần rà soát lại cách mã hóa minh chứng 

được trích dẫn. Trong DMMC không có minh chứng: [H23.23.01.13], [H23.23.01.14], 

[H23.23.01.15] ] được nêu trong mô tả của tiêu chí. 

  - Tiêu chí 23.2: Nên mô tả cho biết cụ thể kết quả đối sánh mà Nhà trường đã 

thực hiện khi so chiếu các kết quả này của người học của Nhà trường với các cơ sở 

giáo dục đại học khác trong nước và quốc tế. Bổ sung minh chứng: Kế hoạch phát 

triển KHCN của CSGD, trong đó có xác định các chỉ số về loại hình và khối lượng 

nghiên cứu của người học; văn bản quy định (quy trình, phương pháp, công cụ, hướng 

dẫn) về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng hoạt động 

nghiên cứu của người học; cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo 

kết quả khảo sát) đánh giá về sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng hoạt 

động nghiên cứu người học; bản đối sánh về loại hình và khối lượng nghiên cứu của 

người học. Rà soát lại việc trích dẫn minh chứng cho phù hợp với nội dung mô tả: 

“Quy chế chi tiêu nội bộ [H23.23.02.06] (tr.309)”. Trong DMMC không có minh 

chứng: [H23.23.02.09], [H23.23.02.10],...[H23.23.02.16]  được nêu trong mô tả của 

tiêu chí. 

     - Tiêu chí 23.3: Mô tả còn thiếu tỷ lệ đối sánh với các cơ sở giáo dục đại học 

khác trong và ngoài nước; mô tả rõ Nhà trường đã có/chưa 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. Rà soát việc trích dẫn minh chứng cho phù hợp với nội dung 

mô tả: “...hội thảo, hội nghị quốc tế [H23.23.03.06] (tr.313); Câu lạc bộ nghiên cứu 

khoa học lần thứ nhất [H1.23.3.7] (tr.314)”. Cần bổ sung minh chứng: Kế hoạch phát 

triển KHCN của CSGD, trong đó có xác lập các chỉ số về các loại hình và số lượng 

các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn; cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu 

khảo sát gốc, báo cáo kết quả khảo sát) đánh giá về sự hài lòng của các bên liên quan 
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về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu; bản 

đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn.   

  - Tiêu chí 23.4: Mô tả còn sơ sài thiếu thông tin, số liệu cụ thể về số lượng các 

loại hình tài sản trí tuệ khác nhau do Nhà trường quản lý; cần nêu các quy định, hướng 

dẫn, nguồn kinh phí đầu tư/hỗ trợ các tài sản trí tuệ cụ thể của Nhà trường về các loại 

hình tài sản trí tuệ; nêu số lượng các tài sản trí tuệ của Nhà trường được tạo dựng, các 

bằng phát minh sang chế, các giải pháp hữu ích,…; các nguồn kinh phí thu được từ các 

hoạt động này của Nhà trường trong giai đoạn 2014-2018; cần mô tả rõ việc Nhà 

trường đã thực hiện việc đối sánh loại hình và 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 hằng năm; 

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 CSGD; thực hiện việc đối 

sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn. Căn 

cứ vào kết quả đối sánh để đưa ra 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. Cần rà 

soát lại việc trích dẫn minh chứng của tiêu chí cho phù hợp với nội dung mô tả 

(tr.315). Bổ sung minh chứng: Văn bản quy định về hoạt động NCKH (trong đó có 

quy định về các loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ). 

  - Tiêu chí 23.5: Mô tả còn thiếu thông tin, số liệu cụ thể về ngân quỹ cho từng 

loại hoạt động nghiên cứu; cần nêu cụ thể số kinh phí của Nhà trường đã chi cho hoạt 

động khoa học công nghệ hàng năm. Cần nêu cụ thể số kinh phí thu được từ các nguồn 

bên ngoài cho hoạt động nghiên cứu mà Nhà trường đã có được từ 2014-2018. Qua đó 

làm rõ sự chênh lệch thu chi, mức độ đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. 

Ngoài ra, cần nêu cụ thể kết quả khảo sát 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 các kế hoạch cải tiến, tăng mức đầu tư của Nhà trường; mô tả bổ 

sung việc thực hiện đối sánh, điều chỉnh về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên 

cứu hằng năm. Có kế hoạch nâng cao mức đầu tư cho từng loại hoạt động nghiên cứu 

của Nhà trường. Cần bổ sung các minh chứng: i) Cơ sở dữ liệu về hoạt động của các 

quỹ nghiên cứu của CSGD; ii) Hệ thống giám sát về ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu; iii) Bản đối sánh về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu; iv) Văn 

bản quy định (quy trình, phương pháp, công cụ, hướng dẫn) về việc thu thập thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về mức độ phù hợp của ngân quỹ cho từng loại hoạt 

động nghiên cứu; v) Cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo kết 

quả khảo sát) đánh giá về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu; vi) Các quyết 

định, kết luận, các đầu tư của CSGD thể hiện sự cải tiến chất lượng hoạt động nghiên 

cứu. Cần rà soát việc trích dẫn minh chứng cho phù hợp với nội dung mô tả: minh 

chứng [H23.23.05.01], [H23.23.05.02], [H23.23.05.03] (tr.316). Trong DMMC không 

có minh chứng [H23.23.05.04], [H23.23.05.05], [H23.23.05.06] được nêu trong mô tả 

của tiêu chí. 

  - Tiêu chí 23.6: Nên mô tả bổ sung những quy định cụ thể của Nhà trường về 
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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), kết quả thực hiện qua các năm trong giai đoạn 

đánh giá; kết quả thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng các 

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). Cần mô tả kết quả giám sát, đối sánh của Nhà 

trường (với các đối tác đối sánh khác nhau trong và ngoài nước) 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); và các thông tin phản hồi cụ thể của các bên liên quan về chất 

lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo làm căn cứ để Nhà trường điều chỉnh trong kế 

hoạch thực hiện nhằm nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo (tr.318). 

Cần bổ sung minh chứng: i) Văn bản quy định cụ thể 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); ii) Văn bản quy định (quy trình, phương pháp, công cụ, hướng dẫn) về 

việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan 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; iii) Cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo kết quả 

khảo sát) đánh giá 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). Rà soát lại việc trích 

dẫn minh chứng không phù hợp với nội dung mô tả [H23.23.06.02] (tr.318). Nhiều 

minh chứng được nêu trong mô tả không có trong DMMC 

[H23.23.06.04]..[H23.23.06.07].  

Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 23 nội dung mô tả còn sơ sài chưa mô tả hết nội 

hàm của từng tiêu chí (tiêu chí 23.5, tiêu chí 23.6). Phần trích dẫn minh chứng chưa 

phù hợp với nội dung mô tả, trong DMMC không có minh chứng đã trích dẫn. Còn 

nhiều lỗi chính tả. 

 - Tiêu chí 24.1: Tiêu đề của Tiêu chuẩn 24 và Tiêu chí bị trùng lặp (tr.323).  Cần 

mô tả bổ sung Nhà trường có/không có văn bản quy định cụ thể về loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Tập 

trung vào nội hàm của tiêu chí phục vụ cộng đồng bao gồm các hoạt động lôi cuốn 

cộng đồng, dịch vụ (dịch vụ đào tạo, dịch vụ KHCN và dịch vụ sinh viên), NCKH và 

dich vụ KHCN. Mô tả còn thiếu thông tin, số liệu thống kê cụ thể về kết quả các hoạt  

động lôi cuốn cộng đồng; dịch vụ KHCN1 và dịch vụ sinh viên từ 2014-2018. Cần nêu 

kết quả đối sánh về những kết quả này của Nhà trường với các cơ sở giáo dục đại học 

khác trong và ngoài nước, nếu có. Cần phân tích rõ hơn kết quả của hệ thống thu thập 

thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Từ đó xây dựng kế hoạch cải 

tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội căn cứ 

                                           
1 Theo Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013 Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ 

trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức 

xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng 

thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

https://thukyluat.vn/vb/luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-3030B.html
https://thukyluat.vn/vb/luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2013-3030B.html
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thông tin phản hồi của các bên liên quan về hoạt động này. Cần bổ sung minh chứng: 

i) Báo cáo kết quả đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội; ii) Văn bản quy định (quy trình, phương 

pháp, công cụ, hướng dẫn) về việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan 

về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội; iii) Cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, báo cáo kết 

quả khảo sát) đánh giá về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Mã minh chứng trích dẫn trong mô tả không 

phù hợp với DMMC.  

  - Tiêu chí 24.2: Nội dung mô tả của tiêu chí không phù hợp với nội hàm của 

tiêu chí và trùng lặp với mô tả tiêu chí 24.1. Mô tả còn thiếu thông tin, số liệu cụ thể. 

Cần bổ sung mô tả kèm minh chứng để nêu rõ các nội hàm của tiêu chí: kế hoạch cụ 

thể và hoạt động triển khai đánh giá tác động và các thành tựu xã hội, các đóng góp 

của Nhà trường cho xã hội của các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà 

trường; kết quả khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác động 

và các thành tựu xã hội của các hoạt động và các kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng căn cứ trên kết quả khảo sát. Cần nêu cụ thể kết 

quả đối sánh những kết quả này của Nhà trường với các cơ sở giáo dục đại học khác 

trong và ngoài nước (nếu có); mã minh chứng trích dẫn trong mô tả không phù hợp với 

DMMC.  

  - Tiêu chí 24.3: Mô tả còn thiếu thông tin, số liệu cụ thể. Cần bổ sung mô tả 

kèm minh chứng để nêu rõ các nội hàm của tiêu chí: kế hoạch 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 viên; các kết quả đối sánh qua từng năm với các cơ sở giáo dục 

đại học khác trong và ngoài nước (nếu có); hệ thống thu thập thông tin phản hồi của 

các bên liên quan về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; kế hoạch cải tiến 

chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; mã minh chứng trích dẫn trong 

mô tả không phù hợp với DMMC.  

   - Tiêu chí 24.4: Mô tả còn khá sơ sài, thiếu thông tin, số liệu cụ thể về kết quả 

hoạt động; cần bổ sung nội dung mô tả (kèm minh chứng) về các kế hoạch thực hiện, 

hệ thống khảo sát, kết quả khảo sát và kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường trong giai đoạn 2014-2018 dựa trên kết quả 

khảo sát. Đặc biệt cần làm rõ kết quả đối sánh về sự hài lòng của các bên liên quan đối 

với các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội của Nhà trường 

so chiếu với các cơ sở giáo dục đại học khác tương ứng trong và ngoài nước (nếu có); 

có kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng căn cứ thông 

tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng.  Mã minh chứng trích dẫn trong mô tả không phù hợp với DMMC.  

Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 24 nội dung mô tả còn sơ sài chưa mô tả hết nội 
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hàm của từng tiêu chí (tiêu chí 24.2, 24.3, 24.4). Mã hóa minh chứng chưa đúng quy 

cách. 

- Tiêu chí 25.1: Mô tả cần đánh giá các kết quả tài chính của Nhà trường dựa 

trên kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục đại học khác tương ứng ở trong và ngoài 

nước; cần nêu kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan và kế hoạch cải 

tiến nâng cao các chỉ số tài chính. 

  - Tiêu chí 25.2: Nên mô tả chi tiết (hiện còn thiếu thông tin, số liệu) 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. 

Nhận xét chung: Tiêu chuẩn 25 chưa chuẩn bị kỹ về nội dung mô tả. Cần bổ 

sung minh chứng cho phù hợp với nội hàm của tiêu chí. 

3.2.2. Việc phân tích, so sánh các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân 

- Báo cáo TĐG đã phân tích, xác định được những điểm mạnh, các tồn tại và 

nguyên nhân của những tồn tại đó đối với từng tiêu chuẩn;  

- Tuy nhiên, khá nhiều điểm mạnh được rút ra chưa có đủ căn cứ, thông tin, số 

liệu thống kê cụ thể để cho thấy đó là kết quả nổi bật của Nhà trường trong hoạt 

động/lĩnh vực, cụ thể như: điểm mạnh 1 của tiêu chuẩn 16; điểm mạnh 5 tiêu chuẩn 22, 

điểm mạnh 2, 4, 7 của tiêu chuẩn 23.  

- Một số nội dung tồn tại chưa phù hợp với nội hàm của tiêu chí, như: điểm tồn 

tại 2 của tiêu chuẩn 17, điểm tồn tại 1 của tiêu chuẩn 22. 

3.2.3. Việc xác định những vấn đề cần cải tiến chất lượng và các biện pháp thực 

hiện của đơn vị 

- Các kế hoạch hành động cải tiến chất lượng được đề xuất về cơ bản là phù hợp, 

cho thấy Nhà trường có đầu tư xây dưṇg khá nghiêm túc và có tính khả thi, có xác định 

thời gian thực hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý điều chỉnh một số điểm sau: 

+ Kế hoạch 1 trong tiêu chuẩn 22 cần nêu rõ nội dung hướng tới khắc phục 

những tồn tại được nêu trong điểm tồn tại 1 của tiêu chuẩn 22. 

+ Phát huy điểm mạnh 3 trong tiêu chuẩn 23 có nội dung mâu thuẫn với điểm tồn 

tại 4 ;  

+ Phát huy điểm mạnh 1 trong tiêu chuẩn 24 chưa nêu được các nội dung cụ thể 

cần thực hiện để phát huy điểm mạnh đã nêu. 

3.2.4. Việc sử dụng thông tin và minh chứng trong báo cáo tự đánh giá 

- Trong DMMC nên phân biệt minh chứng của từng tiêu chí và đi kèm với tên 

tiêu chí để tiện theo dõi. 

- Việc mã hóa minh chứng chưa thực sự khoa học: Toàn bộ minh chứng trong 

DMMC chỉ được đặt vào hai hộp là H1 và H2 là không hợp lý. Mỗi tiêu chuẩn nên 

được đặt vào một hộp ví dụ: H1.02.xx.xx cần thay bằng H2.02.xx.xx, H1.15.xx.xx cần 

thay bằng H15.15.xx.xx  



VNU-CEA.TĐBCTĐG 

27 
 

- Khá nhiều minh chứng đươc̣ sử duṇg trong Báo cáo TĐG chưa thực sự phù 

hợp với nhận định nên cần rà soát, điều chỉnh ví dụ ở các Tiêu chuẩn 16, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 (đã nêu trong nhận xét từng tiêu chí). 

- Báo cáo còn thiếu nhiều minh chứng thể hiện quy định, kế hoạch hoạt động 

của Nhà trường, số liệu thống kê về kết quả đạt được, thực hiện đối sánh kết quả qua 

các năm và với các cơ sở giáo dục đại học khác và ý kiến phản hồi, đánh giá của các 

bên liên quan, .... Do vậy, Nhà trường nên tham chiếu Bảng hướng dẫn đánh giá (theo 

bộ tiêu chuẩn đánh giá ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017) 

ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCĐ-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản 

lý chất lượng, Bộ GDĐT để rà soát, thu thập, bổ sung; đồng thời phân tích, xử lý thông 

tin từ các minh chứng ấy để đưa ra nhận định, đánh giá và bổ sung đầy đủ nội dung mô 

tả cho các tiêu chí, tiêu chuẩn. 

3.2.5. Tính đầy đủ, thống nhất của các thông tin và minh chứng về mức độ đạt 

được của các tiêu chí 

Do báo cáo TĐG thiếu thông tin, số liệu thống kê cụ thể, dẫn nguồn minh chứng 

chưa phù hợp, các minh chứng lại không có thông tin đầy đủ, thiếu độ tin cậy do đó 

chưa cho thấy đủ căn cứ đánh giá mức độ đạt của tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn. Ví dụ 

minh chứng thuộc Tiêu chuẩn 23, 24 không đáp ứng với mức đánh giá của Nhà trường 

về các tiêu chí của Tiêu chuẩn này (Tất cả đều 5.0). 

Nhà trường nên rà soát lại mức độ đáp ứng về hoạt động ĐBCL và bổ sung thêm 

các thông tin minh chứng để đánh giá mức đạt cho từng tiêu chí theo hướng dẫn như 

sau: 

Mức Đánh giá 
Mức độ đáp ứng về hoạt động 

ĐBCL 

Mức độ đáp ứng về 

minh chứng 

Mức 1 

Không đáp ứng yêu 

cầu của tiêu chí. Cần 

thực hiện cải tiến chất 

lượng ngay 

Không thực hiện công tác 

ĐBCL để đáp ứng yêu cầu tiêu 

chí 

Không có các kế hoạch, 

tài liệu, minh chứng hoặc 

kết quả có sẵn 

Mức 2 

Chưa đáp ứng yêu cầu 

của tiêu chí, cần có 

thêm nhiều cải tiến 

chất lượng 

Công tác ĐBCL đối với những 

lĩnh vực này cần cải tiến để đáp 

ứng yêu cầu tiêu chí đang ở 

giai đoạn lập kế hoạch hoặc 

không đáp ứng yêu cầu; hoạt 

động ĐBCL còn ít được thực 

hiện hoặc hiệu quả kém 

Có ít tài liệu hoặc minh 

chứng 

Mức 3 

Chưa đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu của tiêu chí, 

nhưng chỉ cần một vài 

cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng 

Đã xác định và thực hiện hoạt 

động ĐBCL để đáp ứng yêu 

cầu của tiêu chí; việc thực hiện 

hoạt động ĐBCL không nhất 

Có các tài liệu, nhưng 

không có các minh chứng 

rõ ràng chứng tỏ chúng 

được sử dụng, triển khai 
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Mức Đánh giá 
Mức độ đáp ứng về hoạt động 

ĐBCL 

Mức độ đáp ứng về 

minh chứng 

được yêu cầu quán hoặc có kết quả hạn chế đầy đủ 

Mức 4 
Đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu của tiêu chí 

Thực hiện đầy đủ công tác 

ĐBCL để đáp ứng yêu cầu của 

tiêu chí; việc thực hiện đem lại 

kết quả như mong đợi 

Có các minh chứng 

chứng tỏ việc thực hiện 

được tiến hành đầy đủ  

Mức 5 

Đáp ứng cao hơn yêu 

cầu tiêu chí  

 

Việc thực hiện công tác ĐBCL 

đáp ứng tốt hơn so với yêu cầu 

của tiêu chí; việc thực hiện cho 

thấy các kết quả tốt và thể hiện 

xu hướng cải tiến tích cực 

Có các minh chứng 

chứng tỏ việc thực hiện 

được tiến hành một cách 

hiệu quả. 

Mức 6 
Thực hiện tốt như một 

hình mẫu của quốc gia 

Việc thực hiện công tác ĐBCL 

để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 

được xem là điển hình tốt nhất 

của quốc gia; việc thực hiện 

cho các kết quả rất tốt và thể 

hiện xu hướng cải tiến rất tích 

cực 

Có các minh chứng 

chứng tỏ việc thực hiện 

được tiến hành một cách 

hiệu quả và liên tục. 

Mức 7 

Thực hiện xuất sắc, đạt 

mức của các CSGD 

hàng đầu thế giới 

Việc thực hiện công tác ĐBCL 

để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 

được xem là xuất sắc, đạt trình 

độ của những CSGD hàng đầu 

thế giới hoặc là điển hình hàng 

đầu để các CSGD khác trên thế 

giới học theo; việc thực hiện 

cho các kết quả xuất sắc, thể 

hiện xu hướng cải tiến xuất sắc 

Có các minh chứng 

chứng tỏ việc thực hiện 

được tiến hành một cách 

hiệu quả, liên tục và sáng 

tạo 

3.2.6.  Những tiêu chí bị bỏ sót hoặc chưa được phân tích và đánh giá đầy đủ 

- Tiêu chí 8.3 bị bỏ sót  

- Tiêu chuẩn 18 không có đánh giá chung (trang 250). 

3.3. Phần III. Phụ lục 

3.3.1. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

Phần Cơ sở dữ liệu KĐCLGD của Báo cáo TĐG cơ bản đã đảm bảo các mục 

theo Hướng dẫn. Tuy nhiên, Nhà trường nên rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung để 

Báo cáo được hoàn thiện hơn, cụ thể: 
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- Phần Cơ sở dữ liệu KĐCLGD nên được cập nhật thông tin, số liệu đến thời 

điểm Nhà trường gửi lại Báo cáo TĐG để đánh giá ngoài; 

- Báo cáo nên thống nhất sử dụng dấu phẩy (,) để biểu thị các số thập phân; 

- Kiểm tra lại điểm TĐG: tiêu chuẩn 19 trong bảng tổng hợp kết quả TĐG. 

 

- Các bảng biểu dài hơn 1 trang nên để chế độ nhắc lại tiêu đề (repeat header 

row) cho tiện theo dõi; 

- Cần bổ sung các bảng thống kê trong Mục II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên 

(từ trang 370) đầy đủ theo 5 năm như trong hướng dẫn trong Phụ lục 8 Công văn 766 

(hiện tại các bảng thống kê trong Báo cáo TĐG chỉ có 1 bảng và không rõ năm nào); 

theo đó, Nhà trường cần kiểm tra lại số liệu về Giảng viên, % Tiến sĩ trong Bảng 15; 

- Kiểm tra lại số liệu ở dòng Tổng cộng cán bộ, giảng viên là Nam và Nữ ở 

Bảng 17; 

-  Kiểm tra Tổng số sách trong Bảng 31; 

- Kiểm tra lại Số lượng tạp chí KH Quốc tế trong Bảng 33 -> Kiểm tra lại Tỷ số 

bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu; 

- Kiểm tra dòng Tổng số cán bộ tham gia đăng bài trên Tạp chí KH quốc tế và 

Tạp chí/ tập san cấp trường so với số liệu chi tiết trong Bảng 34 (tr.381); 

- Kiểm tra lại Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu nhà Trường báo cáo 

… trong Bảng 35; 

- Kiểm tra lại Số liệu Bảng 34 và Bảng 36 (giống nhau); 

- Kiểm tra lại Số liệu Bảng 38.2 so với Số liệu Bảng 23.2.1 trong báo cáo TĐG; 

- Kiểm tra lại Số liệu sinh viên chính quy tại trang 337 so với trang 389; 

v.v. 

3.2.2. Các phụ lục liên quan khác 

Báo cáo đã có các văn bản liên quan theo hướng dẫn, tuy nhiên, nên đánh số lại 

các Phụ lục cho phù hợp.  

3.2.3. Danh mục minh chứng 

Nhà trường nên rà soát và chỉnh sửa một số nội dung sau: 

- Cột “Tên minh chứng” nên để chế độ căn đều hai bên (justify); cột Số, ngày 

tháng ban hành, Nơi ban hành nên để chế độ căn giữa (center); 

- Những minh chứng có cùng nội dung, cùng là 1 tài liệu nhưng được sử dụng 

cho nhiều tiêu chí khác nhau cũng chỉ cần có chung một mã để đảm bảo tính khoa học 

cho việc quản lý minh chứng, bắt đầu đánh mã ở lần xuất hiện đầu tiên, khi sử dụng 

cho các tiêu chí khác nhau thì ghi chú rõ là “minh chứng dùng chung”, khi sắp xếp vào 
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hộp minh chứng nếu là tài liệu thì có thể photo để vào các hộp minh chứng tương ứng 

để tiện sử dụng.  

- Tất cả các minh chứng văn bản cần bổ sung đầy đủ số, ngày tháng năm ban 

hành và người ban hành. 

- DMMC nên được tách theo tiêu chí và bổ sung tiêu đề của của mỗi tiêu chí để 

tiện theo dõi.   

- Cần kiểm tra lại một số mã minh chứng, cùng một mã nhưng nội dung minh 

chứng khác nhau, ví dụ mã H1.09.06.05 có 3 nội dung khác nhau (tr.73 trong Danh 

mục minh chứng), v.v. 

III. Ðánh giá chung về báo cáo tự đánh giá 

Báo cáo TĐG cần được Nhà trường rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo các ý kiến 

thẩm định và gửi lại Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN trước khi triển khai đánh giá 

ngoài.  

Trung tâm khuyến khích Nhà trường chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ onlien trong 

quá trình rà soát, chỉnh sửa báo cáo, khi gửi lại Báo cáo TĐG cho Trung tâm để đánh 

giá ngoài, Nhà trường nên gửi kèm theo Phụ lục là Danh mục các đường link đến các 

tài liệu, minh chứng được lưu trữ online (trên trang thông tin điện tử của Trường hoặc hộp 

lưu trữ online, dropbox, v.v.). Lưu ý, tài liệu nào cần bảo mật thông tin, Nhà trường có thể 

để ở chế độ chỉ đọc, chống sao chép, khi gửi hồ sơ online, chú ý cách đặt tên file/folder2. 

HS1. Chiến lược phát triển, kế hoạch của Trường; Kế hoạch chiến lược Đảm 

bảo chất lượng, v.v (nếu có). 

HS2. Mô tả tóm tắt sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi, khẩu hiệu hành động, triết 

lý giáo dục (nếu có) và lập bảng so sánh, đối chiếu các lần xây dựng, thay đổi, điều 

chỉnh (theo mẫu do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cung cấp).  

HS3. Danh mục các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo của Nhà trường 

theo các trình độ và loại hình đào tạo, năm bắt đầu đào tạo chương trình, địa điểm tổ 

chức đào tạo chương trình (theo mẫu do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cung cấp);   

HS4. Danh mục kèm theo mã các môn học/học phần theo từng ngành, chuyên 

ngành, chương trình đào tạo của Nhà trường (theo mẫu do Trung tâm KĐCLGD-

ĐHQGHN cung cấp). 

HS5. Các bản mô tả chương trình đào tạo của trường trong đó có Mục tiêu 

chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các thông tin liên 

quan đến CTĐT mà trường công bố. 

HS6. Các quy định, hướng dẫn về các phương pháp kiểm tra, đánh giá thực hiện 

trong chương trình đào tạo; Rubrics dùng để đánh giá dự án, thực tập, thực tập tốt 

nghiệp, khóa luận tốt nghiệp cho từng chương trình đào tạo.  

                                           
2 Đặt tên file/folder không dấu và ghi rõ nội dung, ví dụ “HS1. Kehoach, CL; HS2. Sumang, MT”, v.v 
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HS7. Quy định, quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan gồm: người học, đội ngũ, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên (và các bên liên 

quan khác nếu có); Báo cáo các kết quả khảo sát các bên liên quan đã triển khai và các 

hoạt động cải tiến chất lượng (nếu có). 

HS8. Danh mục thống kê đề tài, bài báo, các công bố trong nước và quốc tế 

(theo mẫu của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cung cấp). 

HS9. Danh sách trích ngang của đội ngũ cán bộ quản lý; giảng viên; cán bộ hỗ 

trợ (theo mẫu của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cung cấp). 

HS10. Danh sách các đối tác trong nước, quốc tế, các nhà sử dụng lao động mà 

Trường có thiết lập quan hệ (theo mẫu của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cung 

cấp). 

HS11. Danh sách các cựu sinh viên/người học tiềm năng mà Trường giữ liên 

lạc (theo mẫu của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cung cấp). 

HS12. Danh sách sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2018 (theo mẫu của 

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cung cấp). 

HS13. Danh sách sinh viên, người học sau đại học đang học tập tại trường thuộc 

tất cả các loại hình đào tạo của Trường (theo mẫu của Trung tâm KĐCLGD-

ĐHQGHN cung cấp). 

HS14. Báo cáo 03 công khai của Trường (theo quy định của Bộ GDĐT). 
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Phụ lục 

(Kèm theo Tổng hợp thẩm định báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

 

Phụ lục 1. Bảng kiểm cấu trúc chung của báo cáo tự đánh giá 

 

 Có Không 

1. Trang bìa chính, trang bìa phụ  ☒ ☐ 

2. Danh sách và chữ ký của các thành viên Hội đồng TĐG  (chữ ký 

chưa đầy đủ, cần bổ sung) 
☒ ☐ 

3. Mục lục ☒ ☐ 

4. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) ☒ ☐ 

5. Năm (05) phần nội dung của báo cáo: ☒ ☐ 

- Phần I: Hồ sơ về CSGD ☒ ☐ 

+ Khái quát về CSGD   ☒ ☐ 

Lịch sử phát triển, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, thành tích ... ☒ ☐ 

Cơ cấu tổ chức của CSGD và những chi nhánh/cơ sở ☒ ☐ 

Cấu trúc tổ chức của HĐQT/HĐ trường ☐ ☒ 

+ Bối cảnh triển khai các hoạt động của CSGD   ☒ ☐ 

Quy định pháp lý của các hoạt động của CSGD và mức độ ảnh 

hưởng 
☒ ☐ 

Thách thức chính và kế hoạch khắc phục của CSGD ☒ ☐ 

Điểm mạnh, cơ hội và cách CSGD tận dụng điểm mạnh, cơ hội đó ☒ ☐ 

- Phần II: Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (phần này cần sửa lại 

tên trong Báo cáo TĐG) 
☒ ☐ 

+ Báo cáo viết đầy đủ về 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí ☒ ☐ 

+ Mỗi tiêu chí được viết đầy đủ theo cấu trúc  ☐ ☒ 

Mô tả và nhận định thực trạng hoạt động của CSGD trong 5 năm gần 

nhất ....... 
☒ ☐ 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức ......... ☐ ☒ 

+ Bảng tổng hợp kết quả TĐG CSGD ☒ ☐ 

+ Phần Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu   ☒ ☐ 

- Phần III: Phụ lục ☒ ☐ 

+ Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục trong vòng 05 năm 

tính đến thời điểm hoàn thành báo cáo TĐG 
☒ ☐ 

+ Số liệu trong cơ sở dữ liệu có thống nhất với nhau và trùng khớp 

với các dữ liệu nêu trong báo cáo TĐG không?  
☐ ☒ 

+ Các tài liệu liên quan: các quyết định thành lập Hội đồng TĐG; 

Kế hoạch TĐG; các bảng biểu tổng hợp, thống kê, v.v. 
☒ ☐ 

+ Danh mục minh chứng của BC TĐG ☒ ☐ 

- Các mẫu biểu có được thực hiện đúng hướng dẫn không?  ☒ ☐ 

+ Quyết định thành lập Hội đồng TĐG ☒ ☐ 
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 Có Không 

+ Danh sách thành viên Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách ☒ ☐ 

+ Kế hoạch TĐG ☒ ☐ 

+ Phần TĐG của trường ☒ ☐ 

+ Tổng hợp kết quả TĐG ☒ ☐ 

+ Cơ sở dữ liệu KĐCLGD (một số nội dung chưa đúng mẫu đã 

được chỉ ra trong phần Nhận xét) 
☒ ☐ 

+ Danh mục minh chứng ☒ ☐ 
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Phụ lục 2. Hình thức báo cáo tự đánh giá 

 

 Có Không 

Báo cáo định dạng đúng thể thức kĩ thuật theo yêu cầu của Công văn số 

766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ 

GDĐT: 

  

+ Khổ giấy A4 ☒ ☐ 

+ Phông chữ Times New Roman, Unicode (rà soát lại vì phông chữ 

chưa thống nhất trong toàn Báo cáo) 
☒ ☐ 

+ Cỡ chữ 14 ☒ ☐ 

+ Lề trên: 2 – 2.5 cm ☒ ☐ 

+ Lề dưới: 2 – 2.5 cm ☒ ☐ 

+ Lề trái: 3 – 3.5 cm ☒ ☐ 

+ Lề phải: 2 – 2.5 cm ☒ ☐ 

+ Khoảng cách giữa các dòng: 1.5 lines ☒ ☐ 

- Báo cáo có lỗi chính tả hay không? ☒ ☐ 

(Các lỗi chính tả đã được liệt kê trong phần Nhận xét) 

- Báo cáo có lỗi đánh máy hay không? ☒ ☐ 

(Một số ít lỗi đánh máy đã được liệt kê trong phần Nhận xét) 

- Các chữ viết tắt (nếu có) có thống nhất trong toàn báo cáo không? ☐ ☒ 

(Những chỗ chưa thống nhất đã được chỉ ra trong phần Nhận xét) 

- Văn phong trong báo cáo có phù hợp không? ☒ ☐ 

(Một số nội dung chưa phù hợp đã được chỉ ra trong phần Nhận xét) 

 

 

 

 

 


