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Tiêu chí 18.2: Chiến lƣợc tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên 

cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh 

cao đƣợc triển khai để đạt đƣợc tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 

Nhà trường đã triển khai chiến lược nguồn thu với các bộ phận chuyên 

trách, các phòng chức năng như: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Viện 

nghiên cứu và phát triển, Phòng HTQT, các đơn vị đầu mối về nghiên cứu 

khoa học của các Phân hiệu Quảng Nam, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, 

Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của nhà trường... Trên cơ sở đó, Nhà trường 

có chính sách để các đơn vị KHCN đóng góp cho nguồn kinh phí phục vụ 

nghiên cứu [H1.18.01.22]; Danh sách các đề tài dự án của các đơn vị hàng năm 

[H1.18.02.04], quy định về hoạt động KHCN quy trình quản lý các đề tài các 

cấp được quy định trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ [H1.18.01.22].  

Để xây dựng, thiết lập các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu 

tiềm năng nhà trường đã thành lập và xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của 

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học HUHA[H1.18.01.21]. Câu lạc bộ Nghiên cứu 

khoa học của nhà trường có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ viên chức làm 

nghiên cứu khoa học trong Nhà trường; là cầu nối giữa các nhà khoa học 

HUHA với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, 

cung cấp thông tin, nâng cao tri thức, hợp tác liên kết, thực hiện các chương 

trình, đề án, dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm… góp phần nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học của Nhà trường, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 

đời sống [H1.18.02.22]. Căn cứ quy định hiện hành và thực tế các lĩnh vực 

nghiên cứu đào tạo của nhà trường, hiện tại câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm và 8 

nhóm nghiên cứu sau:Nhóm nghiên cứu về khoa học Chính trị; Nhóm nghiên 

cứu về Thể chế; Nhóm nghiên cứu về Tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý và 

cải cách hành chính; Nhóm nghiên cứu về Quản lý nguồn nhân lực; Nhóm 

nghiên cứu về Văn thư - Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Nhóm nghiên cứu về 

Thông tin - Truyền thông, Văn hóa - Xã hội; Nhóm nghiên cứu về Ứng dụng 

công nghệ thông tin; Nhóm nghiên cứu văn hóa Pháp – Hàn Quốc 

[H1.18.01.21]. 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa, 

Nhà trường cũng đã dành nguồn kinh phí nhất định đầu tư cho các hoạt động 

nghiên cứu khoa học như kinh phí đầu tư, hỗ trợ cho tổ chức các hội thảo hội 
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nghị khoa học [H1.18.02.01]; kinh phí đầu tư cho việc xuất bản giáo trình, tập 

bài giảng [H1.18.02.05]; kinh phí đầu tư cho sáng kiến, đề tài, dự án...Để thực 

hiện điều này, nhà trường thiết lập và duy trì Quỹ phát triển sự nghiệp đơn vị, 

nội dung khoa học và công nghệ, Quỹ phát triển KHCN với nguồn thu từ các 

khoản đóng góp của đề tài, dự án và các nguồn thu hợp lệ khác. Chi hỗ trợ các 

công bố quốc tế, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ tổ chức và tham dự 

hội nghị, hội thảo khoa học... [H1.18.02.01]  

Bên cạnh đó để thu hút viên chức, giảng viên và người học tham gia vào 

các hoạt động nghiên cứu, nhà trường đã có những chính sách hỗ trợ tài chính 

và khen thưởng kịp thời cho các hoạt động nghiên cứu có kết quả 

[H1.18.01.22]. Đặc biệt với những nghiên cứu chất lượng được đánh giá cao 

thông qua ứng dụng thực tế hoặc những công trình nghiên cứu đạt giải thưởng 

[H1.18.02.10].   

Nhà trường đã tiến hành triển khai hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ đối với một số doanh nghiệp như Tập đoàn 

Intracom, công ty cổ phần VHRS, công ty cổ phần HP. 

Bên cạnh đó Trường đã có hoạt động nghiên cứu hợp tác, phối hợp với 

các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước như: Viện nghiên cứu khoa học tổ 

chức nhà nước [H1.18.02.12], Viện nghiên cứu khoa học Hành chính, Học viện 

hành chính Quốc gia, Viện khoa học Hàn lâm, Viện nghiên cứu Lập pháp; Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội... Để các hoạt động trên 

hoạt động hiệu quả, trường cũng đầu tư, nâng cấp, mua mới các trang thiết bị, 

tài liệu phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu [H1.18.02.13]. 

 Trên cơ sở kế hoạch công tác hàng năm giao cho các đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường [H1.18.02.13], Phòng QLĐTSĐH tổng hợp và ban hành, 

triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ cho toàn trường. Căn cứ vào 

đó, các các đơn vị thuộc và trực thuộc trường sẽ triển khai, tổ chức thực hiện 

các hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo 

đảm chất lượng. Kết thúc hoạt động và cuối năm các đơn vị sẽ gửi báo cáo hoạt 

động khoa học công nghệ về Phòng QLĐTSĐH. Phòng QLĐTSĐH sẽ xây 

dựng báo cáo tổng thể hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường 

trình Ban giám hiệu [H1.18.01.07].  

Để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch đã 

đề ra, trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ, sự đề xuất của các đơn vị chức năng 
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và cân đối nguồn tài chính tổng thể, Phòng kế hoạch tài chính đã tham mưu đề 

xuất để Ban giám hiệu nhà trường xét duyệt kinh phí nhằm hỗ trợ và đảm bảo 

các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường được tổ chức thực hiện theo 

đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao [H1.18.01.22], 

[H1.18.01.23]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính đƣợc sử dụng để đánh giá 

số lƣợng và chất lƣợng nghiên cứu 

KPIs, theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số 

đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc 

được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả 

hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân. Các chỉ số 

đánh giá về nghiên cứu của HUHA được xác định trong chiến lược phát triển 

[H1.18.01.03] thông qua: Số bài báo quốc tế, bài báo khoa học trong nước; đề 

tài nghiên cứu khoa học các cấp của sinh viên và giảng viên, viên chức nhà 

trường, các hội thảo khoa học....Sau đó được quy định cụ thể tại Quy chế tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ [H1.18.01.22]. 

Đối với các đơn vị, Trường tổ chức kiểm tra hoạt động KHCN hàng 

năm, trên cơ sở đó định hướng các chỉ tiêu phấn đấu về KHCN cho các đơn vị 

[H1.18.03.01].  

Đối với cá nhân các giảng viên và các nhà khoa học, Trường yêu cầu 

đánh giá kết quả NCKH thông qua bảng kê khai đánh giá hàng năm và đây là 

một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua đối với mỗi cá nhân viên chức, giảng 

viên [H1.18.01.28].  

Từ năm 2013 - 2018 (tính đến 31/12/2017), cán bộ, GV của Nhà trường 

đã hoàn thành tổng số 84 đề tài, dự án các cấp, trong đó có: 01 nhiệm vụ 

KHCN cấp Quốc gia, 27 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương, 56 đề tài 

cấp Cơ sở và 236 đề tài NCKH của SV [H1.18.02.04]. Nhà trường luôn chỉ đạo 

sát sao việc thực hiện các hoạt động KHCN, kịp thời nắm bắt tình hình thực 

hiện các nhiệm vụ KHCN và đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, hàng năm Nhà 

trường tổ chức kiểm tra, rà soát định kỳ 6 tháng đầu năm (tháng 5-6), kiểm tra 

nghiệm thu kế hoạch năm (vào tháng 11-12), phối hợp cơ quan chủ quản kiểm 

tra tiến độ thực hiện và kiểm tra hiện trường thực hiện các đề tài, dự 
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án[H1.18.03.01]. Kết quả thực hiện các đề tài dự án được tổng hợp và báo cáo 

đến cơ quan chủ quản [H1.18.01.07]. Căn cứ vào quyết định phê duyệt về việc 

giao nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện, Nhà trường thông báo tới chủ nhiệm các 

đề tài/dự án về nội dung và kế hoạch nghiệm thu [H1.18.01.22].  

Hàng năm, Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức 

toàn Trường nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra, trong 

đó có hoạt động KHCN. Thông qua Hội nghị, toàn thể CBVC của Nhà trường 

được thông qua báo cáo kết quả và đóng góp ý kiến nhằm khắc phục và nâng 

cao chất lượng cũng như số lượng các đề tài, dự án của Nhà trường, đồng thời 

góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cho năm tiếp theo [H1.18.01.07].  

Theo thống kê, tổng số các bài báo của CBVC Nhà trường đã đăng trên 

các tạp chí khoa học chuyên ngành từ năm 2014 - 2018 (tính đến 31/12/2018) 

gồm có: 27 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài [H1.18.02.07], 421 bài báo 

đăng trên các tạp chí trong nước [H1.18.02.02] và 424 bài báo đăng trong kỷ 

yếu các hội nghị trong và ngoài nước [H1.18.02.06].  

Nhiều bài báo là kết quả của các đề tài/dự án KHCN các cấp 

[H1.18.02.04], ước tính trung bình có 1.1 bài báo/đề tài, dự án quy đổi. Phần 

lớn các bài báo được đánh giá có nội dung khoa học tốt, phù hợp với định 

hướng nghiên cứu và phát triển của Trường.  

Các nhóm chính được các tác giả đăng tải và công bố trên Tạp chí 

chuyên ngành về các lĩnh vực: luật học, văn thư lưu trữ, quản trị nhân lực, văn 

hóa học, khoa học chính trị, tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước.... Đây đều là 

những vấn đề ưu tiên của Nhà trường trong CLPT KHCN và cũng là thế mạnh 

của Nhà trường [H1.18.02.02]. 

Nhà trường luôn khuyến khích các GV, các nhà khoa học công bố kết 

quả NCKH trên các tạp chí trong và ngoài nước. Nhà trường áp dụng định mức 

giờ NCKH cho bài báo trong nước, bài báo quốc tế để khuyến khích hơn các 

hoạt động viết và đăng báo trên các tạp chí [H1.18.03.02]. 

Với sự phát triển nghiên cứu khoa học về cả số lượng và chất lượng 

trong những năm gần đây, đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của các giảng 

viên nói riêng và nhà Trường nói chung. Đã có nhiều giảng viên được các cơ 

sở nghiên cứu bên ngoài mời tham gia nghiên cứu và phối hợp, hợp tác các 

hoạt động khoa học. Đồng thời, với sự phát triển đó, HUHA đã đóng góp rất 

nhiều các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng cho ngành Nội vụ nói 
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riêng và cho toàn xã hội nói chung [H1.18.02.04], [H1.18.02.02], 

[H1.18.02.07], [H1.18.02.06]. 

  Trên cơ sở Báo cáo hằng năm về tình hình triển khai hoạt động của các 

nhóm nghiên cứu mạnh;  Hồ sơ xét duyệt, nghiệm thu đề tài hàng các năm học;  

Báo cáo định kỳ tiến độ giữa năm và cuối năm; Danh sách các bài báo đăng 

trên tạp chí nước ngoài; Danh sách các bài báo đăng trên tạp chí trong nước; 

Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu HN trong và ngoài nước, theo định kì 6 

tháng, cuối năm nhà trường thực hiện việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các 

KPIs chính [H1.18.01.04]. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy những kết quả đạt 

được và kịp thời điều chỉnh những tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng số lượng 

nghiên cứu bất hợp lí, lạc hậu. Đồng thời lấy đó là căn cứ đề xuất điều chỉnh 

các kế hoạch khoa học công nghệ cho từng giai đoạn[H1.18.03.02].  

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu đƣợc cải tiến để nâng 

cao chất lƣợng nghiên cứu và phát kiến khoa học 

Công tác quản lý nghiên cứu được lấy ý kiến khảo sát của các bên liên 

quan thông qua cơ sở dữ liệu (phiếu khảo sát, dữ liệu về khảo sát gốc, báo cáo 

kết quả khảo sát) về đánh giá, phản hổi của các bên liên quan đối với công tác 

nghiên cứu khoa học [H1.18.04.01]. 

Để đạt được chất lượng thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ, nhà 

trường tiến hành rà soát tiến độ, các chỉ tiêu đề ra theo từng năm, từng giai 

đoạn thông qua các báo cáo tổng kết công tác.Sau mỗi năm học, mỗi giai đoạn 

phòng QLĐT SĐH và các đơn vị trong trường tiến hành tổng kết hoạt động 

nghiên cứu khoa học, chỉ ra những điểm tồn tại bên cạnh các kết quả đạt được, 

đối sánh các chỉ số đã đề ra trong kế hoạch từ đó có các biện pháp khả thi để 

nâng cao chất lượng nghiên cứu [H1.18.01.07]. 

Trên cơ sở phân tích những vấn đề nhận dạng được trong quá trình rà 

soát, hệ thống quản lý nghiên cứu của Trường đã được cải tiến để đáp ứng tốt 

hơn tầm nhìn và sứ mạng của Trường về mặt KHCN, bao gồm:  

- Cải tiến nghiên cứu khoa học của giảng viên thông qua việc chuẩn hóa 

các quy trình, biểu mẫu [H1.18.03.02]; tăng định mức kinh phí cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học; cải tiến công tác hành chính; hướng dẫn lập dự toán và 

quyết toán đề tài NCKH cấp trường; đưa ra tiêu chuẩn xét chọn đề tài cấp 

trường rõ ràng; liên hệ thương xuyên với các chủ nhiệm đề tài để phối hợp trao 
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đổi giải quyết những vướng mắc khó khăn và đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài 

[H1.18.04.01]. Đồng thời tổ chức hội đồng nghiệm thu các cấp nghiêm túc, đưa 

ra phản biện, góp ý đề tài để đề tài được chỉnh sửa hoàn thiện; liên tục cập nhật 

phổ biến thông tin, triển khai đăng kí đề tài, dự án các cấp Bộ, nhà nước cho 

giảng viên viên chức trong trường (nếu có) [H1.18.04.01]. 

- Cải tiến nghiên cứu khoa học của sinh viên: hệ thống hóa các quy định 

và hướng dẫn, đôn đốc, theo sát sinh viên trong quá trình thực hiện triển khai 

đề tài. Cải tiến công tác tổ chức nhân sự, phòng QLĐTSĐH đã phân công một 

chuyên viên phụ trách mảng nghiên cứu khoa học của sinh viên, thực hiện tổ 

chức giám sát, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Mỗi một khoa, 

trung tâm, phân hiệu cũng có một chuyên viên phụ trách về nghiên cứu khoa 

học của sinh viên [H1.18.01.07]. Bên cạnh đó, Đoàn trường và Phòng Công tác 

sinh viên cũng tích cực phối hợp các hoạt động phong trào thúc đẩy nghiên cứu 

khoa học sinh viên phát triển, khen thưởng tuyên dương những sinh viên có 

thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp [H1.18.04.01], 

H1.18.04.05. 

- Triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của các 

đơn vị KHCN [H1.18.01.07].  

- Hoàn thiện phương thức đánh giá chế độ làm việc của giảng viên và 

nghiên cứu viên về NCKH theo các chỉ số đánh giá chính. 

- Từng bước tin học hóa hệ thống quản lý KHCN, bằng việc xây dựng và 

ứng dụng phần mềm quản lý khoa học vào công tác quản lý khoa học của nhà 

trường. 

- Tăng cường vai trò của các đơn vị chuyên môn trong quản lý KHCN. 

Các Khoa được Trường giao là đầu mối để tập hợp, đánh giá các đề xuất và 

chủ quản các đề tài nghiên cứu, đề tài NCKH sinh viên [H1.18.04.01]. 

- Tạp chí Khoa học Nội vụ của Trường đã có những cải tiến về quy trình 

phản biện để từng bước nâng cao chất lượng tạp chí . Tạp chí đã được tính 

điểm công trình theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư [H1.18.04.01]. 

Trên cơ sở đó công tác nghiên cứu khoa học được đánh giá khá tốt về 

chất lượng: các đề tài nghiệm thu về cơ bản đều đạt yêu cầu ở các mức độ khá, 

xuấts sắc [H1.18.04.04]; có những đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên chất 

lượng còn đạt giải thưởng các cấp [H1.18.04.05], các sáng kiến khả dụng và 

chất lượng được đánh giá tốt và đưa vào áp dụng hàng năm [H1.18.04.06]. Vì 
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thế, chất lượng và  công tác quản lý được nhà trường và các đơn vị liên quan 

đánh giá tốt trong các cuộc họp tổng kết [H1.18.01.07]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Nhà trường có cơ cấu tổ chức quản lý việc thực hiện giám sát, rà soát 

các hoạt động nghiên cứu; có các chính sách, cơ chế chỉ đạo thực hiện giám sát 

và rà soát các hoạt động nghiên cứu và có kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí 

cho hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm theo quy định cũng như các tiêu 

chí đánh giá số lượng, chất lượng nghiên cứu khoa học và có bộ phận theo dõi 

giám sát, đánh giá về chất lượng nghiên cứu khoa học. 

- Nhà trường đã triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học 

theo kế hoạch đã đề ra (đã cấp kinh phí, đã tổ chức các hoạt động tương ứng 

trong kế hoạch);  

- Đã đầu tư kinh phí thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học 

phát triển thông qua việc thiết lập và duy trì Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ các 

NCKH, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ tổ chức và tham dự hội nghị, 

hội thảo khoa học... 

- Trường đã xây dựng được các KPIs cụ thể về số lượng và chất lượng 

nghiên cứu ngay trong chiến lược phát triển Trường trong đó có chiến lược 

phát triển khoa học công nghệ. 

- Công tác quản lý khoa học được đánh giá tốt. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ và Quy 

chế chi tiêu nội bộ của nhà trường đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, lạc hậu 

gây khó khăn vướng mắc và giảm hiệu quả trong quá trình áp dụng triển khai 

các hoạt động khoa học công nghệ; Nguồn kinh phí được phân bổ cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học còn hạn chế. 

- Nhà trường chưa có các chỉ số để đánh giá và theo dõi hoạt động cho 

các nhóm nghiên cứu của Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học. 

- Việc triển khai lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan còn hạn chế 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1. 

Khắc 

phục 

tồn tại 1 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 

quản lý hoạt động khoa học công nghệ 

và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà 

trường; 

- Cần hoàn thiện các quy định bất cập, 

hạn chế trong việc tổ chức và quản lý 

hoạt động khoa học công nghệ và quy 

chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. 

P.QLĐTSĐH 

P.KHTC và 

các đơn vị 

liên quan 

2019 

3 

Khắc 

phục 

tồn tại 1 

- Nâng mức kinh phí hỗ trợ nghiên cứu 

khoa học cho giảng viên, sinh viên và 

khen thưởng trong nghiên cứu khoa học; 

- Cần tăng cường phân bổ kinh phí cho 

các hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Ban GH 

P.KHTC; 

P.QLĐTSĐH 

 

2019 

4 

Khắc 

phục 

tồn tại 3 

- Xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động 

các nhóm nghiên cứu; 

- Cần đẩy mạnh hoạt động của các nhóm 

nghiên cứu 

CLB NCKH 

Trường, các 

đơn vị liên 

quan 

2019, 

2020 

5 

Khắc 

phục 

tồn tại 4 

- Tổ chức Tọa đàm, hội thảo về “Nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý khoa học” 

- Cần đẩy mạnh hoạt động lấy ý kiến 

khảo sát của các bên liên quan về công 

tác quản lý khoa học 

P.QLĐTSĐH

; 

P.KHTC và 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

6 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 3 

- Tăng cường kinh phí hỗ trợ cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là 

các công bố quốc tế và tham dự hội thảo 

quốc tế; 

- Kêu gọi các nguồn tài trợ trong và 

ngoài nước 

Ban Giám 

hiệu 

P.QLĐTSĐH 

P.KHTC và 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

7 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 4 

- Tách hoạt động quản lý khoa học ra 

thành một phòng chức năng độc lập với 

hoạt động quản lý đào tạo sau đại học 

Bổ sung nhân sự cho hoạt động quản lý 

khoa học của nhà trường 

Ban giám 

hiệu 

Phòng TCCB 

2019, 

2020 
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4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 18 4/7 

Tiêu chí 18.1 4 

Tiêu chí 18.2 4 

Tiêu chí 18.3 4 

Tiêu chí 18.4 4 

 

Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chuẩn 19.1: Thiết lập đƣợc hệ thống quản lý và bảo hộ các phát 

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 

Căn cứ theo hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như 

Luật sở hữu trí tuệ , Luật KHCN, các quy định của Bộ KHCN, Bộ Nội vụ, Bộ 

GD&ĐT; cụ thể Nhà trường giao cho Phòng QLĐT SĐH và Trung tâm Thông 

tin thư viện quản lý hoạt động này, theo quy định chức năng, nhiệm vụ của 2 

đơn vị. Trên cơ sở đó, các đơn vị Phòng QLĐTSĐH và TTTTTV đã phân công 

nhiệm vụ chuyên viên của đơn vị theo dõi và hỗ trợ theo công văn phân công 

nhiệm vụ nhân sự theo vị trí việc làm, [H1.19.01.01] [H1.19.01.02] 

[H1.19.01.03] [H1.19.01.04] [H1.19.01.05]. 

Trong quy chế QLKH&CN ban hành tại Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV 

ngày 22/8/2016 của Hiệu trưởng HUHA đã quy định rõ các nội dung về quyền 

sở hữu và định giá các sản phẩm nghiên cứu, sáng chế của viên chức như tại 

Điều 31 của Quy chế, quy định về quyền tác giả khi biên soạn Giáo trình, tài 

liệu, được hưởng chế độ nhuận bút, lợi nhuận sản phẩm trí tuệ khi tái bản và 

bảo đảm quyền tác giả theo quy định của Nhà nước, quy định về tỷ lệ phân chia 

chuận bút cho các tác giả; đông thời tại Phụ lục 1 của quy chế, các tác giả được 

hưởng chính sách khoa học khi có  hợp đồng chuyển giao công nghệ với các 

mức doanh thu, quy định cụ thể như lớn hơn 100 triệu đồng; từ 50-100 triệu, 

dưới 50 triệu; và bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích. 

Các nội dung tại Quy chế quy định về sở hữu trí tuệ được Nhà trường ban hành 

và tập huấn, phổ biến đến toàn thể lãnh đạo, viên chức các đơn vị thuộc và trực 

thuộc trường. [H1.19.01.06] [H1.19.01.07] [H1.19.01.08] [H1.19.01.09] 

[H1.19.01.10] [H1.19.01.11] 
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Nhà trường có khuyến khích và thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ và 

quy chế QLKH &CN và cụ thể hóa vào các hoạt động NCKH theo năm công 

tác, cũng như giao kinh phí hỗ trợ cho các đề tài đầu thấu khi triển khai các 

hoạt động nghiên cứu trong được thể hiện trong kế hoạch giao kinh phí hằng 

năm. [H1.19.01.12][H1.19.01.13] 

Nhà trường có quy định về khai thác tài sản trí tuệ (thử nghiệm, sản xuất 

thử, thương mại và trích dẫn) [H1.19.01.06]. 

Nhà trường có quy định về quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả 

NCKH từ đề tài sinh viên, khóa luận tốt nghiệp, đề án, dự án, đề tài các cấp, 

Giáo trình, tập bài giảng đều có quy định nộp lưu chiểu theo Chương 2 và 

Chương 4 tại quy chế QLKH&CN. Quy định về lưu trữ  công trình NCKH tại 

Chương 3, Điều 18 và Điều 27 quy định quy trình lưu trữ kết quả đề tài nghiên 

cứu trong đó đề tài NCKH được lưu trữ tại thư viện của Nhà trường dạng bản 

cứng và đĩa CD chứa nội dung đề tài cũng như chương trình phần mềm (nếu 

có). Đồng thời, quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Trường quy định 

quy trình sau khi các sản phẩm NCKH được nghiệm thu, thẩm định tiếp đến 

được công bố, phát hành, in ấn và đưa vào sử dụng và lưu trữ kết quả tại trung 

tâm Thông tin thư viện của Nhà trường. [H1.19.01.06] 

Nhà trường cũng quy định định mức giờ NCKH cho chức danh giảng 

viên của Nhà trường; hàng năm có Quyết định giao khối lượng làm việc cho 

giảng viên theo năm học [H1.19.01.14] [H1.19.01.15] [H1.19.01.16] và các 

chế độ cho hoạt động này được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ 

của Nhà trường [H1.19.01.12] và Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động KHCN 

của Nhà trường [H1.19.01.06]. 

Công tác quản trị tài sản trí tuệ luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của 

Nhà trường. Từ năm 2012, tiếp đến 2016, nhà trường đã xây dựng Hướng dẫn 

cụ thể trong Quy chế quản lý khoa học và công nghệ [H1.19.01.06] về công 

nhận phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu của đội ngũ các 

nhà khoa học, giảng viên. 

 Để có thể hỗ trợ tốt hơn cho đội ngũ các nhà khoa học trong công tác sở 

hữu trí tuệ, nhà trường đã giao cho đơn vị chức năng là Phòng QLĐTSĐH thực 

hiện nhiệm vụ phát hiện, ghi nhận các tài sản trí tuệ phát sinh (nếu có), từ đó 
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tiến hành các thủ tục xác lập quyền để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

[H1.19.01.06].  

+ Nhà trường phân công trách nhiệm cho Phòng QLĐTSĐH là đơn vị 

đầu mối về quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả 

nghiên cứu [H1.19.01.06]. Phòng QLĐTSĐH có trách nhiệm chính và phối 

hợp với Trung Tâm Thông tin thư viện trong quá trình triển khai tổ chức biên 

soạn, xuất bản và phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ sinh viên, học viên và 

bạn đọc. Một số sản phẩm NCKH của viên chức giảng viên được chuyển giao 

cho các đơn vị trong nội bộ Nhà trường áp dụng thử nghiệm như kết quả 

nghiên cứu đề tài cấp trường. “Xây dựng, triển khai hệ thống hỗ trợ giảng dạy 

và kiểm tra đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho sinh viên 

tại HUHA” do ThS. Lê Minh Tuấn, Giảng viên Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 

làm chủ nhiệm đề tài, được chuyển giao cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất 

lượng, áp dụng trong công tác chuyên môn: Áp dụng vào công tác tổ chức thi, 

quản lý kết quả thi kết thúc học phần các môn thi trắc nghiệm trên máy tính, 

đối với sinh viên; và áp dụng trong công tác quản lý, tạo và in đề hoán vị đối 

với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính cho người học tại HUHA. 

+ Trên cơ sở Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng QLĐTSĐH, Phòng 

có phân công nhân sự 01 chuyên viên chuyên trách hỗ trợ, tư vấn cho các hoạt 

động liên quan đến tài sản trí tuệ [H1.19.01.02]. Bảng phân công nhiệm vụ 

theo vị trí việc làm của các chuyên viên đã được gửi đến các đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường, để biết và phối hợp thực hiện và tác nghiệp trong quá trình 

cần tư vấn và hỗ trợ về bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả 

nghiên cứu của cá nhân và tập thể. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lƣu trữ và khai thác tài sản trí tuệ 

đƣợc triển khai 

Các tài sản trí tuệ của Nhà trường được đăng ký bảo hộ theo đúng quy 

định của pháp luật; hiện nay các tài sản trí tuệ của trường được tuân thủ chặt 

chẽ theo quy định như giáo trình, tập bài giảng xuất bản được Phòng 

QLĐTSĐH và Trung tâm TT thư viện phối hợp tổ chức xuất bản và đăng ký 

bản quyền tác giả khi được vào khai thác sử dụng,. được quy định rõ trong Quy 
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chế Tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của trường [H1.19.01.06] . 

Tại HUHA toàn bộ sách, giáo trình, bài giảng, bài báo khoa học, công 

trình khoa học được thực hiện bởi các cá nhân, tập thể thuộc biên chế của 

HUHA đều là các kết quả nghiên cứu khoa học và được đảm bảo quyền sở hữu 

trí tuệ theo quy định của Trường; Căn cứ kết luận của hội đồng đánh giá,thẩm 

định với các sản phẩm khoa học của viên chức, giảng viên và sinh viên, toàn bộ 

quy trình hoàn thiện sản phẩm theo kết luận của hội đồng, Phòng QLĐTSĐH 

hướng dẫn các tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp về cho phòng QLĐTSĐH 

và nộp lưu chiểu tại Trung tâm thư viện của nhà trường. Đề án, đề tài, luận văn, 

Khóa luận của viên chức, giảng viên và sinh viên đại học được lưu trữ tại thư 

viện. Trung tâm Thông tin thư viện thực hiện quy trình nộp lưu sản phẩm 

NCKH và lập danh sách để quản lý hồ sơ lưu trữ và thuận tiện cho quá trình 

khai thác sử dụng các sản phẩm NCKH. Đồng thời, TTTV tổ chức các hợp 

đồng xuất bản và đảm bảo các điều kiện về quyền tác giả và các điều kiện khác 

theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. 

 Các hồ sơ hoạt động khoa học công nghệ được lưu trữ tại Phòng 

QLĐTSĐH [H1.19.02.01] [H1.19.02.02] [H1.19.02.03] [H1.19.02.04] 

[H1.19.02.5].  Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện chuyển giao công 

nghệ được lưu trữ hồ sơ và kết quả nghiên cứu tại Phòng QLĐTSĐH 

[H1.19.02.06]. Đối với các đề án, dự án nghiên cứu khoa học của, Viện Nghiên 

cứu và phát triển chủ trì lưu trữ hồ sơ đánh giá và sản phẩm NCKH. Ngoài ra, 

các đầu mục sách chuyên khảo, tạp chí phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu 

khoa học của Trường được lưu trữ tại TT Thư viện. Năm 2007, Nhà trường đã 

đăng kí bản quyền tác giả cho logo đầu tiên của Nhà trường [H1.19.02.07].  

Nhà trường phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ khoa học, giảng viên 

các quy định về quyền sở hữu trí tuệ (như đăng ký bản quyền, quyền sở hữu 

công nghiệp, công nhận sản phẩm KHCN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của cán bộ, giảng viên của Nhà trường 

[H1.19.01.09] [H1.19.01.11].           

Trong các hợp đồng xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình của Trường 

với các nhà xuất bản có điều khoản nêu rõ về bản quyền tác giả, Trung tâm TT 

Thư viện hỗ trợ từng giảng viên thực hiện hoạt động này. Việc phân chia lợi 
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ích từ tài sản trí tuệ là kết quả NCKH cũng được quy định rõ ràng trong quy 

chế quản lý khoa học và công nghệ của Nhà trường. 

+ Hệ thống dữ liệu về các công trình NCKH được các đơn vị chức năng 

quản lý theo quy định của Luật KH&CN, Luật sở hữu trí tuệ và quy chế Quản 

lý khoa học của nhà trường;  Do vậy, hệ thống lưu trữ tài sản trí tuệ của 

Trường đã được triển khai, tất cả dữ liệu, hồ sơ và kết quả nghiên cứu của 

Trường được cập nhật theo đúng quy định hướng dẫn về việc ghi nhận, lưu trữ 

và khai thác tài sản trí tuệ nêu trong Quy định về việc bảo hộ bản quyền và 

quyền sở hữu trí tuệ Nhà trường có các cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ, như báo 

cáo và sản phẩm của các đề tài NCKH; giáo trình; luận văn, khóa luận, đồ án 

tốt nghiệp; ấn phẩm khoa học (Nội san, Kỷ yếu Hội thảo khoa học); các công 

bố khoa học; các tài sản trí tuệ đã được thông kê, quản lý và lưu trữ 

[H1.19.02.01] [H1.19.02.02] [H1.19.02.03] [H1.19.02.04] [H1.19.02.5].  Các 

cơ sở dữ liệu này đều được lưu trữ tại TT Thư viện và phòng QLĐTSĐH một 

cách đầy đủ và khoa học. Việc lưu trữ được cập nhật theo từng giai đoạn triển 

khai của sản phẩm trí tuệ, sau nghiệm thu là chỉnh lý và đưa vào lưu trữ. Để 

ngăn ngừa hiện tượng sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, Nhà trường đã 

chú trọng có kế hoạch đầu tư mua sắm bản quyền một số phần mềm như: phần 

mềm quản lí đào tạo; phần mềm quản lí kế toán;…[H1.19.02.08] và tiến tới 

mua phần mềm chống đạo văn. Nhà trường đã ban hành Quy định trích dẫn tài 

liệu tham khảo trong đề tài, khóa luận, luận văn nhằm xác lập việc, giảng viên, 

sinh viên trong Nhà trường không vi phạm quyền tác giả, đưa quy định cụ thể 

trong quy chế thực hiện luận văn và khóa luận cũng như quy chế quản lý khoa 

học [H1.19.01.09] [H1.19.02.09]. Hệ thống các sản phẩm khoa học được tiến 

hành nghiệm thu theo quy trình 02 cấp cơ sở và cấp trường, được triển khai 

nghiêm túc, khoa học nhằm khẳng định các chất lượng các công trình NCKH 

của Nhà trường được các nhà khoa học trong Hội đồng nhận xét và đánh giá 

theo đúng quy trình đánh giá và thang đo. Trong biểu mẫu đánh giá đề tài tiêu 

chí không trùng lặp với các công trình NCKH khác luôn được Hội đồng và các 

thành viên hội đồng quan tâm và nhận xét cũ thể. Dữ liệu được tổng hợp theo 

năm và báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường qua thống kê khoa học hàng năm 

[H1.19.02.10] [H1.19.02.01] [H1.19.02.02] [H1.19.02.03] [H1.19.02.04] 
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[H1.19.02.5]. Thông qua việc kiểm tra, giám sát, rà soát vấn đề sở hữu trí tuệ 

cho thấy Trường chưa có hiện tượng vi phạm sở hữu trí tuệ. 

+ Các văn bản yêu cầu, quy định về việc ghi nhận, lưu trữ và khai thác 

sản phẩm NCKH của Nhà trường được quy định trong Quy chế QLKH&CN và 

các văn bản hàng năm của Nhà trường  

+ Các thử nghiệm, sản xuất thử và thương mại hóa sản phẩm khoa học; 

hiện nay các công trình NCKH của Nhà trường chủ yếu phục vụ cho hoạt động 

QL Đào tạo và giảng dạy Nhà trường, và quy trình chuyển giao từ sản phẩm 

NCKH sang ứng dụng được thực hiện bài bản và hệ thống văn bản trình các 

cấp phê duyệt ; Một số đề tài đã và đang được đưa vào ứng dụng 

[H1.19.02.06]. 

+ Các hợp đồng thương mại hóa các tài sản trí tuệ, với Nhà trường chưa 

thúcđẩy và phát triển được hoạt động thương mại các tài sản trí tuệ. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ đƣợc 

triển khai thực hiện 

Nhà trường có triển khai rà soát công tác quản lý trí tuệ, hoạt động này 

được được triển khai với phương thức lồng ghép trong hoạt động đánh giá hoạt 

động khoa học và công nghệ hằng năm của Nhà trường. Căn cứ vào nhiệm vụ 

được giao, Phòng QLĐT SĐH có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quản 

lý, việc thực hiện Quy định về quản lý tài sản trí tuệ và kết quả triển khai thực 

hiện các chỉ tiêu về tài sản trí tuệ so với đề ra trong kế hoạch đầu năm của 

Trường, báo cáo kết quả hoạt động về BGH theo định kỳ 06 tháng đầu năm và 

báo cáo tổng kết cuối năm.[H1.19.02.10][H1.19.03.01] 

Trên cơ sở đã triển khai rà soát, trong các cuộc họp tổng kết hoạt động 

khoa học công nghệ, Trường triển khai tổng kết, đánh giá hoạt động công tác 

quản lý tài sản trí tuệ. Trong một số phiên họp tổng kết của Hội đồng KH&ĐT, 

công tác quản lý tài sản trí tuệ cũng được đưa ra để tổng kết và đánh giá. Kết 

quả rà soát, đánh giá cho thấy Các Phòng, Khoa /trung tâm, giảng viên, sinh 

viên triển khai tốt quy định nộp lưu chiểu các đồ án, khóa luận, báo cáo đề tài 

NCKH, dự án, đề án [H1.19.03.02]. Đã tiến hành kiểm tra đạo văn đối với các 

tài liệu bằng cách yêu cầu các thành viên hội đồng và các phản biện rà soát thật 
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kĩ các nội dung trong tài liệu, nếu phát hiện có đạo văn thì tùy theo mức độ vi 

phạm mà có hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật theo quy định đối với tất các các 

đồ án, khóa luận, báo cáo NCKH trong Trường.  

Trong báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường vào các đợt sơ kết và 

tổng kết công tác năm của Nhà trường, nội dung này đã được các đơn vị chức 

năng báo cáo trong báo cáo chung về hoạt động khoa học của trường 

[H1.19.03.03] [H1.19.02.10] 

 Kế hoạch rà soát công tác quản lý trí tuệ đã được thực hiện, thông qua 

việc triển khai các đợt đôn đốc tiến độ của Phòng QLĐTSĐH. [H1.19.03.04] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 3/7 

Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ đƣợc cải tiến để bảo 

hộ cơ sở giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

 Nhà trường có kế hoạch và triển khai thực hiện cải tiến công tác quản lý 

tài sản trí tuệ để bảo hộ Nhà trường, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng 

đồng có hiệu quả: 

 + Nhà trường đã có sự thay đổi trong quá trình quản lý tài sản trí tuệ của 

Nhà trường thông qua các đợt sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý KH&CN, còn 

chưa có kế hoạch cụ thể về cải tiến công tác.[H1.19.01.06] [H1.19.04.01] 

[H1.19.04.02] 

Về kế hoạch cải tiến chất lượng công tác quản lý tài sản trí tuệ sau rà 

soát, đánh giá: Để có cơ sở cho việc cải tiến chính sách quản lý, P.QLĐT SĐH 

chủ động thực hiện công tác thống kê, đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có về 

các đề tài dự án hoặc thành tích KHCN của các chủ nhiệm đề tài để cập nhật 

vào CSDL thông qua hoạt động đánh giá giờ hoạt động KHCN để phục vụ cho 

công tác xếp loại theo Quy chế thu chi nội bộ [H1.19.01.12]. Dựa trên cơ sở 

CSDL này, các chuyên viên sẽ tiến hành cung cấp dữ liệu để đánh giá tình hình 

hoạt động SHTT trong trường, qua đó lãnh đạo có chính sách cải tiến hoạt 

động quản lý TSTT hiệu quả. Hiện nay, Nhà trường đã và đang có kế hoạch 

hoàn thiện các quy định và quy trình về quản lý tài sản trí tuệ qua quá trình 

quản lý và sự góp ý của các bên liên quan. Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Hiệu 

trường Nhà trường phê duyệt kế hoạch số 2012/KH-ĐHNV về việc nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản lý tài sản trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của 
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Trường Đại học Nội vụ Hà Nội[H1.19.01.11] . Kế hoạch này sẽ hoàn thiện hệ 

thống văn bản pháp lý về SHTT dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của 

Nhà nước, các quy định, quy chế của các Bộ ban hành, và các quy định hiện 

hành trong quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Nhà trường; tổ chức tập 

huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quyền SHTT tới các đối 

tượng viên chức, giảng viên, chuyên viên của Nhà trường; tiếp tục đầu tư áp 

dụng CNTT trong quản lý sản phẩm trí tuệ như phần mềm hỗ trợ kiểm tra đạo 

văn (kiểm tra trùng lặp văn bản); rà soát, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các 

kết quả NCKH của Nhà trường.  

  + Báo cáo tổng kết công tác quản lý tài sản trí tuệ hằng năm (trong đó bao 

gồm đánh giá các nguồn thu từ khai thác thương mại tài sản trí tuệ) 

Nhà trường có tiếp thu các ý kiến của các giảng viên, viên chức và sinh 

viên để điều chỉnh và sửa đổi qua các hoạt động lấy ý kiến góp ý hệ thống các 

văn bản quản lý TSTT của Nhà trường. [H1.19.04.01] [H1.19.04.02] 

[H1.19.04.03] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 3,5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Các quy định về quản lý tài sản trí tuệ được các đơn vị chức năng cụ 

thể hóa trong hệ thống văn bản quản lý là công cụ để quản lý TSTT và trên cơ 

sở có sự tiếp nhận quy định mới của Nhà nước để sửa đổi và cải tiến. 

- Nhà trường đã duy trì hạng mục về đăng ký SHTT trong CSDL về 

KHCN, chú trọng điều khoản về bản quyền tác giả và phân chia lợi ích từ tài 

sản trí tuệ và hỗ trợ đăng ký SHTT. 

         2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa tổ chức triển khai khảo sát chính thức để tổng hợp sự hài lòng của 

các bên liên quan về công tác quản lý TSTT. 

Việc khai thác các tài sản trí tuệ nhằm thương mại hóa tăng nguồn thu và 

phục vụ cộng đồng chưa thực sự có kết quả rõ nét. 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ. vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

 

- Xây dựng được Kế hoạch hoạt động 

cải tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ 

để bảo hộ cơ sở giáo dục, cán bộ 

nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

chưa được triển khai độc lập, đang 

lồng ghép chung cùng các hoạt động 

QLKH&CN. 

- Bổ sung vào Kế hoạch khoa học 

công nghệ tổng thể của Nhà trường 

theo kế hoạch công tác năm. 

Phòng chức 

năng, Khoa 

chuyên 

môn, giảng 

viên 

2019, 

2020 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

 

Xây dựng phiếu khảo sát và tiến hành 

khảo sát. 

- Triển khai khảo sát lấy ý kiến các 

bên liên quan về công tác quản lý 

TSTT của Nhà trường 

Khoa, 

Phòng Chức 

năng 

2019, 

2020 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

 

- Đưa vào đăng ký thành nhiệm vụ 

trong công tác năm; 

- Xây dựng kế hoạch rà soát công tác 

quản lý trí tuệ bài bản, độc lập. 

Phòng chức 

năng, Khoa 

chuyên 

môn, giảng 

viên 

2019, 

2020 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

 

- Định hướng các đề tài nghiên cứu 

hướng đến tính ứng dụng và nhu cầu 

xã hội với các lĩnh vực là thế mạnh 

của Nhà trường. 

- Thúc đẩy để có nhiều danh mục tài 

sản trí tuệ được thương mại hóa 

Khoa, 

Phòng Chức 

năng 

2019, 

2020 

 

4. Mức đánh giá:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 19 4,2/7 

Tiêu chí 19.1 4/7 

Tiêu chí 19.2 4/7 

Tiêu chí 19.3 5/7 

Tiêu chí 19.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

 Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp 

tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 

HUHA là cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Nội vụ nên ngoài việc tuân thủ 

các quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012 [H1.20.01.02], Điều lệ trường đại 

học tại Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế [H1.20.01.03] và quy định của các Bộ, 

ngành liên quan, các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường hiện nay đều 

thực hiện thống nhất theo các quy định của Bộ Nội vụ:  

+ Quyết định số 1991/QĐ-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ 

[H1.20.01.04];  

+ Quyết định số 122/QĐ-BNV ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc Ban hành quy định về quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài; đi công tác nước ngoài, đi nước ngoài về việc riêng của công chức, viên 

chức và người lao động Bộ Nội vụ (MẬT);  

+ Quyết định số 1475/QĐ-BNV ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định quy chế làm việc của Bộ Nội vụ. Trong các quyết định 

trên, quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ quy định chặt 

chẽ các nguyên tắc hành chính đối với các đơn vị trực thuộc khi thực hiện hoạt 

động hợp tác quốc tế trong Nhà trường, đặc biệt chú trọng vào công tác lập kế 

hoạch và báo cáo hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện đối với từng hoạt động 

hợp tác quốc tế [H1.20.01.04]. Bên cạnh đó, công tác quản lý người nước 

ngoài đến làm việc và học tập tại trường được Nhà trường thực hiện nghiêm 

túc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H1.20.01.05].  

- Quy định của Nhà trường: Song song với việc thực hiện các hoạt động 

hợp tác quốc tế theo quy định, Nhà trường đã tiến hành xây dựng và lấy ý kiến 

góp ý của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đối với Dự thảo Quy định 

quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của HUHA, Dự thảo Quy định Quản lý 

người nước ngoài làm việc và học tập tại HUHA (mỗi dự thảo đều đã xin ý 

kiến góp ý 02 lần); ban hành lần 2 Quy định thực hiện chương trình trao đổi 

sinh viên của HUHA với các cơ sở giáo dục nước ngoài [H1.20.01.06]. Hằng 

năm, Trường đều xây dựng kế hoạch hoạt động cũng như tổng hợp, báo cáo và 
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lập kế hoạch, phương hướng cụ thể cho năm tài chính tiếp theo [H1.20.01.07]. 

-  Chiến lược phát triển hợp tác và đối tác trong nghiên cứu 

Chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2020 chú trọng việc mở 

rộng, hoàn thiện và tăng cường hiệu quả, định hướng chiến lược phát triển liên 

kết hợp tác trong nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào việc phát triển chiều 

sâu và đa dạng hóa đối tượng hợp tác, chú trọng tăng cường hiệu quả đối với 

các quan hệ hợp tác mang tính chiến lược, lâu dài, bền vững nhằm hỗ trợ lẫn 

nhau cùng phát triển; Phát triển các hoạt động hợp tác trong liên doanh ký kết 

đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm của ngành, của Bộ, của Nhà nước, dự án 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… để tăng nguồn thu cho nhà trường, góp phần xây 

dựng Trường trở thành một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học trình độ cao 

trong nước và khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực nội vụ [H1.20.01.8].  

Mục tiêu chiến lược phát triển hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu 

khoa học của Trường nhằm xây dựng các Dự án, Đề án quốc tế để huy động 

các nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài nhằm 

nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường 

và đến năm 2030 tiếp tục mở rộng các đối tác quốc tế và đa dạng hóa các hình 

thức hợp tác; không ngừng phát triển các dự án, đề án quốc tế với các đối tác 

uy tín trong khu vực và trên thế giới nhằm xây dựng các trung tâm về đào tạo 

và nghiên cứu quốc tế [H1.20.01.8].  

- Hằng năm Nhà trường xây dựng các kế hoạch thực hiện dựa trên chiến 

lược phát triển và phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường, trong đó số 

lượng các chương trình hợp tác ngày càng tăng, nội dung hợp tác nhằm nâng 

cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy quá trình tiếp cận hội 

nhập khu vực và quốc tế [H1.20.01.9]. Các kế hoạch hợp tác và đối tác khoa 

học của nhà trường hằng năm đã được cụ thể hóa các chỉ tiêu cần đạt và lộ 

trình thực hiện theo từng năm phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Quy định, hướng dẫn triển khai  

Hiện nay, các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường được thực hiện 

theo Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học 

và công nghệ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 [H1.20.01.10] và Quy chế hoạt động hợp 

tác quốc tế của Bộ Nội vụ [H1.20.01.04]. Trong đó Quy chế quy định rõ việc 

tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc 
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Bộ: việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác quốc 

tế, hội nhập quốc tế và điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các 

đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào 

Việt Nam (đoàn vào); tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực 

hiện các thỏa thuận quốc tế; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, 

dự án hợp tác quốc tế…  

+ Nhà trường ban hành Quy định thực hiện Chương trình trao đổi sinh 

viên của HUHA với các cơ sở giáo dục nước ngoài [H1.20.01.06] với mục tiêu 

tạo cơ hội cho sinh viên HUHA học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, rèn 

luyện kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục quốc 

tế…; quảng bá, phát triển thương hiệu và nâng cao vị thế của HUHA trong 

phạm vi khu vực và trên thế giới.  

+ Nhà trường ban hành Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ 

[H1.20.01.11] quy định công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học 

công nghệ của Trường. 

- Tổ chức triển khai 

Nhà trường có hệ thống định hướng, điều hành, thực thi, theo dõi, giám 

sát và đánh giá nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về hoạt động hợp tác và 

đối tác trong nghiên cứu khoa học, bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban 

Giám hiệu và Hội đồng khoa học xác định các định hướng và giám sát việc 

thực hiện; Quản lý, điều hành việc hợp tác trong nghiên cứu được thực hiện 

bởi 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hợp tác liên kết khoa học với các 

đơn vị trong và ngoài nước [H1.20.01.12], Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, 

phòng Hợp tác quốc tế; Viện Nghiên cứu và Phát triển; các đơn vị đào tạo và 

nghiên cứu thuộc, trực thuộc Trường thực hiện các nghiên cứu cụ thể.  

Hệ thống này được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường [H1.20.01.01], các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường: quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng hợp tác 

quốc tế, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Viện Nghiên cứu và Phát triển, 

làm rõ các trách nhiệm liên quan trong việc quản lý, phát triển hợp tác trong 

nghiên cứu. Cụ thể là:  

+ Phòng hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và tổ chức 

thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường [H1.20.01.13].  

+ Phòng Quản lý đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm xây dựng chiến 
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lược, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trình Hiệu trưởng phê duyệt 

và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt [H1.20.01.14].  

+ Viện Nghiên cứu và Phát triển có chức năng nghiên cứu khoa học và 

công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và dịch vụ công của Trường; nghiên cứu, 

ứng dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước, quốc tế về các 

lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ [H1.20.01.15] 

Nhà trường có các chỉ số xác định cụ thể các mục tiêu đối tác hợp tác cần 

xây dựng và phát triển trong các kế hoạch hằng năm [H1.20.01.07]. Các đối 

tác được xác định dựa trên nguyên tắc: có thế mạnh về cùng lĩnh vực chuyên 

môn, quan tâm đến cùng vấn đề nghiên cứu, có năng lực và nguồn lực phù 

hợp, và ưu tiên những đối tác đã ký kết thỏa thuận hợp tác [H1.20.01.16]. 

Nhằm thu hút các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu, trên website Nhà trường 

đăng tải thông tin về các thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của trường, 

đồng thời thường xuyên cập nhật các hoạt động và thành tựu của các dự án 

hợp tác nghiên cứu mà trường triển khai thực hiện [H1.20.01.17]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 20.2 Triển khai đƣợc các chính sách và quy trình thúc đẩy 

hợp tác và đối tác nghiên cứu 

Triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác với các đối tác chiến lược 

trong khu vực và trên thế giới, HUHA đã lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào và tổ 

chức thực hiện theo lộ trình từng năm [H1.20.02.01]. 

 

Năm 

Đoàn ra Đoàn vào Số 

lƣợng 

BGN 

đƣợc 

ký kết 

Ghi chú Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

% 

thực 

hiện 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

% thực 

hiện 

Năm 2014  02   06  

7 (từ 

2014 

trở về 

trước) 

P. HTQT thành lập 

giữa năm 2014, 

trước đó chưa có 

KH đầu năm 2014 

Năm 2015 07 04 57,1% 11 14 127,3% 3  

Năm 2016 04 04 100% 06 16 267% 4  

Năm 2017 06 06 100% 19 14 74% 0  

Năm 2018 07 07 100% 28 22 78,5% 6  

 

Thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào trong chu kỳ đánh giá 
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 Nhìn vào bảng thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào trong thời gian từ 

2014 đến nay, có thể thấy rằng kết quả thực hiện công tác đoàn ra trong những 

năm gần đây đều đạt 100% kế hoạch đề ra.  

 Số lượng đoàn vào trong những năm 2015, 2016 đều vượt mức kế 

hoạch, xu hướng năm sau đón tiếp nhiều đoàn hơn năm trước. Năm 2014, số 

lượng các đoàn khách từ các trường đại học đối tác đến thăm và tìm hiểu cơ 

hội hợp tác với Nhà trường chỉ có 6 đoàn, thì chỉ sau 4 năm, đến năm 2018, 

con số này đã lên đến 22 đoàn, tăng 3,6 lần so với năm 2014, trong đó thành 

phần các đoàn đến làm việc tại Trường đã được cân nhắc, lựa chọn sao cho kết 

quả hợp tác được triển khai thành các hoạt động cụ thể, có chất lượng, tập 

trung vào mục tiêu phát triển chung của Trường. Điều này cũng thể hiện rõ sự 

quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của đơn vị được giao 

nhiệm vụ quản lý và xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế. 

 Trên cơ sở các Bản ghi nhớ đã ký kết với các đối tác như Đại học Quốc 

gia Lào; Đại học Lumiere Lyon 2 - Pháp; Trường Đại học Tổng hợp Nhân văn 

Quốc gia Nga - Liên bang Nga; Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và 

lưu trữ học; Cục lưu trữ Quốc gia Cuba ; CHDCND Cuba; Công ty Bitmedia - 

Cộng hòa Áo; Cộng đồng các Trường Đại học khối Pháp ngữ; Đại học 

Niagara - Hoa Kỳ; Cục Lưu trữ Quốc gia Campuchia; Viện khoa học Lưu trữ 

quốc tế Trieste và Maribor - Cộng hòa Ý; Trường Hành chính công Pháp 

(ENA); Trung tâm công vụ lãnh thổ Quốc gia Pháp (CNFPT); Đại học Graz - 

Cộng hòa Áo; Đại học Hồ Nam - Trung Quốc; Đại học SunMoon - Hàn Quốc; 

Đại học Nam Seoul - Hàn Quốc; Đại học Messina - Cộng hòa Ý; Đại học 

Toulouse Catholic (Pháp); Đại học Phần Lan; Trường Chính sách công Lý 

Quang Diệu - Singapore; Tổ chức ERC – Singapore [H1.20.02.02]…, nhà 

trường đã tập trung triển khai vào các chương trình, sự kiện, đề án với các đối 

tác nước ngoài trên các lĩnh vực như quản lý nhà nước, quản trị nhân lực, quản 

lý văn hóa, văn thư - lưu trữ; lưu trữ và lưu trữ điện tử; hợp tác trao đổi giảng 

viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học; tổ chức các Hội thảo quốc tế, tọa đàm 

chuyên gia. 

 Các đối tác của HUHA là các Trường đại học hằng đầu trong lĩnh vực 

lưu trữ, chính sách công, hành chính công… Do vậy, các hoạt động hợp tác 

quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện các 

dự án, đề án hợp tác khoa học công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 
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chung, phù hợp với việc thực hiện sứ mạng mở cơ hội học tập cho mọi người 

với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào 

tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và 

cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế và tầm 

nhìn đến năm 2025 trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín 

trong nước, khu vực và quốc tế [một số nội dung hợp tác]. 

 Với sự quan tâm sâu sắc và định hướng quyết liệt trong chủ trương, 

chiến lược phát triển, Nhà trường đã tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác 

cả trong và ngoài nước. Đến năm 2018, Nhà trường đã ký kết 20 Bản ghi nhớ 

với các đối tác nước ngoài, bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu và 

các tổ chức giáo dục quốc tế [H1.20.02.02]. 

Trường còn là thành viên một số Hiệp hội quốc tế như Cơ quan Đại học 

Pháp ngữ (AUF) [H1.20.02.03], Hiệp hội các Thị trưởng và đại diện nhà nước 

khối Pháp ngữ (APREF), [H1.20.02.04]. Các Bản ghi nhớ (MOU) được ký kết 

giữa HUHA với các đối tác nước ngoài đã triển khai được nhiều hoạt động 

thực tế, đem lại hiệu quả và lợi ích cho Nhà trường với nhiều hoạt động trên 

nhiều lĩnh vực như trao đổi giảng viên và sinh viên, trao đổi học thuật, tham 

quan khảo sát, tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên gia, nói chuyện 

chuyên đề, cấp học bổng cho giảng viên và sinh viên. 

Về hợp tác đào tạo: Hiện nay, Trường đang tích cực làm việc với một số 

cơ sở giáo dục đại học nước ngoài [H1.20.02.02] để xúc tiến triển khai chương 

trình liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ.  

Về trao đổi giảng viên, sinh viên và các chương trình tham quan khảo 

sát: Thông qua các Bản ghi nhớ triển khai hoạt động hợp tác giữa các cơ sở 

giáo dục đại học, thông qua các đoàn công tác dưới danh nghĩa HUHA, nhiều 

cán bộ, giảng viên đã được cử đi tham quan, học tập ngắn hạn và trao đổi 

chuyên môn tại các trường đại học, các viện nghiên cứu đối tác nhằm nâng cao 

năng lực và tiếp thu các kiến thức, kỹ năng tiên tiến để áp dụng tại trường khi 

trở lại [H1.20.02.05]. 

Kể từ năm 2015 trở lại đây, nhiều giảng viên, chuyên gia nước ngoài 

cũng đã đến trường tham gia vào các buổi Hội thảo khoa học, Tọa đàm chuyên 

gia hay như Nói chuyện chuyên đề với giảng viên, sinh viên trong trường. 

[H1.20.02.06]. 

Hoạt động trao đổi sinh viên cũng được triển khai mạnh mẽ tại Trường. 
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Bước đầu, Trường đã tiến hành kết nối và xúc tiến với một số trường đại học 

đối tác để tạo cơ hội cho sinh viên của Trường được tham gia học tập ngắn hạn 

tại các trường đối tác nước ngoài [H1.20.02.07], [H1.20.02.08]. Nhiều đoàn 

sinh viên quốc tế đã đến tham quan và tham gia một số chương trình trao đổi 

sinh viên với sinh viên của Nhà trường [H1.20.02.09] 

Về tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi học thuật: Là một hoạt động 

thường xuyên trong quan hệ đối ngoại, HUHA đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, 

trao đổi học thuật, hội nghị, hội thảo với sự tham gia của các đối tác quốc tế 

cũng như trong nước. Từ năm 2015 đến 2018, Nhà trường đã phối hợp với các 

đối tác nước ngoài, cùng tổ chức 21 Hội thảo quốc tế, Tọa đàm chuyên gia, 

Nói chuyện chuyên đề tại Trường [H1.20.02.10]; tham dự 08 Hội thảo khoa 

học tại nước ngoài [H1.20.02.11]; đặc biệt có 04 lượt giảng viên của Trường 

tham gia giảng dạy tại trường đại học đối tác [H1.20.02.12]. 

 Trường đã cử nhiều đoàn công tác với nhiều mục đích khác nhau như 

tham gia các hội nghị, hội thảo về khoa học, quản lý; tìm kiếm và thiết lập các 

cơ hội hợp tác mới; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

[H1.20.02.13] và tiếp đón nhiều đoàn khách nước ngoài đến từ các Trường đại 

học trên thế giới, các tổ chức quốc tế sang thăm và tìm cơ hội hợp tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên [H1.20.02.14] 

 Trong chu kỳ đánh giá 5 năm, từ năm 2014 đến năm 2019, nhà trường đã 

tổ chức 23 đoàn ra và đón 72 đoàn vào. Công tác tổ chức đoàn ra và đón tiếp 

đoàn vào được Nhà trường rất chú trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân sự 

thực hiện, cơ sở vật chất đến kinh phí thực hiện [H1.20.02.15], [H1.20.02.16], 

[H1.20.02.17], [H1.20.02.18], [H1.20.02.19] [H1.20.02.20]. HUHA luôn chấp 

hành các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại; tuân thủ đúng 

các quy định của Nhà nước, của Bộ Nội vụ trong công tác hợp tác quốc tế đảm 

bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo kế hoạch phê duyệt. Công tác hợp tác 

quốc tế (đoàn ra - đoàn vào) luôn được Nhà trường chú trọng báo cáo, xin ý 

kiến của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo triển 

khai đúng quy định, các bước quy trình thực hiện đoàn ra - đoàn vào. 

[H1.20.02.21] 

 Nhà trường luôn bám sát kế hoạch, thực hiện tốt công tác xây dựng các Đề 

án, Dự án được giao. Những nội dung chuyên môn là thế mạnh của Trường như 

quản lý nhà nước, quản trị nhân lực, quản lý văn hóa, văn thư lưu trữ… được Ban 
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Giám hiệu nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân trong nhà 

trường xúc tiến và triển khai hợp tác, đồng thời cũng mở rộng hợp tác sang lĩnh vực 

mới như tổ chức chính quyền địa phương. Nhà trường đã có một hệ thống nhân lực 

đảm bảo phục vụ cho hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được thực hiện theo 

đúng quy định. Các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có trách nhiệm đã phối hợp 

triển khai các nội dung hợp tác, các đề tài, dự án thực hiện cùng đối tác. 

 Danh mục kinh phí, cơ sở vật chất [H1.20.02.22]  

 Trong những năm qua, nhằm thúc đẩy mở rộng mạng lưới hợp tác, Nhà 

trường đã tích cực đầu tư, hỗ trợ những hoạt động hợp tác nêu trên để mang lại 

hiệu quả cao. Nhà trường đã chủ động chi từ nguồn ngân sách hoặc các dự án 

cho một số đoàn ra đến công tác tại các quốc gia có các đối tác chiến lược để 

thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế [H1.20.02.23]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu đƣợc triển khai thực hiện 

Rà soát tính hiệu quả trong hợp tác NCKH được xem là một nội dung 

quan trọng của hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học của HUHA. 

Phụ trách chung đối với các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu trong 

nước và quốc tế là 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học, hợp tác liên kết khoa học, đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế 

[H1.20.03.03].  

Nhân sự dành cho hoạt động rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu của HUHA bao gồm [H1.20.03.12]. 

- Quy trình rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác NCKH 

Hệ thống quy trình rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên 

cứu được HUHA định hướng, điều hành, thực thi, theo dõi và giám sát được tổ 

chức theo quy trình: Bộ Nội vụ (hoặc các Bộ, cơ quan ngang bộ), Đảng ủy, Hội 

đồng Trường, Ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng tư 

vấn xác định các định hướng và giám sát việc thực hiện [H1.20.03.01]. Quy 

trình này được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

[H1.20.03.02], các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trường: quy định về phân công công tác của Hiệu trưởng và các 

Phó Hiệu trưởng [H1.20.03.03];  Hội đồng khoa học và đào tạo [H1.20.03.04]; 

Hội đồng tư vấn [H1.20.03.05]; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
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cơ cấu tổ chức của Phòng hợp tác quốc tế [H1.20.03.06]; quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo sau đại học [H1.20.03.07]  và Viện 

Nghiên cứu và Phát triển, làm rõ các trách nhiệm của các đơn vị, các nhân liên 

quan trong việc quản lý, phát triển hợp tác trong nghiên cứu. Cụ thể là:  

+ Phòng Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm quản lý, phát triển và tổ chức 

thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường [H1.20.03.06].  

+ Phòng Quản lý đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm quản lý các đề tài 

nghiên cứu chung với các đối tác trong nước [H1.20.03.07].  

+ Viện Nghiên cứu và Phát triển có chức năng nghiên cứu khoa học và 

công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và dịch vụ công của Trường; nghiên cứu, 

ứng dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước, quốc tế về các 

lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ [H1.20.03.08].  

+ Đối với hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu quốc tế: Quy trình rà 

soát đánh giá tính hiệu quả của các hợp tác và đối tác nghiên cứu quốc tế phải 

tuân thủ theo Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ 

[H1.20.03.09] trong đó có quy định rõ về nội dung quản lý công tác hợp tác 

quốc tế; Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế; Tổ chức thực hiện. Đồng 

thời, Nhà trường cũng tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bộ, ngành có 

liên quan trong quá trình hợp tác, nghiên cứu khoa học được triển khai thực 

hiện. HUHA cũng ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ của HUHA [H1.20.03.10] để ra soát tính hiệu quả của hợp tác và 

đối tác nghiên cứu. Đầu mối chính trong việc rà soát, kiểm tra và đánh giá tính 

hiệu quả của các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu quốc tế tại HUHA là 

phòng Hợp tác quốc tế. Phòng Hợp tác quốc tế có trách nhiệm theo dõi, thẩm 

định, tổng hợp, đánh giá và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định; Báo cáo, 

thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của hợp tác 

quốc tế [H1.20.03.06].  

+ Đối với hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu trong nước: Quy trình 

rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các hợp tác và đối tác nghiên cứu trong 

nước phải tuân thủ theo Quy chế về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ 

Nội vụ [H1.20.03.09] và Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ của HUHA [H1.20.03.10]. Hoạt động quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ được giao cho Phòng Quản lý đào tạo sau đại học trong đó có 
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nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động 

khoa học và công nghệ chung của toàn trường hay hoạt động hợp tác và đối tác 

nghiên cứu khoa học nói riêng. 

Ngoài ra, HUHA cũng giao cho Viện Nghiên cứu và Phát triển 

[H1.20.03.08] nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, 

hợp tác trong nước, quốc tế về các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ. Ngoài việc 

phải tuân thủ các quy định trong hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà 

trường, của Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan ngang bộ (có liên quan trong các 

hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học) thì Viện Nghiên cứu và Phát 

triển cũng phối hợp, tham gia thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu 

khoa học theo quy định. 

Quy trình rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu 

[H1.20.03.13]. 

Như vậy, qua bảng tổng hợp dữ liệu trên có thể thấy nhân lực cố định dành 

cho việc rà soát, đánh giá chất lượng và hiệu quả trong việc hợp tác và đối tác 

nghiên cứu trong nước và ngoài nước của HUHA. Tuy nhiên, số nhân lực trong 

việc rà soát, đánh giá, tìm kiếm hợp tác và đối tác nghiên cứu có thể tăng theo số 

lượng cán bộ, viên chức tại các đơn vị, phòng ban trong trường. 

Việc tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả các mối quan hệ hợp tác và 

đối tác về nghiên cứu khoa học được các đơn vị như: Phòng Hợp tác quốc tế, 

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu và Phát triển thực hiện, 

tổng kết, báo cáo và trình Ban Giám hiệu HUHA. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa 

3 đơn vị: Viện Nghiên cứu và Phát triển, Phòng hợp tác quốc tế và Phòng Quản 

lý đào tạo Sau đại học để báo cáo, rà soát tính hiệu quả của các đối tác, hợp tác 

nghiên cứu trong nước và nước ngoài chưa được thực hiện thường xuyên. 

Việc tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả các mối quan hệ hợp tác và 

đối tác về nghiên cứu khoa học được HUHA tổng hợp trong các báo cáo tổng 

công tác năm [H1.20.03.11]. Năm 2018, HUHA đã rà soát chức năng, nhiệm 

vụ của Ban Giám hiệu và các đơn vị:  

- Quyết định số 1300/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hợp tác quốc 

tế;  
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- Quyết định số 1302/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đào 

tạo Sau đại học;  

- Quyết định số 1306/QĐ-ĐHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu 

và Phát triển;  

- Quyết định số 1415/QĐ-ĐHNV ngày 12/7/2018 của Hiệu trưởng về 

việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng HUHA 

[H1.20.03.03].  

Tuy nhiên, do mới rà soát, phân công lại chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị trong việc quản lý các hoạt động tìm kiếm đối tác, hợp tác 

nghiên cứu khoa học cho nên đến thời điểm viết báo cáo này (chưa được 1 

năm) HUHA chưa họp đánh giá kết quả, tính hiệu quả trong hoạt động tìm 

kiếm đối tác và hợp tác nghiên cứu để chỉ ra những vướng mắc, bất cập và đề 

ra những biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu đƣợc cải 

thiện để đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu 

 Trong những năm vừa qua, hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học của 

HUHA được mở rộng và đạt nhiều thành tựu. Các dự án, đề tài, chương trình 

hợp tác nghiên cứu với đối tác trong nước và nước ngoài đều được triển khai 

theo đúng tiến độ đặt ra nhờ những điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực 

hiện [H1.20.04.01]. Với sự hợp tác ngày càng mở rộng trong nghiên cứu, 

nhiều bài báo công bố chung của viên chức Nhà trường và các đối tác trong và 

ngoài nước đã được xuất bản [H1.20.04.02]. 

Nhà trường đặc biệt quan tâm khuyến khích việc hợp tác với các doanh 

nghiệp không chỉ trong lĩnh vực đào tạo, thực tập cho sinh viên mà còn trong 

nghiên cứu. Trong vài năm gần đây, Nhà trường đã ký kết với một số doanh 

nghiệp với nội dung hợp tác trong nghiên cứu [H1.20.04.03]. 

Nhà trường có cơ chế mời nhiều nhà khoa học có trình độ cao từ các đơn 

vị khác; các cán bộ quản lý thuộc các Bộ, ngành, địa phương tham gia đánh giá 

và cố vấn cho các đề tài, dự án nghiên cứu trọng điểm nhằm đảm bảo nội dung 

và kết quả nghiên cứu đi đúng hướng và hiệu quả [H1.20.04.04] 



302 
 
 

Hằng năm, Nhà trường vẫn tìm kiếm và gia tăng các mối quan hệ hợp 

tác và đối tác phù hợp với các yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của trường. Cụ thể 

[H1.20.04.05], [H1.20.04.09]. 

Kết quả của các hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của Trường trong 

những năm qua như sau [H1.20.04.06], [H1.20.04.10]. Bảng tổng hợp các hoạt 

động hợp tác và đối tác của Nhà trường giai đoạn 2014-2018 cho thấy chỉ có 

năm 2015 tỉ lệ đoàn ra đạt 57,1% vì có 03 đoàn ra chuyển sang năm 2016 

[H.1.20.02.01]. Năm 2018 tỉ lệ đoàn vào chỉ đạt 78,5% là do một số đoàn các 

trường đại học đối tác đề nghị không sang Việt Nam trong năm 2018 

[H1.20.04.07]. Như vậy, có thể thấy hoạt động hợp tác và đối tác phát triển của 

Nhà trường đã thực hiện theo đúng các kết hoạch đặt ra hằng năm. 

Tổng hợp kết quả các hoạt động hợp tác và đối tác của Trường giai đoạn 

2014-2018 [H1.20.04.11]. Bảng tổng hợp danh sách các chuyên gia tham gia 

hợp tác nghiên cứu trong các đề tài, dự án của Nhà trường giai đoạn 2014 - 

2018 [H1.20.04.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20: 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường có chiến lược và kế hoạch hằng năm trong phát triển hợp tác 

nghiên cứu khoa học; Có chỉ số cụ thể về phát triển hợp tác theo lộ trình từng 

năm.  

- Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, ưu tiên đối với hoạt động 

hợp tác quốc tế, thúc đẩy mở rộng phát triển hợp tác với các đối tác nước ngoài. 

Nhà trường đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm tăng 

cường năng lực cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; nhiều hoạt động được thực 

hiện thành công, mang lại nhiều lợi ích lớn cho trường; Nhiều bản ghi nhớ được 

ký kết trong giai đoạn 5 năm trở lại đây và hầu hết đều được triển khai có kết 

quả thiết thực.  Nhà trường bước đầu đã khẳng định được vị thế của mình với 

nhiều đối tác nước ngoài; gây dựng được uy tín với Bộ Nội vụ và các cơ quan 

quản lý nhà nước tại địa phương trong việc tổ chức, triển khai các khóa học tập 

ngắn hạn tại nước ngoài.  

- Nhà trường đã rà soát và có sự điều chỉnh kịp thời chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các đơn vị liên quan trong việc quản lý hoạt động hợp tác, 

đối tác NCKH. Nhà trường đã có đề tài cấp nhà nước, nhiều nhà khoa học bên 
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ngoài trường có uy tín và trình độ cao tham gia đề tài, dự án của Nhà trường. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Một số hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường chưa đạt hiệu quả đề 

ra, do chưa được phân cấp và phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính.  

 - Về mặt bằng chung, năng lực ngoại ngữ của giảng viên, sinh viên nhà 

trường còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả của các chương trình, hoạt động hợp 

tác. Số lượng sinh viên trong các chương trình trao đổi sinh viên, hợp tác đào 

tạo giữa Nhà trường và các đối tác còn ít do nhiều nguyên nhân trong đó chủ 

yếu là về năng lực ngoại ngữ. 

- Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc đón tiếp các đoàn đối tác 

tham gia các chương trình hợp tác, bồi dưỡng tại Trường chưa thực sự đáp ứng 

được yêu cầu. 

 3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/Cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1 

Khắc phục 

điểm tồn tại 

1 

Tích cực đề xuất với Bộ Nội vụ các 

cơ chế tạo điều kiện cho Trường 

trong các hoạt động hợp tác quốc tế 

Phòng Hợp tác 

quốc tế 
2020 

 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

quy trình chuẩn trong việc kiểm 

tra, đánh giá tính hiệu quả của các 

hoạt động hợp tác và đối tác nghiên 

cứu. 

Phòng Hợp tác 

quốc tế 

PQLDTSĐH 

2020 

2 

Khắc phục 

điểm tồn tại 

2 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 

nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 

giảng viên và sinh viên. 

P.HTQT, 

P.TCCB, 

TTTHNN  

2020 

 

Tăng cường hợp tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học với các đối 

tác uy tín nước ngoài theo cả chiều 

rộng và chiều sâu.  

P.HTQT 2020 

3 

Khắc phục 

điểm tồn tại 

3 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây 

dựng cơ sở mới của nhà trường. 
Văn phòng 2020 
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4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 21. Kết nối phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.1: Xây dựng đƣợc kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo 

dục  

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg 

ngày 14/11/2011 nâng cấp trường Cao đẳng Nội vụ lên thành HUHA 

[H1.21.01.01], Trường ĐHNV Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Bộ Nội vụ [H1.21.01.02]. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, Trường thực hiện dịch 

vụ công, đào tạo, bồi dưỡng phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và nhu cầu xã 

hội [H1.21.01.02]; [H1.21.01.03]; [H1.21.01.05]. Hoạt động kết nối và PVCĐ 

được Nhà trường khẳng định trong tầm nhìn, sứ mạng, định hướng, kế hoạch 

trung, dài hạn xác lập vị trí của Trường là một trong các đơn vị nằm trong top 

đầu hoạt động dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu xã 

hội, mở rộng cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ quản lý, điều hành, tác nghiệp 

trong từng giai đoạn của hành chính công theo hình thức phù hợp trong các 

lĩnh vực Trường có thế mạnh bảo đảm việc duy trì dịch vụ công có chất lượng 

ổn định phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu xã hội, mở rộng thị 

phần và loại hình dịch vụ, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các loại 

hình dịch vụ có đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài [H1.21.01.19]; 

[H1.21.01.53]. ĐU, BGH, HĐT, các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, 

BCH đoàn trường đã chủ động xây dựng, đăng ký, quyết tâm hoàn thành kế 

hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ như: tuyển sinh đảm bảo quy mô, 

chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học, đổi mới phương pháp dạy học theo 

học chế tín chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 20 5/7 

Tiêu chí 1.1 5/7 

Tiêu chí 1.2 5/7 

Tiêu chí 1.3 5/7 

Tiêu chí 1.4 5/7 
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thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngành nội vụ, nền 

công vụ và đáp ứng nhu cầu xã hội [H1.21.01.11]; 

Hằng năm các đơn vị thuộc, trực thuộc trường chủ động xây dựng, đăng 

ký kế hoạch công tác năm, dự toán thu chi tài chính. Trường tổ chức Hội nghị 

bảo vệ kế hoạch công tác năm, dự toán thu chi tài chính. Căn cứ kết quả Hội 

nghị này, Trường giao kế hoạch công tác năm, giao dự toán thu-chi tài chính 

từng năm cho các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, để các đơn vị tự chủ, dự 

toán thu-chi tài chính đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch, đem lại hiệu quả 

kinh tế, hướng tới tự chủ của Nhà trường vào năm 2021, [H1.21.01.19]; 

[H1.21.01.20]. Để thực hiện hiệu quả có chất lượng, trường giao giao chỉ tiêu 

tuyển sinh VLVH, bồi dưỡng trong Kế hoạch công tác năm cho đơn vị Khoa 

ĐTTCBD, Phân hiệu Quảng Nam vào 2 đợt/1 năm [H1.21.01.21], chính sách 

ưu tiên hướng việc liên kết tổ chức các lớp tại các địa phương, trong thông báo 

tuyển sinh, tổng hợp báo cáo kết quả đạt được, chỉ ra điểm tồn tại, đề ra 

phương hướng, giải pháp chỉ đạo thực hiện thông qua Hội nghị tổng kết công 

tác năm [H1.21.01.27]. Các hình thức truyền thông phong phú, trước mỗi đợt 

tuyển sinh hình thức VLVH, các lớp bồi dưỡng Nhà trường thường gửi công 

văn, ban hành thông báo tuyển sinh [H1.21.01.26], gửi các tổ chức, địa 

phương, cơ quan, đơn vị liên kết, các học viện, trường học, cơ sở giáo dục 

[H1.21.01.25] lồng ghép trong các lễ khai giảng, bế giảng các lớp hình thức 

VLVH, các lớp bồi dưỡng, trang thông tin tuyển sinh trên website tại địa chỉ: 

http://truongnoivu.edu.vn, [H1.21.01.33], ban hành kế hoạch tuyển sinh, trong 

thông báo tuyển sinh trường công khai khối thi, môn thi, chế độ ưu tiên, xét 

tuyển của Trường theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Trường ban hành quyết 

định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ tuyển sinh an toàn đúng quy chế. Trường luôn chủ động kết nối 

PVCC: Phòng QLĐTĐH, QLĐTSĐH, KTĐBCL thực hiện tư vấn hướng 

nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học, bồi dưỡng, dịch vụ. BCH công 

đoàn, BCH đoàn trường có công văn gửi cán bộ, viên chức, người lao động, tổ 

chức diễn đàn, tạo sân chơi cho sinh viên, học viên của trường như, tham gia 

công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học, bồi 

dưỡng, các dịch vụ khác, ủng hộ “Vì người nghèo”; Chương trình thiện 

http://truongnoivu.edu.vn,/
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nguyện “Ấm áp Điện Biên”; Ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Tiếp sức mùa 

thi, áo ấm mùa đông, ủng hộ đồng bào lũ lụt; “Hiến máu nhân đạo”; Xây dựng 

nhà tình nghĩa tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị), tổ chức cuộc thi “HuHa’S 

Got Talent, san chơi cho sinh viên nhà trường thể hiện tài năng [H1.21.01.50].  

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo được thực hiện theo đúng 

chương trình khung, kế hoạch đào tạo hệ chính quy của trường để tổ chức 

tuyển sinh, đào tạo các lớp hình thức VLVH theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đối với các lớp tại trường, đơn vị liên kết, cơ sở giáo dục Trung ương 

và địa phương [H1.21.01.08]; [H1.21.01.09]. Trường đã ban hành các Quyết 

định mở lớp, Kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, kế 

hoạch đã ban hành. [H1.21.02.01]. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, 

bồi dưỡng, cung cấp DVC, BGH chỉ đạo các Phòng, khoa chuyên môn, các 

Trung tâm ban hành Kế hoạch học tập của từng lớp cụ thể, chi tiết, cử giảng viên 

có trình độ, đúng chuyên môn, có phương pháp, kỹ năng sư phạm và kinh 

nghiệm tham gia giảng dạy. [H1.21.02. 02]. Việc tổng hợp phân tích số liệu 

tuyển sinh đại học, cao đẳng, số liệu các lớp bồi dưỡng luôn được đưa vào báo 

cáo hằng năm của Khoa ĐTTC, Trường, Bộ Nội vụ, báo cáo Bộ GD&ĐT để 

làm căn cứ cho thực hiện và triển khai các kế hoạch năm tiếp theo 

[H1.21.01.26], [H1.21.01.27]. 

Việc kết nối PVCĐ được nhà trường chú trọng đó là chất lượng, hiệu quả 

việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trường thông qua việc liên kết tổ chức các lớp 

VLVH, các lớp bồi dưỡng tại địa phương [H1.21.01.33] và chính sách hỗ trợ 

học phí học nghiên cứu sinh: 10.000.000 triệu đồng/01 năm, miễn học phí cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học các lớp bồi dưỡng 

do trường tổ chức [H1.21.01.19], cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp 

xã hội, miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy [H1.21.01.34]. Để nâng cao 

chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường coi trọng việc thành lập Tổ bộ môn, 

sắp xếp, đội ngũ giảng viên đúng chuyên ngành được đào tạo, tham gia giảng 

dạy các ngành học, các lớp bồi dưỡng  [H1.21.01.15], thực hiện việc biên soạn 

giáo trình, tài liệu, sách tham khảo, chuyên khảo, tập bài giảng phục vụ đào 

tạo, bồi dưỡng. Trường đã ban hành Quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi, 
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nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động [H1.21.01.28]; 

[H1.21.01.29]; [H1.21.01.30]. 

ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, 

BCH đoàn trường đăng ký xây dựng chương trình, kế hoạch kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ trong kế hoạch công tác hàng năm. Ban giám hiệu Giao 

Khoa ĐTTCBD soạn thảo Quy trình liên kết, phối hợp tổ chức các lớp dài hạn 

và làm dịch vụ để thống nhất thực hiện tại các đơn vị thuộc, trực thuộc trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội [H1.21.04.07]. BGH chỉ đạo kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật [H1.21.01.04] và 

thực hiện nghiêm quy chế, quy định của nhà trường [H1.21.01.18]. BGH 

trường coi trọng trách nhiệm PVCĐ là nhiệm vụ thường xuyên, Hoạt động kết 

nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ là những hoạt động được thiết lập với nhiều 

loại hình, phương thức đa dạng  nhằm tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với địa 

phương, doanh nghiệp [H1.21.01. 33], và quốc tế [H1.21.01.37], [H1.21.01. 

38], [H1.21.01.39]. Kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ mang lại lợi ích 

kinh tế, trách nhiệm chính trị, xã hội cho cộng đồng. Với sứ mệnh “Mở cơ hội 

học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với 

nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực 

của ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước 

và hội nhập quốc tế. Mở cơ hội giao lưu, học tập, hội thảo cho giảng viên, sinh 

viên, học viên các lớp bồi dưỡng [H1.21.01. 38]; [H1.21.01.39]; 

[H1.21.01.40]. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức: Trường đã chủ động đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục, liên hệ các địa 

phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng giải 

quyết các vấn đề cấp bách của đất nước, ngành nội vụ, nền công vụ về tiêu chí, 

tiêu chuẩn, chứng chỉ bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho các địa phương, tổ 

chức, cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, lĩnh vực; tổ chức các hoạt động kết nối hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng nâng cao năng lực, 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong phát triển kinh tế, xã 

hội tại các địa phương, tăng nguồn thu cho trường, tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống cho công chức, viên chức, người lao động, kinh phí kết nối PVCĐ. Việc 

thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trường cụ thể hóa bằng các 
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Quy chế, Quy định để tổ chức thực hiện của trường, như: Quy chế tổ chức và 

hoạt động [H1.21.01.18], Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

[H1.21.01.21], Quy chế dân chủ [H1.21.01.13], quy định về tổ chức, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học phần theo hệ thống tín chỉ [H1.21.01.16], Quy chế đào 

tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ [H1.21.01.17], Quy định tổ chức  

hoạt động thanh tra [H1.21.01.12], Quy định tổ chức và quản lý hoạt động 

khoa học công nghệ cho giảng viên và sinh viên [H1.21.01.31], Quy định thực 

hiện Chương trình trao đổi sinh viên của HUHA với các cơ sở giáo dục nước 

ngoài [H1.21.01.35], Quy chế làm việc của BCH Công đoàn trường 

[H1.21.01.41], ban hành kế hoạch đào tạo, thực hiện cấp bằng  cho học viên 

các lớp hình thức VLVH đúng theo quy định Bộ Giáo dục [H1.21.01.08], bồi 

dưỡng, cấp chứng chỉ  theo quy định của pháp luật [H1.21.01.01], 

[H1.21.01.02]. 

BGH đã chỉ đạo, phân công các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, 

BCH đoàn trường, cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm coi trọng kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ [H1.21.01.19]. tuân thủ theo đúng quy định của pháp 

luật, quy chế, quy định của nhà trường [H1.21.01.11]. Để chương trình, kế 

hoạch thực hiện hiệu quả việc kết nối PVCĐ và cung cấp dịch vụ công phục vụ 

đào tạo, bồi dưỡng, ĐU, BGH, HĐT đã coi trọng công tác nhân sự, thực hiện 

phân công, công tác trong BGH [H1.21.01.14], các đơn vị thuộc, trực thuộc 

[H1.21.01.32], BCH công đoàn, BCH đoàn thanh niên [H1.21.01.45]. Hiệu 

trưởng HUHA phân công một Thầy Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện việc kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

[H1.21.01.10]. Căn cứ đội ngũ giảng viên [H1.21.01.15], cơ sở vật chất 

[H1.21.01.23], Nhà trường chủ động xin ý kiến Bộ Nội vụ được tham gia kết 

nối PVCĐ như: Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các bộ, ban, 

ngành địa phương, ngành nội vụ, nền công vụ Việt Nam [H1.21.01.10]. Quy 

trình tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng Nghị định của 

Chính phủ [H1.21.01.01] và thông tư hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng cán bộ 

công chức, viên chức Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục [H1.21.01.02]; [H1.21.01.06]. 

Trường thực hiện quy trình nghiêm ngặt, hình thức phong phú, linh hoạt, sáng 
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tạo trong công văn giới thiệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng, công văn trả lời 

tổ chức mở lớp, quyết định mở lớp, kế hoạch đào tạo, hợp đồng đào tạo, biên 

bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, phiếu khảo sát học viên các lớp bồi 

dưỡng do trường tổ chức [H1.21.01.33]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hƣớng dẫn cho việc kết nối và phục 

vụ cộng đồng đƣợc thực hiện. 

Trên cơ sở chính sách, kế hoạch được BGH phê duyệt, Trường giao kế 

hoạch công tác năm, giao dự toán thu-chi tài chính cho từng lĩnh vực giao cho 

các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, để các đơn vị tự chủ, thu-chi tài chính đảm 

bảo tiến độ thực hiện kế hoạch, đem lại hiệu quả cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

[H1.21.01.20], Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng, nay là Trung tâm Dịch vụ 

công (DVC) là đơn vị thuộc HUHA có chức năng tham mưu và giúp Hiệu 

trưởng tổ chức, quản lý và thực hiện cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, tư 

vấn, khoa học công nghệ, các DVC khác phục vụ ngành nội vụ, nền công vụ. 

Trung tâm DVC là đơn vị đầu mối tổ chức liên kết, phối hợp với các địa 

phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, cập nhật kiến 

thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm và yêu cầu vị trí chức danh tại các 

địa phương. Trường đã ban hành các Quyết định mở lớp, Kế hoạch đào tạo và 

tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã ban hành. 

[H1.21.02.01]. Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cung 

cấp DVC, BGH chỉ đạo các Phòng, khoa chuyên môn, các Trung tâm ban hành 

Kế hoạch học tập của từng lớp cụ thể, chi tiết, cử giảng viên có trình độ, đúng 

chuyên môn, có phương pháp, kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm tham gia giảng 

dạy. Đối với các cơ sở đào tạo liên kết với nhà Trường, khi tham gia phối hợp 

liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nhà Trường quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn 

của mỗi bên tham gia. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tuyển sinh, thu hồ sơ, 

triệu tập học viên, tổ chức lễ khai giảng, bế giảng, cử cán bộ phối hợp với nhà 

Trường tham gia quản lý lớp, chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ lớp học 

như phòng học, hội trường, ánh sáng, máy chiếu….phía nhà Trường thực hiện 

các nội dung: xây dựng kế hoạch đào tạo, cử giảng viên đảm bảo trình độ, 

chuyên môn, tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại…  
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Các lớp bồi dưỡng do Trường phối hợp với các địa phương tổ chức 

những năm qua đã được đánh giá cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp 

ứng kịp thời yêu cầu của việc hoàn thiện chức danh cán bộ, công chức các cơ 

quan nhà nước tại các địa phương [H1.21.02.02]. Với năng lực đội ngũ, cơ sở 

vật chất, vị thế, sự phát triển của Nhà trường, HUHA đã được Bộ Nội vụ lựa 

chọn giao cho Trường đảm nhiệm việc biên soạn tài liệu và bồi dưỡng thí điểm 

chức danh công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn theo Đề án 

1956 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng viên chức 

ngành Lưu trữ hạng II, III, IVđược Bộ Nội vụ đánh giá cao [H1.21.02.03]. 

Đối với đội ngũ CB, CC, VC, NLĐ, SV Trường đã có chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích và bồi dưỡng CB, CC, VC, NLĐ, SV học tập nâng cao trình độ, 

phát triển chuyên môn để phục vụ cộng đồng [H1.21.02. 04]. Trên cơ sở các 

quy định của Bộ Nội vụ, các quy chế khuyến khích về chế độ làm việc cho CB, 

CC, VC, NLĐ, SV trong hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

được thực hiện tốt [H1.21.02.05]. Về NCKH, các chính sách về kinh phí, các 

quy chế, quy định, các hướng dẫn liên quan đến các hoạt động này như: tổ 

chức các chương trình, Hội nghị SV NCKH nhằm rèn luyện SV có phương 

pháp luận, tư duy khoa học, phát triển khả năng NCKH của SV góp phần tích 

cực vào việc phát triển chất lượng đào tạo của Trường gắn học tập và NCKH 

[H1.21.02.06]. Trường cũng chú trọng, tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ 

kinh phí để CB, CC, VC, NLĐ, SV tham gia hoạt động giao lưu, công tác trong 

nước, ngoài nước,  tham gia các hoạt động tư vấn - hướng nghiệp tại các 

tỉnh/thành, tham gia các hội đồng thẩm định CTĐT của các trường đại học 

khác, tham gia các hội đồng chức danh, hội đồng xét duyệt đề tài NCKH các 

cấp, tham gia giảng dạy các chương trình ngoài trường, …[H1.21.02.07]. Mặt 

khác, Nhà trường xây dựng các chính sách và triển khai các các chương  trình 

trao đổi sinh viên. Nhiều MOU và MOA được ký kết giữa HUHA với các đối 

tác ngoài trường, trong nước và quốc tế. [H1.21.02.08]; [H1.21.01.37]. 

Các Khoa quản lý chuyên môn đã chủ động ký kết hợp tác với các doanh 

nghiệp để tạo điều kiện cho SV những cơ hội việc làm, những trải nghiệm và 

môi trường làm việc năng động như Khoa Quản trị văn phòng đã ký kết với 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và hạ tầng giao thông (Intracom), về phía 
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công ty này tạo nhiều diễn đàn cho SV được giao lưu trao đổi những thông tin 

và định hướng về nghề nghiệp sau khi ra trường [H1.21.02.09]. Khoa Quản trị 

nguồn nhân lực thiết lập mạng lưới câu lạc bộ, tọa đàm trao đổi kỹ năng tuyển 

dụng....[H1.21.02.10]. Các chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch 

vụ PVCĐ được quan tâm, đẩy mạnh đối với các hoạt động của Tổ chức BCH 

công đoàn trường và BCH Đoàn trường. Nhiều chính sách, hướng dẫn triển 

khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được thực hiện như: 

chính sách học bổng, chính sách miễn giảm học phí, chính sách khen thưởng 

SV tham gia các hoạt động cộng đồng (Chương trình mùa hè xanh, xuân tình 

nguyện, hiến máu nhân đạo, các hoạt động văn hoá thể thao, các cuộc thi tìm 

kiếm tài năng sinh viên, tham gia hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội 

thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, SV 

quốc tế trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh Việt Nam, của HUHA 

[H1.21.02.11].  Chính sách khen thưởng SV NCKH cấp Bộ, cấp Trường với 

những đề tài PVCĐ đặc biệt được đẩy mạnh [H1.21.02.12]. 

Việc kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ được ĐU, BGH chú trọng, quan 

tâm và đạt được kết quả vì việc thực hiện luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy 

định pháp luật, nội quy, quy chế của nhà Trường. Các hoạt động kết nối và cung 

cấp dịch vụ PVCĐ được nhà Trường triển khai trong trong danh mục Dịch vụ 

công tại Quyết định số 1828/QĐ-BNV ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc Phê duyệt Đề án “Xác định danh mục sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Nội vụ” [H1.21.01.01]; [H1.21.01.02]; [H1.21.01.03]; 

[H1.21.01.04]; [H1.21.01.05]; [H1.21.01.09]; [H1.21.01.06]; [H1.21.01.08]. 

Các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính được ban hành Kế 

hoạch đào tạo theo đúng nội dung chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện 

chương trình ban hành tại Quyết định Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14 

tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi 

dưỡng ngạch chuyên viên và Quyết định số 2641/QĐ-ĐHNV ngày 14 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình và tài liệu hướng 

dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính [H1.21.01.01]; 

[H1.21.01.02]; [H1.21.01.09]. 
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Bảng H1. 21.02.04. Số lượng học viên được bồi dưỡng từ năm 2014 đến năm 2018 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Số lƣợng  1.600 3.500 6.000 17.000 9.500 

 

Trong chương trình các lớp Bồi dưỡng, trước ngày đi thực tế, Ban tổ chức 

lớp học đã phát cho học viên Phiếu khảo sát đánh giá giảng viên tham gia 

giảng dạy công tác  tổ chức lớp học. Theo Phiếu khảo sát có hơn 90% ý kiến 

của người học đánh giá cao. [H1.21.03.09] Tất cả các chính sách, các quy trình 

và các hướng dẫn công việc thực hiện các hoạt động kết nối và PVCĐ được 

công bố công khai trên Website, trên Portal của SV, trên Sổ tay SV và trên các 

phương tiện truyền thông khác. [H1.21.03.08]. Trang thông tin điện tử của 

Trường là kênh thông tin chính thống để chuyển tải toàn bộ thông tin, chủ 

trương của Trường về các hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng.  

Các quy định quản lý và hướng dẫn về hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ phục vụ cộng đồng của Trường chưa mở rộng trên các lĩnh vực. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 21.3: Triển khai đƣợc hệ thống đo lƣờng, giám sát việc kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

Nhà trường đã chú trọng chỉ đạo việc ban hành, thực thi các chính sách, 

hướng dẫn thực hiện, khen thưởng cho CC, VC, NLĐ, SV tham gia tích cực 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ, Nhà trường đã triển khai 

được hệ thống đo lường, giám sát hoạt động này, giúp công tác kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ được thực sự đi vào chiều sâu, hoạt động có hệ 

thống đồng thời đánh giá được hiệu quả mang lại cho cả Nhà trường và cộng 

đồng. Hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ, được các đơn vị 

thuộc, trực thuộc trường triển khai thực hiện các nội dung chi tiết. Theo đó, 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên được thể hiện qua các hoạt động lớn 

như: “Mùa  hè  xanh”, “Tiếp  sức  mùa  thi”,  “Hiến  máu  nhân đạo”, “Giọt 

máu hồng”, “Giọt hồng trao em”, “Đông ấm cho em”, “Xuân thân ái, Tết yêu 

thương”, “Theo bước chân những người anh hùng”... Trường ban hành một số 

tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở đo lường, đánh giá và giám sát các hoạt động 
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PVCĐ của SV (SV5T, SV NCKH cấp Bộ, Mùa hè xanh, Xuân Tình Nguyện, 

Hiến máu nhân đạo,… ). Trong nội dung đánh giá các mặt rèn luyện của SV 

có khung thang điểm, trách nhiệm của công dân và kết nối PVCĐ 

[H1.21.03.02]. Trong tiêu chuẩn Tình nguyện tốt, quần chúng ưu tú để xem 

xét kết nạp vào Đảng CSVN có nội dung: SV tham gia một trong các chiến 

dịch, chương trình như: mùa hè xanh, xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi 

[H1.21.03.03]. Trong tiêu chuẩn Hội nhập tốt, SV tham gia hoạt động giao lưu 

quốc tế: hội nghị, hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác 

với thanh niên, SV quốc tế trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh Việt 

Nam, của HUHA đến với bạn bè. Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn 

những SV có các tiêu chuẩn: Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 2 lần 

trong năm hoặc tham gia tích cực vào CLB, các đội, nhóm tuyên truyền, vận 

động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của CLB, đội, nhóm tham gia); Là 

thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa 

phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng [H1.21.03.02], [H1.21.03.03]. Các chỉ số hoạt động này là công cụ đo 

lường mức độ hoàn thành/hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ để xét SV đạt 

các danh hiệu thi đua. [H1.21.03.02], [H1.21.03.03]. Để đo lường, giám sát và 

đánh giá việc kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ của công chức, viên 

chức, người lao động, Trường ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc cá nhân: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, 

hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ [H1.21.01.28]. Trong Quy chế chi 

tiêu Nội bộ, chi trả lương cho CC, VC, NLĐ Nhà trường ban hành, có mục 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học (hệ số K). Trên cơ sở 

Bản tự đánh giá cuối năm của mỗi công chức, viên chức, người lao động, 

trong đó sẽ được Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp tất cả các mặt hoạt động của 

từ các đơn vị khác báo cáo lên gồm: Công tác chuyên môn, NCKH, hoạt động 

công đoàn, ban thanh tra, ĐTN (tham gia hoạt động mùa hè xanh, hiến máu 

nhân đạo, hoạt động từ thiện do chi đoàn tổ chức, quyên góp SV ăn tết xa 

nhà,…). Trong báo cáo có thang điểm đánh giá cho từng mục, được Hội đồng 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm. Kết quả đánh giá là cơ 

sở để xem xét nâng lương và các khoản phụ cấp của công chức, viên chức, 
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người lao động [H1.21.03.04],  [H1.21.03.05], [H1.21.03.06]. Các chỉ số liên 

quan đến hoạt động kết nối và PVCĐ của các đơn vị (P.CTSV, P.QLĐT, 

P.QLKH, P.TCCB, VP các Phòng/Khoa/ Trung tâm) được đưa vào kế hoạch 

công việc với các chỉ số rõ ràng, được rà soát hàng tháng, trong năm học như: (i) 

Về KHCN: số lượng NCKH của CC, VC, NLĐ, SV đạt giải các cấp; số lượng bài 

báo khoa học đã công bố trên các tạp chí/kỷ yếu hội nghị trong nước và quốc tế; 

bảng kê/Báo cáo tài chính các nguồn thu từ bên ngoài cho hoạt động NCKH, các 

hợp đồng nghiên cứu mà Trường (bao gồm cả cán bộ nghiên cứu với danh nghĩa 

của Trường) là bên thực hiện;  (ii) Đối với mảng Hoạt động tình nguyện, hệ thống 

đo lường, giám sát được hiển thị rõ bằng: số lượng CC, VC, NLĐ, SV tham gia; 

số lượng & trị giá các công trình tình nguyện; số lượng SV nhận Giấy chứng nhận 

tham gia các hoạt động; số lượng Giải thưởng; số lượng CC, VC, NLĐ, SV được 

khen thưởng trong 5 năm; số lượng các chương trình tình nguyện được Trường triển 

khai thực hiện trong 5 năm; số lượng các lớp liên kết đào tạo tại các tỉnh thành; số 

lượng các đơn vị/nhà tài trợ; nguồn kinh phí tài trợ trong 5 năm. (iii) Bên cạnh đó, 

hoạt động hợp tác doanh nghiệp cũng được giám sát, đo lường kỹ lưỡng với các 

số liệu thống kê: số lượng chương trình/hội thảo phối hợp với doanh nghiệp tổ 

chức cho SV; số lượng SV đăng ký tham gia; số lượng doanh nghiệp phối hợp; số 

lượng doanh nghiệp ký kết hợp tác cùng HUHA trong vòng 5 năm; kết quả khảo 

sát doanh nghiệp về CTĐT; SV thực tập tại các doanh nghiệp; (iv) Mảng Hoạt 

động Giao lưu - Hợp tác đào tạo quốc tế, Trường giám sát chặt chẽ thông qua: số 

lượng các chương trình giao lưu quốc tế; số lượng CC, VC, NLĐ, SV tham gia; 

phản hồi của CC, VC, NLĐ, SV sau tham gia; số lượng các trường Đại học, Học 

viện quốc tế ký kết hợp tác đào tạo cùng Nhà trường; số lượng các CTĐT khác; 

(v) Hoạt động Tư vấn - Hướng nghiệp, số liệu đo lường và giám sát được thực 

hiện thông qua: số lượng Báo/Đài, các đối tác phối hợp với Nhà trường tổ chức 

hoạt động Tư vấn - Hướng  nghiệp cộng đồng; thống kê số lượng CC, VC, NLĐ, 

SV tham gia Tư vấn-Hướng nghiệp trong vòng 5 năm; thống kê số lượng trường 

THPT, Tỉnh/Thành, HS được Nhà trường triển khai công tác Tư vấn - Hướng 

nghiệp trong vòng 5 năm  [H1.21.03.04], [H1.21.03.05], [H1.21.03.06]. Công tác 

đo lường, giám sát các hoạt động kết nối và PVCĐ được thể hiện thông qua hệ 

thống tự đánh giá. Hệ thống tự đánh giá được vận hành dựa trên việc căn cứ vào 
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chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng/Khoa/Trung tâm, mô tả công việc, phân 

công nhiệm vụ của mỗi bộ phận, cá nhân để có trách nhiệm tự theo dõi, giám 

sát tiến độ thực hiện, kết quả đạt được. Để tiến trình tự đánh giá đạt hiệu quả, 

trong bảng kế hoạch hằng năm các đơn vị luôn đề ra nhiệm vụ và thời gian hoàn 

thành. Các chỉ số hoạt động này là công cụ đo lường mức độ hoàn thành/hiệu 

quả hoạt động [H1.21.03.02],[H1.21.03.03], [H1.21.03.04], [H1.21.03.05], 

[H1.21.03.06]. Theo đó, việc triển khai thực hiện các chương trình hành động 

đều được các viên chức bám sát thực hiện. [H1.21.03.02], [H1.21.03.03], 

[H1.21.03.04], [H1.21.03.05], [H1.21.03.06], [H1.21.03.06]. Việc thực hiện các 

hoạt động kết nối PVCĐ của đơn vị, cá nhân cũng bị chi phối, giám sát của 

các bên liên quan khác như P. TCCB, VP, Công đoàn, ĐTN, Ban Thanh tra 

bằng nhiều hình thức như: báo cáo công tác tháng [H1.21.03.07], năm học 

của P.CTSV, P.QLKH, P.TCCB, TTDVC,.. [H1.21.03.07], tổng kết Mùa hè 

xanh, tổng kết Xuân Tình Nguyện Phong trào SV5T [H1.21.03.02], 

[H1.21.03.03]. Nhằm mục đích nắm bắt và giải quyết nhanh các vấn đề 

phát sinh về phong trào NCKH của CC, VC, NLĐ, SV, phong trào Đoàn - 

Hội (Mùa hè xanh, SV5T, Xuân Tình Nguyện), chương trình/ sự kiện (Ngày 

Hội việc làm, Hội thảo),… đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các đơn vị. BGH 

thống nhất kế hoạch Đối thoại với SV hàng quý với sự tham gia của Đại diện 

BGH, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐT, các thành phần liên quan gồm Lãnh 

đạo Phòng Công tác SV, các Phòng/Khoa/Trung tâm liên quan, Ban Thanh 

tra, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Trường. Qua đó, Lãnh đạo P.CTSV, Đoàn 

Thanh niên báo cáo tiến độ thực hiện một số hoạt động (Mùa hè xanh, SV5T, 

NCKH,…) để cùng các Phòng/Khoa/Trung tâm bàn bạc, nêu ý kiến góp ý và 

đề xuất BGH cách thức, biện pháp, xin ý kiến chỉ đạo cho các chương trình 

hành động tiếp theo [H1.21.03.02], [H1.21.03.03], [H1.21.03.04], 

[H1.21.03.05], [H1.21.03.06], [H1.21.03.06], [H1.21.03.07]. 

Việc thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng được ban hành đầy đủ từ: kế 

hoạch, tổ chức thực hiện (các đơn vị/cá nhân thực hiện, các bên tham gia); đóng 

góp cho xã hội, các nguồn lực thu nhận được từ các hoạt động dịch vụ và chuyển 

giao; hoạt động sinh viên tình nguyện, hoạt động khai, bế giảng các lớp bồi 

dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên,…được cập 
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nhật kịp thời trên website của nhà trường: http://www.truongnoivu.edu.vn 

[H1.21.03.08]; dữ liệu, thông tin sinh viên được cập nhật trong phần mềm quản 

lý đào tạo; dữ liệu, thông tin về văn bằng, chứng chỉ được cập nhật và lưu giữ; 

hồ sơ về đào tạo, về công tác Đoàn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chuyên 

môn, nghiệp vụ,… được lưu trữ ở các phòng, ban chức năng. 

Cơ sở dữ liệu các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ chưa 

được cập nhật thường xuyên trong các năm. 

BGH chỉ đạo Phòng KTĐBCL, các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, các 

tổ chức Công đoàn, đoàn trường tổ chức thực hiện giám sát việc triển khai các 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Thực hiện Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Trường Đại học Nội vụ đã tiến hành tổ 

chức khảo sát, đánh giá các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do 

Trường tổ chức (chủ yếu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính) 

[H1.21.03.09].. Kết quả đánh giá như sau: 

Bảng H1.21.03.1. Tổng hợp kết quả đánh giá theo địa điểm 

STT Địa điểm tổ chức đánh giá Số lớp Số ngƣời 

1 Tại Miền Bắc 10 595 

2 Tại miền Trung 06 353 

3 Tại miền Nam 05 498 

 Tổng 21 1.446 
 

Bảng H1.21.03.2. Tổng hợp kết quả đánh giá theo đối tượng 

STT Đối tƣợng tham 

gia đánh giá 

Số ngƣời Tuổi bình 

quân 

Bình quân 

năm công tác Tổng Nữ 

1 Học viên 1.182 557 37,86 11,23 

2 Giảng viên 42 22 43,26 19,8 

3 Cựu học viên 113 59 36,58 8,73 

4 Lãnh đạo các đơn 

vị 

108 28 43,31 16,09 

 Tổng 1.446 666   

http://www.truongnoivu.edu.vn/
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 Kết quả khảo sát đánh giá tổng thể được đo lường bằng các chỉ số đánh 

giá chung, là số điểm đánh giá trung bình sau khi xử lý thông tin thu thập được 

từ phiếu điều tra của từng lớp bồi dưỡng. 

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chung các lớp bồi dưỡng 

TT Tiêu chí/Chỉ báo Giảng 

viên 

Học 

viên 

TB 

chung 

I Đánh giá chất lƣợng chƣơng trình bồi 

dƣỡng CBCCVC 

7,81 8,39 8,10 

1 Tính phù hợp của chương trình 7,60 8,40 8,00 

2 Tính khoa học của chương trình 7,77 8,36 8,07 

3 Tính thống nhất của chương trình, tài liệu 7,75 8,31 8,03 

4 Tính ứng dụng của chương trình 7,79 8,36 8,07 

5 Hình thức của chương trình 8,15 8,52 8,34 

II Đánh giá chất lƣợng khóa bồi dƣỡng 

CBCCVC 

7,87 8,72 8,29 

1 Xác định nhu cầu, mục tiêu bồi dưỡng 7,89 8,74 8,31 

2 Hình thức tổ chức bồi dưỡng 7,80 8,72 8,26 

3 Chương trình bồi dưỡng 7,64 8,57 8,10 

4 Giảng viên 7,99 8,94 8,47 

5 Học viên 7,81 8,55 8,18 

6 Cơ sở vật chất và trang thiết bị 8,03 8,79 8,41 

7 Các hoạt động hỗ trợ người học 7,93 8,66 8,29 

8 Hoạt động kiểm tra, đánh giá 7,76 8,67 8,21 

9 Tổ chức thực hiện 8,03 8,79 8,41 

III Đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng CBCCVC 8,38 8,36 8,37 

1 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 8,32 8,27 8,30 

2 Kỹ năng 8,13 8,41 8,27 

3 Thái độ của cán bộ, công chức sau đào tạo, 

bồi dưỡng 

8,69 8,40 8,54 

 Với mong muốn nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp 

và nghe thêm ý kiến đóng góp, chia sẻ của cựu sinh viên. Nhà trường tiến hành 

khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
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Bảng tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sv tốt nghiệp năm 2016 

TT Ngành đào tạo Tổng 

số 

SVTN 

Tổng số 

SVTN 

đƣợc 

khảo 

sát có 

phản 

hồi 

Chia theo tình trạng việc làm Tỷ lệ 

SVTN 

có việc 

làm 

Số SVTN có việc làm chia theo KV 

làm việc 

Mã ngành Tên ngành SL 

SVTN 

có việc 

làm 

SL 

SVTN 

chƣa có 

việc làm 

nhƣng 

đang 

học 

nâng 

cao 

SL 

SVTN 

chƣa có 

việc 

làm 

KV 

Nhà 

nƣớc 

KV 

tƣ 

nhân 

Liên 

doanh 

nƣớc 

ngoài 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

1 52340404 Quản trị 

nhân lực 

430 341 310 11 19 94.1 64 192 11 44 

2 52340406 Quản trị 

văn phòng 

282 238 225 2 11 95.4 12 159 8 59 

3 52320202 Khoa học 

thƣ viện 

50 50 32 5 13 74.0 5 17 0 11 

4 52320303 Lƣu trữ 

học 

128 104 74 12 18 82.7 20 35 0 19 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sv tốt nghiệp năm 2017 

TT Ngành đào tạo Tổng 

số 

SVTN 

Tổng số 

SVTN 

đƣợc 

khảo 

sát có 

phản 

hồi 

Chia theo tình trạng việc làm Tỷ lệ 

SVTN 

có việc 

làm 

Số SVTN có việc làm chia theo KV 

làm việc 

Mã ngành Tên ngành SL 

SVTN 

có việc 

làm 

SL 

SVTN 

chƣa có 

việc làm 

nhƣng 

đang 

học 

nâng 

cao 

SL 

SVTN 

chƣa có 

việc 

làm 

KV 

Nhà 

nƣớc 

KV 

tƣ 

nhân 

Liên 

doanh 

nƣớc 

ngoài 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

1 52340404 Quản trị 

nhân lực 

141 123 115 0 8 93.5 3 107 6 7 

2 52340406 Quản trị 

văn phòng 

102 94 86 1 7 92.6 27 56 4 7 

3 52320202 Khoa học 

thƣ viện 

6 6 5 0 1 83.3 1 4 0 1 

4 52320303 Lƣu trữ 

học 

49 45 42 0 3 93.3 10 32 0 3 

5 52229042 Quản lý 

văn hóa 

16 16 15 0 1 93.8 11 4 1 0 

6 52310205 Quản lý 

nhà nƣớc 

57 57 42 7 8 86.0 6 46 2 3 

 

Kết quả khảo sát đánh giá tổng thể được đo lường bằng các chỉ số đánh 

giá chung, là số điểm đánh giá trung bình sau khi xử lý thông tin thu thập được 
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từ phiếu điều tra của từng lớp bồi dưỡng [H1.21.03.09]. Việc thực hiện giám 

sát, triển khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ rất toàn 

diện. Việc phân tích kết quả giám sát chưa liên tục. Triển khai đánh giá hiệu quả 

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

đánh giá về chương trình bồi dưỡng, ngoài chương trình do Bộ Nội vụ xây 

dựng khung chương trình như bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước 

chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 

HUHA rất quan tâm đến việc xác định nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công 

chức, viên chức, xác định mục tiêu của các lớp bồi dưỡng, trên cơ sở điều tra, 

khảo sát nhu cầu bồi dưỡng và trao đổi cụ thể với lãnh đạo các đơn vị về nhu 

cầu, mục tiêu và nôi dung của các lớp bồi dưỡng. Rất nhiều chương trình bồi 

dưỡng Trường đã thực hiện theo cách tiếp cận “bồi dưỡng những kiến thức, kỹ 

năng theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị đối tác, nhu cầu của cán bộ, công chức, 

viên chức cần có trong quá trình thực thi công việc”, đồng thời Trường đã mời 

những giảng viên, những báo cáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, có kiến thức 

thực tế và cả những chuyên gia đầu ngành cùng tham gia xây dựng chương 

trình và trực tiếp giảng dạy. Ðây cũng là một trong những nguyên nhân quan 

trọng giúp cho các chương trình bồi dưỡng do Trường thực hiện có chất lượng 

tốt, được các học viên đánh giá rất cao. Đặc biệt, tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh đã 

làm rất tốt công tác bồi dưỡng, liên tục có các hợp đồng với các cơ quan, đơn 

vị mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (khoảng trong 5 ngày) tập trung vào bồi 

dưỡng các kỹ năng làm việc, bồi dưỡng theo vị trí việc làm. Đây đều là những 

nội dung rất thiết thực mà cán bộ, công chức, viên chức có thể áp dụng ngày 

vào thực tiễn công việc ngay sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng. 

[H1.21.04.06]. Hiệu quả của việc thông tin (đánh giá qua phản hồi của học 

viên, đối tác bằng phỏng vấn, bằng phiếu khảo sát, hội nghị sinh viên) 

[H1.21.04.06]. Triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng rất cụ thể, chi tiết các mặt hoạt động. 

  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng 

đồng đƣợc cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan 

Nhà trường có chính sách quan tâm hoạt động học tập của CC, VC, 

NLĐ, SV [H1.21.04.01], [H1.21.04.04. Trường căn cứ kết quả khảo sát sự 
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hài lòng của các bên liên quan trong kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ, Nhà 

trường đã cải tiến một số các tiêu chí đánh giá, các chế độ chính sách, các quy 

trình nghiệp vụ, biểu mẫu, quy trình hành chính nhằm đẩy mạnh hoạt động 

này, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan [H1.21.04.05]; 

[H1.21.04.06]. Cụ thể: trong Đề án chiến lược phát triển trường Đại học Nội vụ 

Hà Nội giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2025 trường đưa 05 giải pháp 

cung cấp dịch vụ PVCĐ [H1.21.04.53]. Nhà trường tổ chức rà soát, cập nhật, 

điều chỉnh một số văn bản như: Quy định chế độ chính sách đối với SV 

[H1.21.01.09], Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

của HUHA [H1.2101.31], Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học phần theo hệ thống tín chỉ [H1.21.01.16], [H1.21.01.17],  

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  

[H1.21.01.29], Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức [H1.21.01.26], Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên từ 2014 2018 [H1.21.01.54], [H1.21.02.12]. Hàng năm Nhà trường ban 

hành: Kế hoạch về tổ chức hội thảo, tọa đàm, tổ chức các lớp bồi dưỡng 

[H1.21.02.39], Kế hoạch của Ban chấp hành công đoàn [H1.21.01.43], Kế 

hoạch hoạt động của đoàn thành niên [H1.21.01.47]. 

Kết quả cải tiến của từng mặt hoạt động như sau: Chủ động kế hoạch kết 

nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ như: hoạt động tình nguyện ngày càng mở 

rộng quy mô, tổ chức, địa bàn, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, số 

lượng SV đăng ký tham gia như: hoạt động chung sức vì cộng đồng, thăm 

tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học, hiến máu nhân 

đạo, tình nguyện “Ấm áp Điện Biên”, tiếp sức mùa thi, giọt máu hồng, giọt 

hồng trao em, xuân thân ái,  xây nhà tình nghĩa . Chiến dịch Mùa hè xanh 

tham gia thực hiện các mục tiêu toàn diện từ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 

trồng cây xanh, xây dựng, trồng vườn hoa trên địa bàn xã Trung Yên, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đến tư vấn tuyển sinh [H1.21.01.43], 

[H1.21.01.44], [H1.21.01.45], [H1.21.01.46].  Ngoài ra, qua sự kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ của bộ phận tư vấn SV của P.CTSV, nhiều SV 

tìm kiếm được nhà trọ đáng tin cậy, về phía người dân cũng an tâm khi cho SV 

HUHA thuê nhà [H1.2101.46]. Từng bước đưa các hoạt động thực hiện việc 

cải tiến kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ đáp ứng nhu cầu của các bên 

liên quan theo đúng kế hoạch như: hoạt động đào tạo và NCKH, Nhà trường 
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đã cải tiến một số chính sách về tài chính và nguồn nhân lực để đẩy mạnh các 

hoạt động KHCN trong toàn Trường như: Quy định chế độ làm việc của GV 

[H1.2101.30] trong đó có quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học; Chương trình hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa 

học [H1.2102.06]. Ngoài ra, có sự  hợp tác đào tạo và NCKH được ký kết 

giữa HUHA với các tổ chức ngoài trường ở các nước như: Lào, Campuchia, 

Hàn Quốc, Cộng hòa Ý, Cộng hòa Liên bang Nga, Đức, Mỹ. [H1.2102.07], 

[H1.2102.08]. 

Bảng H1.21.04.01.Tổng hợp kết quả đánh giá 

 [H1.21.02.06], [H1.21.02.07], [H1.21.02.08]. 

STT Nội dung 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 
Triển khai và Nghiệm thu 

đề tài cấp Bộ 
07 04 07 11 01 

2 
Nghiệm thu đề tài cấp 

Trường 
 12 04 12 14 

3 Đề tài NCKH của SV  26 24 75 115 

4 

Tổ chức hội thảo, hội nghị, 

tọa đàm, nói chuyện 

chuyên đề 

15 17 02 52 20 

5 
 Hợp tác quốc tế (đoàn ra – 

đoàn vào) 
05 19 22 20 29 

  

Đối với chương trình Tư vấn - Hướng nghiệp: nhằm mục đích cung cấp 

nhiều thông tin hơn đến cho phụ huynh, HS THPT để lựa chọn ngành, nghề và 

trường phù hợp, Nhà trường đã cải tiến công tác truyền thông tuyển sinh như: 

thay đổi phương thức tư vấn hướng nghiệp, mở rộng phạm vi triển khai công 

tác tư vấn hướng nghiệp, nâng số lượng chương trình, số lượng tỉnh/thành, 

trường THPT mà HUHA đến tư vấn qua các năm; cải tiến, tăng cường các ấn 

phẩm PVCĐ (sổ tay, cẩm nang hướng nghiệp,…) [H1.21.03.08]; hoạt động 

Giao lưu Hợp tác doanh nghiệp: Những năm qua doanh nghiệp, đơn vị, tổ 

chức đến HUHA tuyển nhân sự, tạo cơ hội việc làm cho SV; Có thể nói, 

Trường đã góp phần đào tạo cung cấp nguồn lực trí tuệ cho sự phát triển kinh 
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tế xã hội của địa phương và của cả nước. Hằng năm Nhà trường có kế hoạch 

tuyển sinh khắp cả nước, tổ chức đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình 

độ đại học cho các địa phương trong cả nước/năm. Với tổng số nguồn lao động 

tại HUHA và do HUHA đào tạo, ngoài việc đóng góp sức lao động trí tuệ, 

hàng năm, đội ngũ này đã đóng góp thuế theo nghĩa vụ, góp phần làm tăng 

nguồn tài chính của địa phương [H1.21.02.10]. 

Chính sách về tài chính chưa nhiều, nguồn nhân lực còn ít nên CB-GV-

SV chưa chú trọng hơn về hoạt động NCKH. Nhóm ngành của Trường vẫn 

còn ít nên chưa thu hút được nhiều sinh viên đến trường học.  

Công tác triển khai của Trường đều có sự phối hợp của các bên liên quan 

nhằm xây dựng kế hoạch, chương trình kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ. Ý kiến phản hồi của các bên liên quan trong chương trình hành động, 

sau khi có kết quả hoạt động. Có thể kể đến, Báo cáo về kế hoạch tổ chức các 

hoạt động thiện nguyện, Báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo NCKH về phía 

người dân, sau mỗi hoạt động thiện nguyện của CB, CC, VC, NLĐ, SV 

HUHA, mức độ hài lòng cũng như uy tín và thương hiệu HUHA của chính 

quyền địa phương, của người dân đối với HUHA ngày càng tăng. Sau mỗi 

chương trình nhà trường đều tổ chức họp tổng kết và rút kinh nghiệm để ngày 

càng nâng cao chất lượng hợp tác [H1.21.03.09] . Ngoài ra, nhằm đáp ứng 

nhu cầu xã hội, Nhà trường còn thực hiện khảo sát ý kiến về chất lượng SV 

sau khi tốt nghiệp HUHA đã và đang làm việc tại các đơn vị [H1.21.04.05]. 

Theo dõi mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng (NTD) qua các năm, Những 

năm gần đây NTD đã hài lòng về SV do Trường đào tạo. Kết quả 80% NTD 

hài lòng về chất lượng SV tốt nghiệp của HUHA. Điều này chứng tỏ sản 

phẩm đào tạo của Nhà trường ngày càng được xã hội tiếp nhận [H1.21.04.06] . 

Năm 2018, Trường khảo sát đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trong cả nước [H1.21.03.09] . Kết quả khảo sát đánh giá đã cho thấy 

khá rõ tổng thể bức tranh về chất lượng bồi dưỡng của Trường ở tất các các 

khía cạnh quan trọng như: Chất lượng chương trình bồi dưỡng, Chất lượng 

giảng viên tham gia giảng dạy chương trình, Chất lượng học viên tham gia 

khóa bồi dưỡng, Cơ sở vất chất phục vụ khóa bồi dưỡng, chất lượng chung của 

khóa bồi dưỡng và Hiệu quả sau bồi dưỡng [H1.21.03.09] . Đánh giá một cách 

tổng quan, đa số các lớp bồi dưỡng do Trường tổ chức đều đáp ứng được các 

yêu cầu về chất lượng, ghi nhận sự nỗ lực liên tục về mọi mặt của Trường 
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trong những năm vừa qua và trong bối cảnh các nguồn lực nhất là nguồn lực 

con người ở các cơ sở đào tạo trực thuộc Trường còn nhiều hạn chế. Trong 

những năm qua, cùng với việc liên tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng có uy tín 

trong cả nước, được các đối tác là các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn 

vị và các doanh nghiệp trong cả nước biết đến và thường liên hệ hợp tác, 

những điểm mạnh này cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. 

[H1.21.03.09].  

Bảng H1.21.04.02 Tổng hợp các bên liên quan 

TT Tiêu chí/Chỉ báo 
Giảng 

viên 

Học 

viên 

TB 

chung 

I Đánh giá chất lƣợng chƣơng trình bồi 

dƣỡng CBCCVC 

7,81 8,39 8,10 

1 Tính phù hợp của chương trình 7,60 8,40 8,00 

2 Tính khoa học của chương trình 7,77 8,36 8,07 

3 Tính thống nhất của chương trình, tài liệu 7,75 8,31 8,03 

4 Tính ứng dụng của chương trình 7,79 8,36 8,07 

5 Hình thức của chương trình 8,15 8,52 8,34 

II Đánh giá chất lƣợng khóa bồi dƣỡng 

CBCCVC 

7,87 8,72 8,29 

1 Xác định nhu cầu, mục tiêu bồi dưỡng 7,89 8,74 8,31 

2 Hình thức tổ chức bồi dưỡng 7,80 8,72 8,26 

3 Chương trình bồi dưỡng 7,64 8,57 8,10 

4 Giảng viên 7,99 8,94 8,47 

5 Học viên 7,81 8,55 8,18 

6 Cơ sở vật chất và trang thiết bị 8,03 8,79 8,41 

7 Các hoạt động hỗ trợ người học 7,93 8,66 8,29 

8 Hoạt động kiểm tra, đánh giá 7,76 8,67 8,21 

9 Tổ chức thực hiện 8,03 8,79 8,41 

III Đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng CBCCVC 8,38 8,36 8,37 

1 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 8,32 8,27 8,30 

2 Kỹ năng 8,13 8,41 8,27 

3 Thái độ của cán bộ, công chức sau đào tạo, 

bồi dưỡng 

8,69 8,40 8,54 
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ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường, BCH 

Công đoàn, BCH Đoàn trường triển khai thực hiện có hiệu kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ, công tác triển khai thực hiện của Nhà trường đều 

có sự phối hợp của các đơn vị thuộc, trực thuộc trường nhằm xây dựng nên 

những kế hoạch, các chương trình, tổng hợp kết quả thực hiện trong từng 

chương trình kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ cụ thể [H1.21.01.19] ; 

[H1.21.01.20]  [H1.21.01.27]   

Chính sách về tài chính còn hạn chế, nguồn lực Nhà trường tập trung 

nhiều cho đào tạo, bồi dưỡng, chưa chú trọng hơn về hoạt động NCKH phục 

vụ kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ .  

Nhà trường cần chú trọng, quan tâm cung cấp thông tin để phụ huynh, 

học sinh biết các ngành nghề Trường đào tạo. Quảng bá giới thiệu ngành học, 

SV tới các doanh nghiệp, mở cửa mời các Doanh nghiệp, chủ lao động đến 

làm việc với nhà trường tuyển nhân sự và liên kết Đào tạo, bồi dưỡng 

Chưa mô tả được: Ít nhất 75% số các bên liên quan (được khảo sát) hài 

lòng về kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng 

đồng. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung tiêu chuẩn 21: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- ĐU, BGH nhà Trường chủ động Đề xuất Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục, liên 

hệ các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, cung cấp dịch vụ công giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước, 

ngành nội vụ, nền công vụ. 

- ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, BCH công 

đoàn, BCH đoàn trường đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kết nối 

và cung cấp các dịch vụ PVCĐ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy 

chế, quy định của nhà trường. 

- Thực hiện sự chỉ đạo của ĐU, BGH các đơn vị thuộc, trực thuộc, tổ chức 

công đoàn, đoàn trường, đặc biệt Trung tâm Dịch vụ công, Phòng KTĐBCL 

làm đầu mối đã phát phiếu khảo sát, thu thập, đánh giá và rà soát định kỳ hàng 

năm dựa trên các tiêu chí về số lượng và chất lượng. 

- Trường đã thiết lập, triển khai nhiều chương  trình, hoạt động, phong 

phú, đa dạng về nội dung, hình thức, phát triển quy mô kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với cộng đồng địa phương, 

cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Kết quả kết nối và cung cấp các 
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dịch vụ PVCĐ được Trường triển khai tích cực, đạt được nhiều thành tựu, tăng 

về số lượng, nâng cao chất lượng, đem lại lợi ích cho Nhà trường, cộng đồng 

và xã hội.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Chưa chú trọng việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, 

kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch PVCĐ đã thực hiện trên từng lĩnh vực 

hoạt động.  

- Triển khai lấy ý kiến diện rộng về sự phản hồi của các bên liên quan 

chưa được phủ rộng các phương diện hoạt động. 

- Trong thực hiện cung cấp các dịch vụ, một số dịch vụ được một vài đơn vị 

khác nhau cùng triển khai nhưng chưa có cơ chế cập nhật thông tin mỗi khi giám 

sát còn gặp khó khăn, thường thì đến cuối năm mới tập hợp hết các thông tin. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Coi trọng công tác nhân sự, xây dựng kế 

hoạch, khảo sát, đánh giá lấy ý kiến phản 

hồi của các đối tác trong hoạt động 

PVCĐ. 

ĐU, BGH, 

HĐT các 

đơn vị thuộc, 

trực thuộc, 

CĐ, ĐTN   

2019 -

2020 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Xây dựng kế hoạch, chú trọng nội dung 

Phiếu khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của 

các đối tác trên nhiều hoạt động phục vụ 

cộng đồng 

Phòng/Khoa/ 

Trung 

tâm/Giảng 

viên 

2020 - 

2022 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Nhà trường rà soát lại các chính sách 

giành cho CB-GV-NV. Khuyến khích, 

khen thưởng các cá nhân, tập thể có 

nhiều hoạt động. Tạo điều kiện để các 

đơn vị tìm kiếm đề tài, dự án NCKH có 

khả thi để PVCĐ. 

Phòng/Khoa/ 

Trung 

tâm/Cán bộ/ 

Giảng 

viên/Nhân 

viên 

2020 - 

2023 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

ĐU, BGH nhà Trường chủ động Đề xuất 

Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục, liên hệ các địa 

phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tham 

gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, cung 

cấp dịch vụ công giải quyết các vấn đề 

cấp bách của đất nước, ngành nội vụ, nền 

ĐU, BGH, 

HĐT các 

đơn vị thuộc, 

trực thuộc, 

CĐ, ĐTN 

2020-

2023 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

công vụ. 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

ĐU, BGH, HĐT đã chỉ đạo các đơn vị 

thuộc, trực thuộc, BCH công đoàn, BCH 

đoàn trường đã chủ động xây dựng 

chương trình, kế hoạch kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ tuân thủ theo 

đúng quy định của pháp luật, quy chế, 

quy định của nhà trường. 

Các đơn vị 

thuộc, trực 

thuộc, CĐ, 

ĐTN 
2019-

2025 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Thực hiện sự chỉ đạo của ĐU, BGH các 

đơn vị thuộc, trực thuộc, tổ chức công 

đoàn, đoàn trường, đặc biệt Trung tâm 

Dịch vụ công, Phòng KTĐBCL làm đầu 

mối đã phát phiếu khảo sát, thu thập, 

đánh giá và rà soát định kỳ hàng năm dựa 

trên các tiêu chí về số lượng và chất 

lượng. 

Các đơn vị 

thuộc, trực 

thuộc, CĐ, 

ĐTN 2019-

2025 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Trường đã thiết lập, triển khai nhiều 

chương  trình, hoạt động, phong phú, đa 

dạng về nội dung, hình thức, phát triển 

quy mô kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ tạo sự gắn kết giữa Nhà trường 

với cộng đồng địa phương, cộng đồng 

doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Kết 

quả kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ được Trường triển khai tích cực, 

đạt được nhiều thành tựu, tăng về số 

lượng, nâng cao chất lượng, đem lại lợi 

ích cho Nhà trường, cộng đồng và xã hội. 

BGH, các 

đơn vị thuộc, 

trực thuộc, 

CĐ, ĐTN 

2019-

2025 
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4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                           

 
  

 

Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 

 Tiêu chí 22.1: Tỷ  lệ ngƣời học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất 

cả các chƣơng trình đào tạo, các môn học/học phần đƣợc xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến 

Trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng năm học, Nhà trường xác lập, 

dự đoán tỷ lệ người học đạt yêu cầu, tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT 

[H1.22.01.01]. Dự đoán tỉ lệ người học đạt yêu cầu, không bị cảnh báo học vụ 

ở các ngành trung bình từ 82% đến 97%, trong đó có những ngành được dự 

đoán tỉ lệ người học đạt yêu cầu, không bị cảnh báo học vụ tương đối cao như 

ngành Quản lí nhà nước (97%), có ngành được dự  đoán có tỉ lệ người học đạt 

yêu cầu, không bị cảnh báo học vụ thấp hơn như ngành Hệ thống thông tin 

(82%). 

Trường theo dõi, giám sát, đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp của người học thông 

qua các báo cáo tổng kết từng khóa đào tạo của Trường [H1.22.01.02]. 

Trường theo dõi, giám sát, đánh giá tỉ lệ thôi học, xóa tên, học lại của các 

chương trình đào tạo trên phần mềm quản lí đào tạo; và thông qua các báo cáo 

của cố vấn học tập hằng tháng; qua họp xét cảnh báo học vụ [H1.22.01.03], 

[H1.22.01.04].  

Trước mỗi đợt tốt nghiệp, báo cáo về tỷ lệ người học tốt nghiệp được 

thực hiện và trình cho Hội đồng xét tốt nghiệp của trường [H1.22.01.05]. 

Nhìn chung, tỷ lệ tốt nghiệp trung bình của sinh viên trong 03 khóa tốt nghiệp 

của Trường trong khoảng từ 75% đến 99% [H1.22.01.02]. 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 21 5/7 

Tiêu chí 21.1 5/7 

Tiêu chí 21.2 5/7 

Tiêu chí 21.3 5/7 

Tiêu chí 21.4 5/7 
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Nhằm đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp của Trường trong mối tương quan với 

các cơ sở giáo dục khác và tương quan giữa các CTĐT của Trường, Trường 

thực hiện việc đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp giữa các CTĐT của Trường, với các 

CTĐT tương ứng trong nước. Trong 03 khóa sinh viên tốt nghiệp của Trường, 

tỉ lệ tốt nghiệp của ngành Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng cao hơn so 

với các ngành khác. Năm 2016, sinh viên trúng tuyển năm 2012 (tốt nghiệp 

năm 2016) đào tạo theo hình thức niên chế tốt nghiệp từ 85% đến 95%. Tuy 

nhiên, khóa trúng tuyển năm 2013 (tốt nghiệp năm 2017), Trường bắt đầu 

chuyển hình thức đào tạo sang tín chỉ và tỉ lệ tốt nghiệp của  sinh viên thấp 

hơn so với năm 2016, chỉ từ 73% đến 83%. Năm 2018, với việc áp dụng các 

biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo; việc quản lí đào tạo, việc giảng dạy, học 

tập theo học chế tín chỉ đã có những cải tiến đáng kể nên tỉ lệ tốt nghiệp đã 

tăng lên từ 72.6% đến 96.2%. So sánh kết quả đào tạo của 02 khóa học đầu 

tiên của Trường áp dụng theo học chế tín chỉ, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp khóa 

sau (tốt nghiệp năm 2018) cao hơn so với khóa trước (tốt nghiệp năm 2017) 

[H1.22.01.02]. 

Bảng 22.1.1. Đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

Ngành 
Năm tốt nghiệp 

2016 2017 2018 

Lưu trữ học 85% 75% 94.8% 

Khoa học Thư viện 86% 73% 72.6% 

Quản trị nhân lực 98% 82.6% 96.2% 

Quản trị văn 

phòng 

95% 83% 96% 

Quản lí nhà nước (chưa có SV tốt 

nghiệp) 

81% 94% 

 

Để tăng tỉ lệ tốt nghiệp và giảm tỉ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, trong 

quá trình sinh viên học tập Nhà trường thông báo cho sinh viên bị cảnh báo 

học tập và sinh viên bị cảnh báo học vụ 02 lần liên tiếp sau khi xét cảnh báo 
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học vụ sau mỗi học kì của năm học [H1.22.01.06]. Bên cạnh đó, Nhà trường 

giao cho các Khoa, Cố vấn học tập gặp trực tiếp sinh viên bị cảnh báo học tập 

để nhắc nhở và tư vấn về tiến độ học tập, lộ trình đăng ký học 

phần...[H1.22.01.06]. Sinh viên sau 2 lần được nhà trường cảnh báo học tập, 

không cải thiện được kết quả bị buộc thôi học [H1.22.01.07]. Với những sinh 

viên bị buộc thôi học do bị cảnh báo học vụ, Trường cho phép sinh viên đại 

học chính quy được chuyển sang học trình độ cao đẳng hoặc hình thức vừa làm 

vừa học ở ngành phù hợp [H1.22.01.08]. 

Vấn đề sinh viên không đạt các học phần cũng được báo cáo tại Hội đồng 

xét học vụ của trường, Hội đồng xét tốt nghiệp [H1.22.01.04], [H1.22.01.05] 

cũng như gửi về khoa, bộ môn. Để nâng cao kết quả học tập của những học 

phần có điểm D, D
+
 hoặc điểm F, Nhà trường tổ chức học kì phụ để sinh viên 

học lại hoặc học cải thiện điểm. Ngoài ra, để tăng tỉ lệ tốt nghiệp và giảm tỉ lệ 

thôi học của người học, nhằm phát huy năng lực tự học, khả năng tư duy sáng 

tạo, vai trò của người học là trung tâm, giảng viên sử dụng đa dạng các phương 

pháp giảng dạy như thuyết trình, thảo luận, thực hành (các phương pháp này 

được thể hiện cụ thể trong đề cương chi tiết học phần [H1.22.01.09]. Ngoài ra, 

Trường thường xuyen tiến hành tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao về 

phương pháp giảng dạy tiên tiến, phương pháp giảng dạy tích cực cho giảng 

viên phù hợp với từng đối tượng theo thâm niên công tác, giảng dạy khác 

nhau; từ năm 2014 đến này, đã có 139 lượt giảng viên được bồi dưỡng kỹ năng 

giảng dạy tích cực và nâng cao năng lực phương pháp sư phạm [H1.22.01.10].  

Trường cũng thường xuyên rà soát ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học 

phần để khoa/trung tâm chỉnh sửa những nội sung chưa chính xác, cập nhật 

thông tin mới cho phù hợp, bổ sung mới câu hỏi thi và cập nhật vào ngân hàng 

câu hỏi thi trước khi tổ chức thi. Vì vậy, bộ ngân hàng câu hỏi thi được cải tiến 

hàng năm và ngày càng hoàn chỉnh [H1.22.01.11]. Đồng thời, sau khi phân 

tích kết quả học tập của SV qua từng học kỳ và kết quả khảo sát ý kiến SV về 

các phương pháp đánh giá người học, từ thực tiễn sau một thời gian triển khai 
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cho thấy một số học phần không phù hợp với phương pháp đánh giá hiện tại 

mà phù hợp hơn với các hình thức đánh giá khác.Vì thế, Trường đã điều chỉnh 

lại hình thức đánh giá người học cho phù hợp với thực tế [H1.22.01.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương 

trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

HUHA tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ. Khoá học là 

thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Thời gian 

của một khoá học, được quy định tuỳ thuộc vào trình độ, ngành đào tạo. 

[H1.22.02.01]. 

Bảng 22.2.1.  Thời gian đào tạo các bậc, hệ của trường ĐHNV 

Trình độ đào tạo Thời gian đào tạo thiết 

kế  

Thời gian học tập tối đa  

Đại học chính quy 4 năm 6 năm 

Liên thông cao đẳng lên đại 

học 

 

 lên đại học 

1.5-2 năm 2.5-3 năm 

Liên thông trung cấp lên đại 

học 

2.5-3 năm 3.5-4 năm 

Đại học vừa làm vừa học 4 năm 6 năm 

 

Trong kế hoạch hoạt động đào tạo của Trường, thời gian tốt nghiệp trung 

bình của các CTĐT được xác lập. Dự đoán tỉ lệ người học tốt nghiệp ở các 

ngành từ 70% đến 97 %. [H1.22.01.01]. 

 Tương tự tỷ lệ tốt nghiệp, Trường có báo cáo về thời gian tốt nghiệp của 

sinh viên được thực hiện và trình cho Hội đồng tốt nghiệp [H1.22.01.05], các 

báo cáo này thường thực hiện hàng năm kể từ sau 01 năm so với thời hạn tốt 

nghiệp theo CTĐT thiết kế. 

Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tương đối cao (khóa 

trúng tuyển năm 2012 là 87%, khóa trúng tuyển năm 2013 là 65%, khóa trúng 

tuyển năm 2014 là 73%) [H1.22.01.02], đồng nghĩa với việc các chính sách 

quản lý của nhà trường và sự hỗ trợ sinh viên tương đối kịp thời và hiệu quả. 
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Trường theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình của người học 

thông qua phần mềm Quản lý đào tạo [H1.22.02.02] được Quản lý bởi Phòng 

Quản lý đào tạo, cố vấn học tập, giáo vụ các khoa; trong và sau mỗi đợt xét tốt 

nghiệp với việc đánh giá, tổng kết khóa học [H1.22.01.02]. 

Nhằm đánh giá thời gian tốt nghiệp trung bình của Trường trong tương 

quan giữa các CTĐT của Trường, Trường thực hiện việc đối sánh thời gian tốt 

nghiệp giữa các CTĐT của Trường, giữa khóa trước với khóa sau của cùng 

chương trình đào tạo. Trong 03 khóa sinh viên tốt nghiệp của Trường, thời 

gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên các ngành từ 4,06 đến 4,098 năm.  

Bảng 22.2.3. Đối sánh thời gian tốt nghiệp của HUHA 

Ngành 
Năm tốt nghiệp 

2016 2017 2018 

Lưu trữ học 4,05 4,08 4,1 

Khoa học Thư viện 4,1 4,11 4,07 

Quản trị nhân lực 4,06 4,12 4,09 

Quản trị văn phòng 4,05 4,1 4,09 

Quản lý nhà nước (chưa có SV tốt 

nghiệp) 

4,08 4,1 

 

Năm 2016, sinh viên trúng tuyển năm 2012 (tốt nghiệp năm 2016) đào 

tạo theo hình thức niên chế thời gian tốt nghiệp từ 4,05 năm đến 4,1 năm. Tuy 

nhiên, khóa trúng tuyển năm 2013 (tốt nghiệp năm 2017), Trường bắt đầu 

chuyển hình thức đào tạo sang tín chỉ nên thời gian tốt nghiệp trung bình của 

Bảng 22.2.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên 

Năm nhập học Số năm tốt nghiệp 

theo CTĐT thiết kế 

Số năm tốt nghiệp 

trung bình 

Số năm tối đa 

 tốt nghiệp 

2012 4.0 năm 4.06 6.0 năm 

2013 4.0 năm 4.098 6.0 năm 

2014 4.0 năm 4.09 6.0 năm 



332 
 
 

sinh viên dài hơn so với năm 2016, từ 4,08 năm đến 4,12 năm. Năm 2018, với 

việc áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo; việc Quản lý đào tạo, 

việc giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ đã có những cải tiến 

[H1.22.01.09], [H1.22.01.10], [H1.22.01.11], [H1.22.01.12] nên thời gian tốt 

nghiệp đã giảm xuống, từ trung bình 4,098 năm (năm 2017) xuống 4,09 năm 

(năm 2018). So sánh kết quả đào tạo của 02 khóa học đầu tiên của Trường áp 

dụng theo học chế tín chỉ, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp khóa sau (tốt nghiệp năm 

2018) cao hơn so với khóa trước (tốt nghiệp năm 2017). Khóa tốt nghiệp đại 

học năm đầu tiên của Trường (2016), trong 4 ngành, ngành Lưu trữ học và 

Quản trị văn phòng có thời gian tốt nghiệp trung bình thấp nhất (4,05 năm), 

khóa tốt nghiệp đại học năm thứ hai của Trường (2017), trong 5 ngành, ngành 

Lưu trữ học và Quản lý nhà nước có thời gian tốt nghiệp trung bình thấp nhất 

(4,08 năm), khóa tốt nghiệp đại học năm thứ ba của Trường (2018), trong 5 

ngành, ngành Khoa học thư viện có thời gian tốt nghiệp trung bình thấp nhất 

(4,07 năm) [H1.22.01.02]. 

Nhằm cải tiến chất lượng để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp và rút ngắn thời 

gian tốt nghiệp của các CTĐT, Trường đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp. 

Cụ thể, về tổ chức học tập: mở các lớp học kì phụ trong 2 đợt (vào hè và vào 

thời gian sinh viên nghỉ kì giữa 02 học kì trong năm học) để giúp sinh viên 

hoàn thành CTĐT đúng hạn, hoặc đào tạo cùng lúc 2 CTĐT để khuyến khích 

sinh viên khá, giỏi [H1.22.02.03]; về hỗ trợ, tư vấn cho người học: Trường yêu 

cầu các cố vấn học tập tư vấn sát sao việc đăng kí học lại, học cải thiện của 

sinh viên [H1.22.02.03]; tăng cường đầu tư thư viện, phát triển các nguồn học 

liệu truyền thống và học liệu số, hiện tại Trường có 70.390 giáo trình, học liệu, 

tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 

trong thư viện; phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên hằng năm: 

Năm 2014, Phó giáo sư-Tiến sĩ: 3 người, Tiến sĩ: 21 người; Thạc sĩ: 155 

người;. năm 2015, Phó giáo sư- Tiến sĩ: 26 người, Thạc sỹ: 182 người, năm 

2016, có 03 PGS; 38 Tiến sĩ, 163 thạc sỹ; năm 2017, Phó Giáo sư: 05 người; 
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trình độ Tiến sĩ: 37 người; Thạc sỹ: 234 người [H1.22.02.04]; chú trọng hoạt 

động nghiên cứu khoa học của người học, số lượng đề tài nghiên cứu khóa học 

của sinh viên tăng qua hằng năm: năm 2013, có 05 đề tài; năm 2014, có 4 đề 

tài; năm 2015, có 26 đề tài; năm 2016, có  26 đề tài; năm 2017, có  75 đề tài; 

năm 2018, có  105 đề tài [H1.22.02.04].  Ngoài ra, sau khi phân tích kết quả 

học tập của SV qua từng học kỳ và kết quả khảo sát ý kiến SV về các phương 

pháp đánh giá người học, từ thực tiễn sau một thời gian triển khai cho thấy một 

số học phần không phù hợp với phương pháp đánh giá hiện tại mà phù hợp 

hơn với các hình thức đánh giá khác.Vì thế, Trường đã điều chỉnh lại hình thức 

đánh giá người học cho phù hợp với thực tế [H1.22.01.12]. Trường có văn bản 

đôn đốc sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ hoàn thành chương trình đào tạo để 

có thể xét tốt nghiệp trước khi hết thời gian tốt đa của chương trình 

[H1.22.02.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

 Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của ngƣời học tốt nghiệp của tất 

cả các chƣơng trình đào tạo đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Nhà trường luôn quan tâm tới tình hình việc làm và thu nhập của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp. Trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng năm học, tỷ lệ 

có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp được xác lập. Dự đoán tỉ lệ người 

học có việc làm ở các ngành từ 82% đến 98%, trong đó có những ngành được 

dự đoán tỉ lệ người học có việc làm tương đối cao như ngành Lưu trữ học 98%, 

ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực 91%, có ngành được dự  đoán có 

tỉ lệ người học tỉ lệ người học có việc làm thấp hơn như ngành Khoa học thư 

viện 82% [H1.22.01.01]. 

Việc theo dõi, giám sát tỉ lệ người học có việc làm trong vòng 01 năm 

sau tốt nghiệp do đơn vị chuyên trách là Phòng Công tác sinh viên phối hợp 

với Phòng Quản lý đào tạo đại học, các khoa thực hiện. Để khảo sát tình hình 

việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của 02 khóa trình độ đại học (tốt nghiệp năm 

2016, 2017), Trường đã ban hành Kế hoạch số 958a/KH-ĐHNV ngày 15 tháng 
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5 năm 2017 khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016, Kế 

hoạch số 1691/KH-ĐHNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 [H1.22.03.01]. Quy trình khảo sát việc 

làm của sinh viên sau tốt nghiệp được thực hiện như sau: Xây dựng kế hoạch 

khảo sát; Xây dựng mẫu phiếu khảo sát; Thông báo Kế hoạch khảo sát trên 

website Trường; Lập danh sách sinh viên tốt nghiệp (địa chỉ email, số điện 

thoại, facebook…; Gửi phiếu khảo sát đến cựu sinh viên trực tiếp hoặc thông 

qua website, email, facebook…; Nhận kết quả khảo sát của cựu sinh viên; 

Thống kê và báo cáo kết quả khảo sát [H1.22.03.01] 

Việc theo dõi, giám sát tỉ tỉ lệ người học có việc làm trong vòng 01 năm 

sau tốt nghiệp thông qua các báo cáo thống kê tình hình việc làm 

[H1.22.03.02].  

Số lượng người học sau 01 năm tốt nghiệp được khảo sát được thể hiện 

cụ thể qua bảng sau: 

 

 Sinh viên 

tốt nghiệp năm 2016 

Sinh viên 

tốt nghiệp năm 2017 

Số lƣợng CSV đƣợc khảo sát 1085 1172 

Số lƣợng CSV phản hồi 905 989 

Các ngành có sinh viên tốt nghiệp Quản trị nhân lực 

 Quản trị văn phòng 

 Khoa học thư viện 

 Lưu trữ học 

Quản trị nhân lực 

 Quản trị văn phòng 

 Khoa học thư viện 

 Lưu trữ học  

Quản lý nhà nước 

 

Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của 

sinh viên là rất tốt và có xu hướng tăng.  
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Bảng 22.3.1. Thống kê việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016, 2017 

Ngành Tỉ lệ có việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp 

năm 2016 

Tỉ lệ có việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp 

năm 2017 

Lưu trữ học 94.35% 93.65% 

Quản trị văn phòng 95.36% 94.1% 

Khoa học thư viện 70% 81.6% 

Quản trị nhân lực 65.52% 92.8% 

Quản lý nhà nước Chưa có SV tốt nghiệp 92.18% 

Sinh viên tốt nghiệp năm 2016 sau 01 năm, tỉ lệ có việc làm là 89.4%, 

sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 01 năm, tỉ lệ có việc làm là 91.8%  trong đó 

có những ngành tỉ lệ sinh viên có việc làm rất cao như ngành Quản trị văn 

phòng, ngành Lưu trữ học (trên 93% sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt 

nghiệp). Trong đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm  đúng ngành sau 01 năm tốt 

nghiệp năm 2016 chiếm 44%, tỷ lệ sinh viên có việc làm  đúng ngành sau 01 

năm tốt nghiệp năm 2017 chiếm 33% [H1.22.03.02].  

Nhằm đánh giá tương quan tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp, Trường thực hiện việc đối sánh tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi 

tốt nghiệp với các cơ sở giáo dục khác và giữa khóa trước với khóa sau của 

cùng CTĐT. Tỉ lệ có việc làm khóa tốt nghiệp năm 2017 ngành Quản trị nhân 

lực và Khoa học thư viện cao hơn nhiều so với tỷ lệ có việc làm khóa tốt 

nghiệp năm 2016, trong khi đó, tỉ lệ có việc làm khóa tốt nghiệp năm 2017 

ngành Quản trị văn phòng và Lưu trữ học thấp hơn một chút so với tỷ lệ có 

việc làm khóa tốt nghiệp năm 2016. 

Nhà trường còn đối sánh tỉ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp với cơ sở giáo dục khác như đối sánh với Trường Đại học khoa học xã 

hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.[H1.22.03.03].  
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Bảng 22.3.2. Đối sánh tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016, 2017 

 

 

Ngành 

Tỉ lệ có việc làm của sinh viên 

 tốt nghiệp năm 2016 

Tỉ lệ có việc làm của sinh viên 

 tốt nghiệp năm 2017 

Trƣờng 

ĐHNVHN 

Trƣờng 

ĐHKHXH&NV- 

ĐHQGHN 

Trƣờng 

ĐHNVHN 

Trƣờng 

ĐHKHXH&NV- 

ĐHQGHN 

Lưu trữ học 94.35% 94.5% 93.65% 86.7% 

Quản trị văn 

phòng 

95.36% 94.5% 94.1% 86.7% 

Khoa học 

thư viện 

70% 96.3% 81.6% 90.0% 

 

Như vậy, năm 2016, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm 

tốt nghiệp của ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng của Đại học khoa học 

xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội tương đương tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của HUHA, còn tỉ lệ có việc làm 

của ngành Khoa học thư viện của Đại học khoa học xã hội và nhân văn – Đại 

học Quốc gia Hà Nội cao hơn tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 

năm tốt nghiệp của HUHA. Năm 2017, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 

sau 01 năm tốt nghiệp của ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng của Đại học 

khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thấp hơn tỉ lệ sinh 

viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp của HUHA, còn tỉ lệ có 

việc làm của ngành Khoa học thư viện của Đại học khoa học xã hội và nhân 

văn – Đại học Quốc gia Hà Nội cao hơn tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 

sau 01 năm tốt nghiệp của HUHA.     

Để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường 

tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên ký kết các 

Hợp đồng hợp tác/các biên bản ghi nhớ với đơn vị sử dụng nhân lực, thông tin 

tuyển dụng của các đơn vị luôn được đăng tải trên các bảng thông báo và trên 

website của Nhà trường tại địa chỉ http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/519/sinh-

vien.aspx; mời các chuyên gia về tuyển dụng để tư vấn cho sinh viên phương 

pháp trả lời phỏng vấn, làm hồ sơ xin việc; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp để 

http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/519/sinh-vien.aspx
http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/519/sinh-vien.aspx
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nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên [H1.22.03.04]. Trường thường 

xuyên tổ chức các đợt tham quan, khảo sát thực tế cho sinh viên các ngành đào 

tạo [H1.22.03.05] để người học tiếp cận với thực tế công việc ngay từ khi còn 

đang học đại học. Ngoài ra, Trường còn tổ chức các buổi nói chuyện/tọa đàm 

có diễn giả là các nhà tuyển dụng để hướng dẫn/định hướng cho sinh viên về kĩ 

năng trả lời phỏng vấn; định hướng nghề nghiệp [H1.22.03.06]. Để nâng cao 

khả năng tìm kiếm việc làm của người học, Trường cũng điều chỉnh chương 

trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các 

bên liên quan tăng cường kĩ năng cho người học [H1.22.03.07], điều chỉnh, 

cập nhật chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của đơn 

vị sử dụng nhân lực [H1.22.03.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lƣợng 

của ngƣời học tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến  

Đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau tốt nghiệp được Nhà 

trường quan tâm. Trường có kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên 

quan về chất lượng của người học sau tốt nghiệp các chương trình đào tạo của 

Trường. Việc khảo sát mức độ hài lòng của cựu sinh viên về chất lượng của người 

học tốt nghiệp các CTĐT của Trường được tổ chức đồng thời với khảo sát việc 

làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch khảo sát 

cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp và giao cho phòng Công tác sinh viên là đơn 

vị chủ trì để triển khai [H1.22.03.01]. Khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị sử 

dụng nhân lực và giảng viên, cán bộ Quản lý về chất lượng của người học tốt 

nghiệp các CTĐT của Trường do Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Phòn 

Quản lý đào tạo đại học, các khoa chuyên môn tiến hành. 

Việc thu thập thông tin phản hồi của cựu sinh viên về chất lượng của 

người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường theo quy trình sau: Bước 1. Tổ 

chức khảo sát (Xây dựng Kế hoạch khảo sát; Thiết kế mẫu phiếu khảo sát; Lập 

cơ cấu mẫu khảo sát và danh sách người được khảo sát (địa chỉ email, số điện 

thoại, facebook…); Gửi phiếu khảo sát trực tiếp hoặc thông qua website, email, 

facebook…); Bước 2. Xử lý kết quả (Thống kê, phân tích số liệu); Bước 3. Sử 

dụng kết quả (xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng đào 
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tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, bổ sung minh chứng báo cáo Tự đánh giá 

hàng năm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo…) [H1.22.03.01]. Việc khảo sát 

được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau, như gửi qua bưu điện, hỏi qua 

điện thoại, thông qua zalo, viber, skype, tin nhắn facebook. Tiêu chí đo lường 

sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp các 

CTĐT của Trường bao gồm: sự hài lòng về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ 

và chịu trách nhiệm/thái độ của người học sau tốt nghiệp; mức độ đáp ứng yêu 

cầu công việc của người học sau tốt nghiệp; mức độ hài lòng về kết quả học tập 

của người học. 

Khảo sát cựu sinh viên về chất lượng của người học tốt nghiệp các 

CTĐT của Trường, 51,7% người được hỏi đánh giá người học tốt nghiệp có 

kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc; 13% người 

được hỏi đánh giá người học tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng 

một phần yêu cầu công việc. Đánh giá khả năng thích ứng của sinh viên tốt 

nghiệp ĐHNVHN hiện đang làm việc tại đơn vị: 92% cựu sinh viên tự đánh 

giá đã đáp ứng được yêu cầu công việc, trong đó 11,7% cựu sinh viên đánh giá 

mức độ đáp ứng cao yêu cầu công việc …) [H1.22.04.01].  

Việc khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động về chất lượng 

của người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường được tổ chức đồng thời với 

khảo sát chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo [H1.22.04.02]. Khảo sát mức 

độ hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực về chất lượng của người học tốt 

nghiệp các CTĐT của Trường do Phòng Quản lý đào tạo đại học và các khoa 

chuyên môn tiến hành. Nhà sử dụng lao động nhìn chung đánh giá cao chất 

lượng của người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Trường. 

Việc thu thập thông tin phản hồi của nhà sử dụng lao động về chất lượng 

của người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường theo quy trình sau: Bước 1. Tổ 

chức khảo sát (Xây dựng Kế hoạch khảo sát; Thiết kế mẫu phiếu khảo sát; Gửi 

phiếu khảo sát trực tiếp hoặc thông qua website, email, facebook…); Bước 2. 

Xử lý kết quả (Thống kê, phân tích số liệu); Bước 3. Sử dụng kết quả (xây 

dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng 

nhu cầu xã hội, bổ sung minh chứng báo cáo Tự đánh giá hàng năm và báo cáo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo…) [H1.22.04.02]. Tiêu chí đo lường sự hài lòng của 
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các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của 

Trường thể hiện qua việc đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của 

người học sau tốt nghiệp. 

Kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động về mức độ đáp ứng yêu cầu công 

việc của người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Trường cho thấy 

mức độ đáp ứng được yêu cầu công việc từ 34,9% đến 52,5%; đáp ứng tốt yêu 

cầu công việc từ 23,7% đến 39,6% tùy theo từng ngành. [H1.22.04.02].  

Bảng 22.4.1. Đánh giá  của đơn vị sử dụng nhân lực về mức độ đáp ứng 

yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHNVHN 

Ngành 

Đánh giá  của đơn vị sử dụng nhân lực về mức độ đáp ứng yêu cầu công 

việc của sinh viên tốt nghiệp Trƣờng ĐHNVHN 

Không đáp 

ứng đƣợc yêu 

cầu công việc 

Đáp ứng đƣợc 

một phần  yêu 

cầu công việc 

Đáp ứng đƣợc 

yêu cầu công 

việc 

Đáp ứng tốt yêu cầu 

công việc 

Quản lý văn hóa 5,1% 4,7% 52,5% 37,7% 

Quản lý nhà nước 3% 8% 51% 38% 

Thông tin thư 

viện 

0,4% 14% 51% 35% 

Quản trị nhân lực 1% 24,5% 34,9% 39,6% 

Lưu trữ học 0,7% 17,2% 52% 30,1% 

Quản trị văn 

phòng 

4,5% 19,9% 51,9% 23,7% 

 

Bên cạnh đó, thông qua các hội thảo, tọa đàm phát triển ngành Quản trị 

văn phòng tại HUHA, đại diện các doanh nghiệp (như Cong ty Multis, Tập 

đoàn Intracom, Công ty cổ phần công nghệ lưu trữ số hóa tài liệu HT…) đều 

đánh giá sinh viên năng động, đáp ứng nhu cầu công việc [H1.22.04.02].  

Việc khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên về chất lượng của người 

học tốt nghiệp các CTĐT của Trường được tổ chức đồng thời với khảo sát 

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo [H1.22.04.03]. Khảo sát mức độ hài lòng 

của giảng viên về chất lượng của người học tốt nghiệp các CTĐT của Trường 

do Phòng Quản lý đào tạo đại học và các khoa chuyên môn tiến hành. Giảng 
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viên nhìn chung đánh giá cao chất lượng của người học tốt nghiệp các chương 

trình đào tạo của Trường. 

Việc thu thập thông tin phản hồi của giảng viên về chất lượng của người 

học tốt nghiệp các CTĐT của Trường theo quy trình sau: Bước 1. Tổ chức 

khảo sát (Xây dựng Kế hoạch khảo sát; Thiết kế mẫu phiếu khảo sát; Gửi phiếu 

khảo sát trực tiếp hoặc thông qua website, email, facebook…); Bước 2. Xử lý 

kết quả (Thống kê, phân tích số liệu); Bước 3. Sử dụng kết quả (xây dựng kế 

hoạch khắc phục, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu 

xã hội, bổ sung minh chứng báo cáo Tự đánh giá hàng năm và báo cáo Bộ Giáo 

dục và Đào tạo…) [H1.22.04.03].   

Kết quả khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của 

người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo của Trường cho thấy mức độ 

đáp ứng được yêu cầu công việc từ 36% đến 49%; đáp ứng tốt yêu cầu công 

việc từ 31% đến 53% tùy theo từng ngành. [H1.22.04.03].  

Bảng 22.4.1. Đánh giá  của giảng viên về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc 

của sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHNVHN 

Ngành 

Đánh giá  của giảng viên về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc 

của sinh viên tốt nghiệp Trƣờng ĐHNVHN 

Không đáp 

ứng đƣợc yêu 

cầu công việc 

Đáp ứng đƣợc 

một phần  yêu 

cầu công việc 

Đáp ứng đƣợc 

yêu cầu công 

việc 

Đáp ứng tốt 

yêu cầu công 

việc 

Quản lý văn hóa 3% 5% 49% 43% 

Quản lý nhà nước 0% 10% 37% 53% 

Thông tin thư 

viện 

3% 9% 46% 42% 

Quản trị nhân lực 1% 24% 36% 39% 

Lưu trữ học 1% 16% 45% 38% 

Quản trị văn 

phòng 

2% 19% 48% 31% 
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Mức độ hài lòng của cựu sinh viên về chất lượng đào tạo của Trường có 

sự tương đồng với Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học 

Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê, tỉ lệ sinh viên Trường Đại 

học khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

hài lòng về chất lượng đào tạo từ 73,10% đến 93%, hài lòng về cung cấp kiến 

thức, kĩ năng từ 64,4% đến 91,5%. 

Những thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng của người 

học tốt nghiệp các CTĐT của Trường được sử dụng trong việc điều chỉnh mục 

tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, khung CTĐT, hoạt động giảng dạy của giảng viên.  

Để nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của 

người học tốt nghiệp các CTĐT, nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các bên liên 

quan, Nhà trường đã điều chỉnh CTĐT, hình thức tổ chức dạy học, hình thức tổ 

chức thực tập. Có hơn 40% ý kiến của cựu sinh viên phản hồi còn hạn chế về 

năng lực ngoại ngữ, nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học để họ có 

thể đạt được chuẩn đầu ra (bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam), trong CTĐT áp dụng từ khóa trúng tuyển năm 2016, Trường đã điều 

chỉnh tăng 03 tín chỉ học phần ngoại ngữ (cơ bản) so với CTĐT trước 

[H1.22.04.04]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

 Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường có các quy định cụ thể về đào tạo, đánh giá từ đầu vào, quá 

trình học đến khi tốt nghiệp đảm bảo tính công bằng, tin cậy và được công bố 

công khai cho sinh viên vào đầu khóa học, năm học. 

- Tỉ lệ tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung bình của người học, tỉ lệ có 

việc làm của người học sau tốt nghiệp được xác lập, được theo dõi và giám sát. 

- Nhà trường có thực hiện việc đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp; thời gian tốt 

nghiệp, tỉ lệ có việc làm của người học sau tốt nghiệp giữa năm trước, năm sau 

của cùng CTĐT; giữa các CTĐT của Trường; với CTĐT tương ứng. Tỉ lệ tốt 
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nghiệp khá cao thể hiện được chính sách quản lý của nhà trường có hiệu quả và 

chất lượng đào tạo của nhà trường đã được kiểm soát chặt chẽ. 

- Nhà trường có biện pháp cải tiến chất lượng nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp, 

rút ngắn thời gian tốt nghiệp cho sinh viên nên thời gian gian tốt nghiệp trung 

bình của sinh viên ở các CTĐT nhìn chung tiệm cận với thời gian tốt nghiệp 

theo chương trình thiết kế. 

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm của trường sau 01 năm tốt nghiệp khá cao, 

đều đạt trên 65%  trở lên. Để nâng cao tỷ lệ có việc làm, Nhà trường có biện 

pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên  

- Nhà trường có đơn vị quản lý và triển khai hệ thống lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan; đã thiết lập nhiều kênh thông tin để lấy ý kiến phản 

hồi từ các bên liên quan.  

- Ý kiến phản hồi của sinh viên thực hiện cuối mỗi học phần và được 

tổng hợp, phân tích và đánh giá để cải thiện chất lượng dạy và học. Ý kiến 

phản hồi của cựu sinh viên được thực hiện sau mỗi khóa tốt nghiệp và đã được 

Nhà trường sử dụng.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Khóa trúng tuyển năm 2013, số lượng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn 

còn chưa cao (65%) do đây là khóa đào tạo đầu tiên của Trường theo học chế 

tín chỉ. 

- Các hình thức hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên chưa 

phong phú. Chưa thu hút được các đơn vị sử dụng nhân lực đến Trường để tuyển 

dụng nhân sự. 

- Việc thu thập dữ liệu đánh giá sinh viên tốt nghiệp của trường ở đơn vị 

sử dụng nhân lực còn hạn chế. 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

 thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

1 

 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 1 

Xây dựng đội ngũ tư vấn viên  thực 

hiện công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

có học lực yếu trong quá trình học tập 

ngay từ năm thứ nhất. 

P.QLĐTĐH, 

PQLSV, trợ lý 

các khoa, sinh 

viên có học lực 

giỏi 

Thường 

xuyên 

5 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 2 

Cần tổ chức ngày hội việc làm tại 

HUHA để thu hút các đơn vị sử dụng 

nhân lực đến Trường để tuyển dụng 

nhân sự 

P.CTSV, ĐTN 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

Trường và các 

đơn vị 

Hằng năm 

6 

 

 

Khắc phục 

điểm tồn 

tại 3 

Triển khai việc lấy ý kiến đánh giá 

của đơn vị sử dụng nhân lực đối với 

sinh viên tốt nghiệp của Trường 

P.KTBĐCL 

(chủ trì) 

P.CTSV. 

 

Hằng năm 

(sau khi 

sinh viên 

tốt nghiệp) 

Tổ chức Hội nghị, hội thảo chuyên đề 

đánh giá chất lượng đào tạo của sinh 

viên tốt nghiệp; Phỏng vấn sâu nhà 

tuyển dụng 

Các khoa/ bộ 

môn 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chí 22.1 4/7 

Tiêu chí 22.2 4/7 

Tiêu chí 22.3 4/7 

Tiêu chí 22.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học 

 Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lƣợng nghiên cứu của đội ngũ giảng 

viên và cán bộ nghiêncứu đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

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

nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến là tiêu chí được nhà 

trường rất quan tâm và cố gắng hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí 

này. Cụ thể như sau: 

            Nhiệm vụ NCKH, công nghệ được xem là nhiệm vụ trung tâm, khâu 

then chốt của toàn bộ CLPT của HUHA. Để xây dựng và triển khai kế hoạch 

hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng sứ mạng phát triển của Nhà 

trường, Trường Đại học Nội vụ đã xây dựng chiến lược phát triển khoa học 

công nghệ nằm trong chiến lược phát triển tổng thể của Nhà Trường nói chung 

[H23.23.01.01]. NCKH và phát triển công nghệ trong Nhà trường được tổ chức 

thực hiện trên cơ sở huy động các nguồn lực (tài chính, CSVC kỹ thuật và con 

người). 

Nhà trường có quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số 

lượng và chất lượng NCKH mà đội ngũ giảng viên phải thực hiện theo định 

mức ứng với mỗi chức danh khác nhau trong Quy chế Tổ chức và quản lý hoạt 

động khoa học và công nghệ [H01.23.01.03]. Cụ thể, định mức giờ nghiên cứu 

khoa học của giảng viên được quy định trong Điều 5 Quy chế Tổ chức và quản 

lý hoạt động khoa học và công nghệ [H1.18.01.10] như sau: Định mức hoạt 

động KH&CN được xác lập theo chức danh giảng dạy 

(Đơn vị tính: giờ) 

TT Chức danh giảng viên Giờ chuẩn 

1 Giảng viên 190 

2 
Giảng viên tập sự, giảng viên thử 

việc 
95 

3 Giảng viên giáo dục thể chất 95 

Giờ chuẩn (đơn vị tính G): là khối lượng giờ NCKH đã quy chuẩn mỗi 

giảng viên có nghĩa vụ hoàn thành trong một năm học được xác lập theo chức 

danh giảng dạy. 

Trên cơ sở đó hàng năm trường ban hành quyết định giao định mức giờ 

nghiên cứu khoa học cho mỗi giảng viên cụ thể [H01.23.01.02]. 
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 Để các viên chức, giảng viên và sinh viên dễ dàng lựa chọn các loại hình 

nghiên cứu phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân, nhà trường có quy 

định các loại hình nghiên cứu trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ [H01.23.01.03]. Theo đó, hàng năm nhà trường triển khai 

hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, sinh viên được đăng kí tham gia 

nghiên cứu nếu đề tài được duyệt; còn các giảng viên, viên chức nhà trường 

được đăng kí, tham gia nhiệm vụ khoa học các cấp (Khoa, Trường, Bộ, Nhà 

nước) nếu đủ điều kiện.  

  Nhà trường có hệ thống theo dõi, giám sát các hoạt động NCKH của đội 

ngũ giảng viên và viên chức (các quy định hướng dẫn, hướng đề tài nghiên 

cứu, nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH, tiêu chí, quy trình để đánh giá mức độ 

hoàn thành các chỉ tiêu về loại hình và khối lượng nghiên cứu của giảng viên, 

rõ ràng, cụ thể, đảm bảo độ tin cậy, ...) được quy định cụ thể trong Quy chế tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ [H01.23.01.03]. Có cơ sở dữ 

liệu được cập nhật về loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt được của từng 

giảng viên và cán bộ nghiên cứu thông qua việc thống kê giờ nghiên cứu khoa 

học và xây dựng niên giám của nhà trường hàng năm [H01.23.01.03]. Cụ thể: 

Phòng QLĐTSĐH là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ theo dõi, 

giám sát các hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức, giảng viên nhà 

trường [H01.23.01.05] [H01.23.01.06]. Để triển khai hoạt động này hiệu quả, 

ngoài Trưởng phòng phụ trách điều hành chung, Phòng còn có một Phó trưởng 

phòng phụ trách mảng quản lý khoa học và hai chuyên viên chịu trách nhiệm 

theo dõi, giám sát từng mảng việc ở lĩnh vực quản lý khoa học [H01.23.01.07].  

Các quy định hướng dẫn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học 

[H01.23.01.08], giáo trình tập bài giảng, hội thảo, hội nghị khoa học, sáng 

kiến, tiêu chí, quy trình để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về loại hình 

nghiên cứu khoa học được quy định trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt 

động khoa học và công nghệ  [H01.23.01.03]. 

Để xây dựng và thường xuyên cập nhật số liệu cho cơ sở dữ liệu về loại 

hình nghiên cứu và khối lượng nghiên cứu đạt được của giảng viên, viên chức 

nghiên cứu, hàng năm nhà trường thông báo và thực hiện thống kê giờ nghiên 

cứu khoa học của giảng viên [H01.23.01.03]. Theo hướng dẫn của Phòng 

QLĐTSĐH các đơn vị triển khai việc kê khai giờ nghiên cứu khoa học và quy 

đổi theo quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của nhà 
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trường. Sau đó, Phòng QLĐTSĐH tổ chức hoạt động kiểm tra việc kê khai này 

để đảm bảo việc kê khai và đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về loại 

hình và khối lượng nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên rõ ràng, cụ thể, 

đảm bảo độ tin cậy, chính xác. 

Trên cơ sở việc thống kê giờ nghiên cứu khoa học và việc kê khai niên 

giám hàng năm, nhà trường nắm giữ thông tin và xây dựng, hình thành cơ sở 

dữ liệu được cập nhật về loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt được của từng 

giảng viên [H01.23.01.09]. 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên được xây dựng thông qua các 

hoạt động kê khai giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên [H01.23.01.09], kết 

quả nghiệm thu các sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ [H01.23.01.10], 

các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, bài viết đăng trong các kỉ yếu 

hội thảo, hội nghị các cấp… và các giải thưởng được trao tặng cho các công 

trình nghiên cứu khoa học của sinh viên [H01.23.01.11]. 

Kết quả NCKH của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm 

NCKH cụ thể, được công bố, công nhận hoặc nghiệm thu trong năm, bao gồm: 

Bài báo khoa học đã được công bố; báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học 

quốc gia, quốc tế; chương trình, đề tài NCKH, dự án KHCN và các sản phẩm 

KHCN khác đã được nghiệm thu; sách, giáo trình, tập bài giảng phục vụ đào 

tạo đã được xuất bản [H01.23.01.10], [H01.23.01.11]; Còn kết quả nghiên cứu 

khoa học của sinh viên được đánh giá chất lượng thông qua kết quả nghiệm thu 

các cấp, và việc xét giải thưởng các cấp. Những năm gần đây, đề tài nghiên cứu 

khoa học của sinh viên nhà trường không chỉ được trao giải thưởng trong 

trường mà còn được giải thưởng cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng 

ra tổ chức [H01.23.01.13]. 

Hàng năm, viên chức, giảng viên thống kê kết quả hoạt động nghiên cứu 

khoa học của mình và đây là một trong những căn cứ chính để đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Mức quy đổi 

các khâu công tác NCKH được quy định cụ thể trong Quy chế Tổ chức và quản 

lý hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường và quy trình quản lý khối 

lượng NCKH của giảng viên trong đó quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị 

liên quan từ cấp Khoa, chủ nhiệm đề tài, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và 

phòng Kế hoạch tài chính [H01.23.01.14], [H01.23.01.03]. 
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Đối với lực lượng nghiên cứu chủ chốt là cán bộ giảng dạy và cán bộ 

nghiên cứu, Trường có quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu và sản phẩm 

cần đạt được trong một năm, quy đổi về đơn vị giờ nghiên cứu để đối sánh, 

đánh giá [H01.23.01.03], [H01.23.01.14]. 

Hoạt động đối sánh, đánh giá về chất lượng, khối lượng nghiên cứu của 

giảng viên nhà trường cũng được thể hiện rõ trong báo cáo hoạt động khoa học 

công nghệ hàng năm của nhà trường [H01.23.01.11]. Cũng thông qua các báo 

cáo đó cho thấy số lượng chất lượng các các đề tài NCKH tăng lên đáng kể. Cụ 

thể, số lượng các đề tài nghiệm thu được đánh giá loại khá và suất xắc tăng so 

với những năm trước. Đặc biệt, số liệu trong Bảng 23.1.1 thể hiện Đề tài cấp cơ 

sở từ năm 2014-2018 khá ổn định và tăng cao so với đề tài cấp Bộ. Các đề tài 

các cấp về cơ bản đều nghiên cứu những vấn đề liên quan đến các chuyên 

ngành đào tạo, các hoạt động xoay quanh phục vụ cho sự phát triển của Nhà 

trường hoặc các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ. Vì vậy, tính ứng dụng của các 

kết quả nghiên cứu cũng khá cao. 

Bảng 23.1.1 Số lượng các đề tài NCKH thực hiện trong các năm 

Các hoạtđộng  
Thời gian (năm) Tổng số 

2014 2015 2016 2017 2018 

Đề tài cấp Quốc gia 0 0 1 0 0 1 

Đề tài cấp Bộ 5 4 6 5 2 22 

Đề tài cơ sở 10 9 11 15 9 54 

Tổng số 15 13 18 20 11 77 

Số công bố khoa học trung bình của một giảng viên tính từ 2014-2018 

tăng dần cả về số lượng và chất lượng. Đa số các giảng viên vượt giờ định mức 

nghiên cứu khoa học, đặc biệt có nhiều trường hợp vượt 300-500% giờ định 

mức. Sản phẩm nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài, bài báo… đều được 

đánh giá tốt [H01.23.01.10].   

Năm 2017-2018 phong trào hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà 

trường được đẩy mạnh nên số lượng các bài báo khoa học và bài viết hội thảo, 

hội nghị tăng khá cao so với các năm về trước (ước tính khoảng 500 bài) 

[H01.23.01.11]. 

Để hoạt động nghiên cứu khoa học ngày một nâng cao chất lượng và đạt 

hiệu quả cao hơn, hàng năm Phòng QLĐT Sau đại học tham mưu, đề xuất với 
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Ban giám hiệu các phương án cải tiến quy định, phương thức, loại hình, quy 

trình quản lý nghiên cứu khoa học. Những cải tiến này thường được đề xuất và 

phê duyệt trong kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm 

[H01.23.01.12]. Cụ thể:  

- Cải tiến nghiên cứu khoa học của sinh viên: hệ thống hóa các quy định 

và hướng dẫn, đôn đốc, theo sát sinh viên trong quá trình thực hiện triển khai 

đề tài. Cải tiến công tác tổ chức nhân sự, phòng QLĐTSĐH đã phân công một 

chuyên viên phụ trách mảng nghiên cứu khoa học của sinh viên, thực hiện tổ 

chức giám sát, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Mỗi một khoa, 

trung tâm, phân hiệu cũng có một chuyên viên phụ trách về nghiên cứu khoa 

học của sinh viên. Bên cạnh đó, đoàn trường và phòng công tác sinh viên cũng 

tích cực phối hợp các hoạt động phong trào thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh 

viên phát triển, khen thưởng tuyên dương những sinh viên có thành tích trong 

hoạt động nghiện cứu khoa học các cấp [H01.23.01.03], [H01.23.01.13]; 

  - Triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của các 

đơn vị KHCN ; 

- Hoàn thiện phương thức đánh giá chế độ làm việc của giảng viên và 

nghiên cứu viên về NCKH theo các chỉ số đánh giá chính. 

-  Từng bước tin học hóa hệ thống quản lý KHCN, bằng việc xây dựng 

và ứng dụng phần mềm quản lý khoa học vào công tác quản lý khoa học của 

nhà trường . 

- Tăng cường vai trò của các đơn vị chuyên môn trong quản lý KHCN. 

Các Khoa được Trường giao là đầu mối để tập hợp, đánh giá các đề xuất và 

chủ quản các đề tài nghiên cứu, đề tài NCKH sinh viên ; 

- Tạp chí Khoa học Nội vụ của Trường đã có những cải tiến về quy trình 

phản biện để từng bước nâng cao chất lượng tạp chí. Tạp chí đã được tính điểm 

công trình theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư và đang cố gắng để 

một tháng ra một số. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lƣợng nghiên cứu của ngƣời học 

đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Tham gia NCKH là một trong những nhiệm vụ và quyền lợi của sinh 

viên HUHA. Nhà trường xác định một trong những giải pháp cần thực hiện để 

đảm bảo CLPT KHCN là có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên 
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sớm được tham gia vào công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo. Chính vì vậy Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học của nhà 

trường đã quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu, số lượng và 

chất lượng nghiên cứu khoa học mà người học thực hiện [H01.23.02.01]. Các 

hình thức NCKH của sinh viên được thể hiện qua việc viết bài đăng trên các ấn 

phẩm NCKH, tham gia thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp và các 

hoạt động KHCN khác trong nước, tham gia các giải thưởng, cuộc thi dành cho 

sinh viên [H01.23.02.03], [H01.23.02.13]. 

Hàng năm nhà trường ban hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên [H01.23.02.02]; Trên cơ sở đó, các Khoa, trung tâm và Phân hiệu 

triển khai, hướng dẫn cho sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu và phương pháp 

nghiên cứu để triển khai hoạt động nghiên cứu đạt hiệu quả; Kết quả nghiên 

cứu khoa học của sinh viên được coi là một trong những tiêu chí xét điểm rèn 

luyện và cộng điểm học tập khi đạt các giải thưởng nghiên cứu [H01.23. 

01.03]. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được nhà trường chú 

trọng, quan tâm. Vì vậy, Ban giám hiệu phân công cho một Phó hiệu trưởng 

phụ trách về mảng này, đồng thời yêu cầu Phòng QLĐT Sau đại học căn cứ 

vào chức năng nhiệm vụ của mình [H01.23. 01.05] phối hợp chặt chẽ với các 

khoa, trung tâm, Phân hiệu để thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát loại hình, 

khối lượng và chất lượng nghiên cứu, các hoạt động nghiên cứu khoa học của 

người học. Bên cạnh đó, Phòng còn phối hợp với Phòng công tác sinh viên, 

Đoàn thanh niên để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, động viên khích lệ 

các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa 

[H01.23.02.03]. 

Quy trình thực hiện hoạt động theo dõi, giám sát này cũng được quy 

định trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học của nhà trường 

[H01.23.01.03], cụ thể: các quy định về đăng kí, xét chọn, hướng dẫn đề tài 

nghiên cứu khoa học cho sinh viên đến quy trình đánh giá mức độ hoàn thành, 

khối lượng, chất lượng, loại hình nghiên cứu của người học đều được quy định 

cụ thể rõ ràng trong quy chế này. Cụ thể, tháng 9 hàng năm nhà trường ban 

hành kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Trên cơ sở 

đó, các khoa, trung tâm, phân hiệu triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên khoa mình hàng năm như sau: Hướng dẫn sinh viên đăng ký và 
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xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (từ ngày 01/9 - 15/9); Tổ 

chức Hội đồng khoa học cấp Khoa xét duyệt đề tài và đề cương chi tiết theo 

các tiêu chí đánh giá (từ ngày 15/9 - 25/9); Tổng hợp danh sách tên đề tài, giảng 

viên hướng dẫn, dự thảo Quyết định giao đề tài, lấy ý kiến Phòng QLĐT Sau 

đại học và trình Ban Giám hiệu phê duyết (trước ngày 01/10); Tổ chức nghiệm 

thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (kết thúc trước ngày 15/4); Tổng hợp 

hồ sơ nghiệm thu đề tài, dự thảo Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa 

học của sinh viên, lấy ý kiến Phòng Quản lý đào tạo sau đại học sau đó trình Ban 

Giám hiệu phê duyệt (trước ngày 20/4); Thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp Khoa trước ngày 05/5. Sau khi tổ chức hội nghị cấp 

khoa xong, các khoa, trung tâm, phân hiệu gửi danh sách đăng ký đề tài báo cáo 

tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường về Phòng Quản lý đào tạo 

sau đại học trước ngày 20/5. Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học sẽ tổ chức họp 

đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp trường và tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên 

cứu khoa học cấp trường vào tháng 6. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn quy định kinh phí đầu tư nghiên cứu khoa 

học cho sinh viên trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H01.23. 01.04]. 

Để cơ sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và chất lượng nghiên cứu 

cho người học thường xuyên, Phòng QLĐTSĐH đã phân công công việc cho 

01 chuyên viên phụ trách nghiên cứu khoa học của sinh viên thực hiện nội 

dung này [H01.23. 01.07]. Trên cơ sở hồ sơ triển khai đề tài sinh viên các năm 

và danh sách đề tài sinh viên hàng năm, chuyên viên này sẽ cập nhật thường 

xuyên về hoạt động nghiên cứu khoa học của người học [H01.23. 01.12] 

[H23.23. 02.09]. 

Các chỉ số chính để đánh giá hoạt động nghiên cứu của sinh viên là số 

lượng báo cáo khoa học, số lượng giải thưởng các cấp, số bài báo khoa học. 

Thành phần tham gia NCKH của sinh viên khá đa dạng, không chỉ những sinh 

viên năm cuối còn có cả sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, trong đó một số đạt 

kết quả tốt và được giải cấp Trường. Các báo cáo khoa học sinh viên được 

đánh giá bởi hội đồng khoa học theo các tiêu chí đánh giá như đối với một 

công trình khoa học thực thụ [H01.23. 02.03]. (xem số liệu trong bảng 23.2.1). 
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Bảng 23.2.1 Thống kê về NCKH của sinh viên 

Năm học 
Số báo 

cáo  

Số SV 

 tham gia 

Giải cấp Bộ 

DG&ĐT 
Giải cấp trƣờng 

2013-2014 4 14 0 0 

2014-2015 26 92 0 

2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 

giải ba, 10 giải khuyến 

khích 

2015-2016 26 92 0 0 

2016-2017 75 226 0 

2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 

giải ba, 5 giải khuyến 

khích 

2017-2018 105 310 
1 giải ba, 1 giải 

khuyến khích 

2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 

giải ba, 4 giải khuyến 

khích 

 

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên,nhà trường quan tâm tới các hoạt động đối sánh về khối lượng và 

chất lượng nghiên cứu của người học. Hoạt động này được tổ chức từ các cấp 

khoa, trung tâm, Phân hiệu rồi lên đến cấp trường và thường được tổ chức đối 

sánh theo lĩnh vực [H01.23.02.03]. 

Bên cạnh đó, thông qua việc gửi những báo cáo nghiên cứu khoa học 

xuất sắc đi dự thi, đánh giá ở cấp Bộ GD&ĐT và đây cũng là cơ hội tốt để 

HUHA so sánh, đánh giá chất lượng sinh viên NCKH trong trường với các 

trường đại học khác trên cả nước [H01.23.01.13]. Hoạt động đối sánh này cũng 

được phản ánh trong Báo cáo hoạt động NCKH sinh viên hàng năm tại Hội 

nghị NCKH sinh viên cấp Trường [H01.23. 02.03]. 

Với những giải pháp tích cực của Trường, phong trào sinh viên NCKH 

được liên tục duy trì ở mức khá cao. Năm 2017, Trường có trung bình 16 báo 

cáo khoa học/1000 sinh viên. So với một số trường trong lĩnh vực khoa học xã 

hội như Đại học Luật Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thì số 

lượng NCKH/1000 sinh viên của Nhà trường cũng tương đương [H01.23. 

02.03]. 
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Phát huy, khích lệ, thu hút người học tham gia nghiên cứu khoa học 

ngày càng cao, phòng QLĐT Sau đại học thường xuyên tham mưu, tư vấn cho 

Ban giám hiệu cải tiến quy trình, thủ tục và cách thức tổ chức, quản lý hoạt 

động sinh viên nghiên cứu khoa học. Những cải tiến này được đề cập đến trong 

kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm [H01.23. 01.12], Báo cáo 

hoạt động NCKH sinh viên hàng năm tại Hội nghị NCKH sinh viên cấp 

Trường [H01.23.02.03] và được thực hiện trong quá trình triển khai hoạt động 

sinh viên nghiên cứu khoa học, ví dụ: Trường có chính sách khen thưởng cho 

thành tích NCKH của sinh viên như cấp giấy khen và giấy chứng nhận sinh 

viên NCKH, được công bố kết quả nghiên cứu trong quyển tóm tắt báo cáo 

NCKH được cộng thêm điểm thưởng vào điểm rèn luyện của học kỳ để làm 

căn cứ xét cấp học bổng và xếp loại thi đua [H01.23.01.03]. 

 Bên cạnh đó, Nhà trường cũng thường xuyên quan tâm, cải tiến các biểu 

mẫu nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu, các tiêu chí đánh giá thi đua khen 

thưởng liên quan đến chất lượng nghiên cứu khoa học cho phù hợp với tình 

hình phát triển của nhà trường và xã hội [H01.23. 01.13], [H01.23. 01.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lƣợng các công bố khoa học bao gồm 

cả các trích dẫn đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Các loại hình công bố khoa học của Trường bao gồm: bài báo trên tạp 

chí trong nước, tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS; báo cáo đăng tại 

kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; giáo trình, sách chuyên khảo 

và tham khảo.  

Trường đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công bố khoa học trong CLPT ], 

[H01.23. 03.09], tổ chức thống kê kết quả hàng năm. Số liệu công bố theo từng 

đơn vị và từng giảng viên cũng được thống kê để đánh giá kết quả hoạt động, 

nhận dạng những cá nhân, đơn vị mạnh về công bố khoa học và những điểm 

yếu cần khắc phục [H01.23.03.10]. Các quy định cụ thể về các loại hình và số 

lượng các công bố khoa học, bao gồm cả các trích dẫn cho từng năm và theo 

giai đoạn được thể hiện thông qua Giấy phép sửa đổi bổ sung những quy định 

in trong giấy phép hoạt động báo chí [H01.23.03.01] và các bài đăng trên Tạp 

chí khoa học Nội vụ từ số 1 đến số 26 [H01.23. 03.02]. 

Để theo dõi số liệu công bố khoa học, Trường đang xây dựng phần mềm 

quản lý khoa học để có cơ sở dữ liệu quản lý công bố khoa học, gắn liền với 
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từng cán bộ khoa học và đề tài nghiên cứu. Đồng thời giao cho phòng Quản lý 

đào tạo Sau đại học [H01.23.03.01] và Tạp chí khoa học Nội vụ thực hiện theo 

dõi, giám sát [H01.23.03.02]. 

Cơ sở dữ liệu được cập nhật về các loại hình và số lượng các công bố 

khoa học bao gồm cả các trích dẫn, chỉ số IF được thực hiện thông qua việc 

tổng hợp danh sách các bài viết đăng trên hội thảo, hội nghị của trường và 

trong nước, danh sách các bài viết đăng trên hội thảo, hội nghị quốc tê 

[H01.23.03.03]. 

Mặc dù đã có hệ thống theo dõi và đối sánh số lượng công bố khoa học 

nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam chưa có hệ thống quản lý trích dẫn khoa học 

nên vấn đề theo dõi, đối sánh trích dẫn khoa học của Trường hiện nay chưa 

được thực hiện toàn diện, Trường mới chỉ sử dụng các chức năng của hệ thống 

Web của Google Scholar để lấy số liệu về trích dẫn của các công bố ISI của 

Trường. 

Theo thống kê, tổng số các bài báo của CBVC Nhà trường đã đăng trên 

các tạp chí khoa học chuyên ngành từ năm 2014 - 2018 là 839 bài (tổng số bài 

báo tính theo hệ số quy đổi là 866) (bảng 23.3.1) trong đó có: 27 bài báo đăng 

trên tạp chí quốc tế, 421 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, 33 bài báo 

đăng trong kỷ yếu các hội nghị quốc tế và 358 bài báo đăng trong kỷ yếu các 

hội nghị trong nước. Hiện tại nhà trường đang triển khai các hoạt động hỗ trọ 

các công bố quốc tế, ưu tiên xét chọn các đề tài có công bố 

ISI/SCOPUS,...động viên, khuyến khích sự phấn đấu của các nhà khoa học 

nghiên cứu và tiến hành công bố khoa học, đặc biệt là công bố trên các tạp chí 

quốc tế có uy tín thuộc các danh mục ISI/SCOPUS, nhằm gia tăng về số lượng 

cũng như chất lượng các công bố khoa học của nhà trường trong thời gian tới 

[H01.23.03.03] [H01.23.03.02]. 

Nhà trường chú trọng việc chủ trì tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan 

đến ngành thế mạnh và phù hợp với định hướng, CLPT khoa học của Nhà 

trường. Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong trường và các nhà khoa 

học trong nước công bố các nghiên cứu của mình, Nhà trường đã định kỳ xuất 

bản các số của Tạp chí Khoa học Nội vụ. Danh mục các bài báo đăng trên Tạp 

chí Khoa học Nội vụ được công bố trên các website của nhà trường 

[H01.23.03.02].  
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Bảng 23.3.1 Thống kê các công bố khoa học giai đoạn 2014-2018 

TT Sản phẩm Hệ số 
Năm  

Tổng đã Quy 

đổi 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Bài báo quốc 

tế 
2.0   1 1 12 13 54 

2 
Bài báo trong 

nước 
1.0 43 32 80 110 156 421 

3 

Báo cáo hội 

nghị khoa học 

Quốc tế 

1.0   1 6 10 16 33 

4 

Báo cáo hội 

nghị khoa học 

Trong nước 

0.5 63 40 85 90 80 358 

Tổng   106 74 172 222 265 866 

 

Để nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các 

công bố khoa học bao gồm các trích dẫn, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải 

tiến trong chương trình hành động của Câu lạc bộ nghiên khoa học lần thứ nhất 

[H01.23.03.08] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lƣợng các tài sản trí tuệ đƣợc xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

Tài sản trí tuệ của nhà trường là các giáo trình, sách chuyên khảo, sách 

tham khảo, bài giảng, bài báo khoa học, các công trình nghiên cứu khoa học và 

các sáng kiến, cải tiến…Từ khi chuyển đổi sang hình thức đào tạo tín chỉ, nhà 

trường khá quan tâm và mong muốn đầu tư phát triển tiêu chí này nhiều hơn. 

Hiện tại HUHA đang tiến hành các rà soát lại các loại hình sản phẩm 

khoa học công nghệ để đăng kí sở hữu trí tuệ. Việc nâng cao hiểu biết về quyền 

sở hữu trí tuệ cho viên chức, giảng viên và gia tăng số lượng sản phẩm KHCN 

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đang là một trong những hoạt động được ưu tiên 

của Nhà trường. Nhà trường đã thực hiện tuyên truyền phổ biến trong toàn 

trường về những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và có thông báo về các 

quy định của Nhà nước về sở hữu trí tuệ thông qua các buổi hướng dẫn viết 

thuyết minh đề cương chi tiết các đề tài NCKH, viết các bài báo khoa học 

[H01.23.04.08]. Trên cơ sở các quy định về sở hữu trí tuệ do Nhà nước ban 
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hành, Nhà trường khuyến khích các đơn vị thực hiện và cá nhân chủ trì nhiệm 

vụ KHCN đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm KHCN và có 

quy định cụ thể về bản quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm KHCN. Các hoạt động 

liên quan đến SHTT đã được trình bày cụ thể trong Tiêu chuẩn 19. Tuy nhiên, 

do trường cũng mới lên đại học chưa lâu nên lĩnh vực sở hữu trí tuệ về các sản 

phẩm khoa học của nhà trường còn rất khiêm tốn và hạn chế.  

Nhà trường có quy định cụ thể về các loại về các loại hình và số lượng 

các tài sản trí tuệ, trong đó có quy định về việc sở hữu trí tuệ trong Quy chế tổ 

chức và quản lý hoạt động khoa học của nhà trường [H01.23.01.03]. 

Trường đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công bố khoa học trong CLPT 

[H01.23.03.09], tổ chức thống kê kết quả hàng năm. Số liệu công bố theo từng 

đơn vị và từng giảng viên cũng được thống kê để đánh giá kết quả hoạt động, 

nhận dạng những cá nhân, đơn vị mạnh về công bố khoa học và những điểm 

yếu cần khắc phục [H01.23.03.10]. 

Hệ thống theo dõi, giám sát loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ; Cơ 

sở dữ liệu được cập nhập về tài sản trí tuệ được nhà trường giao cho Phòng 

QLĐT Sau đại học [H01.23.01.07], và Trung tâm thông tin thư viên [H01.23. 

04.01]. Tuy nhiên, do lĩnh vực này còn hạn chế nên các hoạt động theo dõi, 

giám sát cũng chưa phát huy cao hiệu quả. 

Để theo dõi số liệu công bố khoa học, Trường đang xây dựng phần mềm 

quản lý khoa học để có cơ sở dữ liệu quản lý công bố khoa học, gắn liền với 

từng cán bộ khoa học và đề tài nghiên cứu.  

Cơ sở dữ liệu được cập nhập về tài sản trí tuệ thông qua: Danh sách các 

bài báo khoa học được tính điểm hàng năm [H23.23. 04.04]; Danh sách các 

sáng kiến khoa học [H01.23.04.03]; Danh sách giáo trình, tập bài giảng biên 

soạn hàng năm [H01.23.04.05]; Danh sách đề tài sinh viên, đề tài viên chức, 

giảng viên hàng năm [H01.23. 04.06], [H01.23. 04.04]. 

Nhà trường đã bắt đầu thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các 

loại hình số lượng các tài sản trí tuệ; thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các chỉ 

số về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ hàng năm đồng thời có kế hoạch 

cải tiến chất lượng các hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên 

quan về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ của trường. Các hoạt động này 

thể hiện qua báo cáo khoa học công nghệ hàng năm [H01.23.04.07]. Tuy nhiên, 

những hoạt động này còn rất hạn chế.  



356 
 
 

Các loại hình công bố khoa học của Trường bao gồm: bài báo trên tạp 

chí trong nước, tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS; báo cáo đăng tại 

kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; giáo trình, sách chuyên khảo 

và tham khảo. 

Mặc dù đã có hệ thống theo dõi và đối sánh số lượng công bố khoa học 

nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam chưa có hệ thống quản lý trích dẫn khoa học 

nên vấn đề theo dõi, đối sánh trích dẫn khoa học của Trường hiện nay chưa 

được thực hiện toàn diện, Trường mới chỉ sử dụng các chức năng của hệ thống 

Web của GoogleScholar để lấy số liệu về trích dẫn của các công bố ISI của 

Trường.  

Kết quả đăng ký SHTT cũng được đối sánh với chỉ số của các trường 

trong nước, đặc biệt là các trường cùng đào tạo ở lĩnh vực xã hội cho thấy 

HUHA là mặc dù là đơn vị mạnh trong lĩnh Nôi vụ, tuy nhiên so với mức trung 

bình của một đại học nghiên cứu trong nước thì chỉ số đăng ký sở hữu trí tuệ 

còn rất hạn chế, đòi hỏi Trường phải nỗ lực hơn nữa. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu đƣợc 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

HUHA là một trong những đơn vị đào tạo và NCKH trực thuộc Bộ Nội 

vụ. Do đó, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường luôn gắn 

liền với sự chỉ đạo và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ. Bên cạnh đó, với 

vị thế là trường đại học phát triển mạnh hàng đầu của ngành Nội vụ, hàng năm 

trường ký kết được nhiều hợp đồng KHCN với Bộ Nội vụ và được bộ hướng 

dẫn lập dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm [H01.23.05.04]. Kinh 

phí cho hoạt động KHCN cũng đóng góp một phần vào nguồn thu tổng thể của 

nhà trường góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu, đồng thời cải thiện thu nhập của viên chức, giảng viên 

và người lao động [H01.23.05.01]. 

Nhà trường quy định cụ thể việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại hoạt 

động nghiên cứu, khen thưởng nghiên cứu khoa học cũng như tổng chi cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng các quy 

định hiện hành trong các văn bản như: Quy chế chi tiêu nội bộ [H01.23. 01.04], 

Dự toán thu chi tài chính hàng năm của trường [H01.23.05.01], Dự toán thu chi 

ngân sách nhà nươc từ năm 2014 đến 2018 [[H01.23. 05.03]. 
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Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của giảng viên, cán 

bộ nghiên cứu về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt 

động nghiên cứu và hệ thống giám sát việc phân bổ ngân quỹ cho từng loại 

hoạt động nghiên cứu. Cụ thể, thông qua các quy định, hướng dẫn, tiêu chí, 

phương pháp đánh giá,… được thể hiện thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của 

nhà trường và các văn bản như Dự toán thu chi tài chính các năm của Trường 

[H01.23. 01.04]; Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Kế 

hoạch tài chính [H01.23. 05.02]; Báo cáo tài chính các năm 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 của HUHA [H01.23. 05.03], các giảng viên, cán bộ nghiên cứu sẽ 

góp ý, phản ánh các ý kiến phản hồi về mức độ phù hợp, minh bạch của ngân 

quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu đồng thời yêu cầu điều chỉnh những 

quy định chưa hợp lý, bất cập đồng thời giám sát việc phân bổ ngân quỹ cho 

từng loại hoạt động nghiên cứu [H1.23.05.03].  

Trong giai đoạn 2014 - 2018, nguồn thu từ hoạt động NCKH của Nhà 

trường chủ yếu đến từ kết quả hoạt động nghiên cứu và dịch vụ khoa học của 

Viện nghiên cứu và phát triển, cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học của 

nhà trường. Trong các năm qua nguồn thu từ hoạt động này khá ổn định và 

tăng trưởng từng năm. Công tác thu chi tài chính cho hoạt động KHCN của nhà 

trường được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch trong 

quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu 

bao gồm các loại hình sau: Kinh phí ngân sách cấp cho các đề tài, dự án; Kinh 

phí đầu tư cho các đề tài cơ sở; Kinh phí đầu tư cho đề tài NCKH sinh viên; 

Kinh phí tổ chức các hội thảo, hội nghị hàng năm; Kinh phí biên soạn, xuất bản 

giáo trình, tập bài giảng; Kinh phí hỗ trợ đoàn đi tham dự hội thảo, hội nghị 

nước ngoài [H01.23. 05.01]. 

Các nguồn kinh phí này được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình nghiên 

cứu và có thể được chiết xuất, tổng hợp tại mọi thời điểm theo nhu cầu. Nhà 

trường đã trích một phần doanh số từ các nguồn thu của Nhà trường để làm 

kinh phí phục vụ các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm chi cho đề tài 

NCKH cấp cơ sở; chi cho đề tài NCKH sinh viên; chi cho tổ chức các hội thảo, 

hội nghị hàng năm; chi cho hoạt động biên soạn, xuất bản giáo trình, tập bài 

giảng; chi hỗ trợ đoàn đi tham dự hội thảo, hội nghị nước ngoài … 

Nhà trường luôn đảm bảo, chú trọng đầu tư chi cho các hoạt động 

KHCN từ ngân sách của Nhà trường [H01.23. 05.01]. Ngoài ra, Nhà trường 
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còn cụ thể hóa việc đánh giá hoạt động KHCN của Viện nghiên cứu phát triển 

và các đơn vị trong trường bằngcác bảng thống kê về nghiên cứu khoa học 

trong các báo cáo tổng kết hàng năm. Trên cơ sở đó, Nhà trường đưa ra các 

biện pháp, các bài học kinh nghiệm cũng như lấy ý kiến rộng rãi của viên chức, 

giảng viên trong trường về các biện pháp đẩy mạnh hoạt động KHCN và tăng 

nguồn thu từ hoạt động KHCN [H1.23.05.03]. Các chỉ số về kinh phí KHCN 

cũng được thống kê hàng năm và đối sánh với chỉ số chung các trường thuộc 

Bộ Nội vụ. Kết quả đối sánh hiện nay cho thấy tỷ lệ kinh phí KHCN nói chung 

và tỷ lệ kinh phí dịch vụ KHCN và chuyển giao tri thức trên tổng kinh phí hoạt 

động KHCN hàng năm hiện đang còn thấp, cần phải được cải thiện hơn nữa 

[H1.23.05.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 23.6: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm việc thƣơng 

mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) đƣợc 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Các kết quả nghiên cứu và sáng tạo bao gồm: công bố khoa học, đăng ký 

SHTT, đăng ký quyền  tác giả, và các giải thưởng quốc gia, quốc tế, các nhóm 

nghiên cứu, các DN khởi nghiệp và các giải thưởng quốc gia và quốc tế về KH-

CN….Nhà trường có quy định cụ thể về kết quả nghiên cứu và sáng tạo trong 

hoạt động nghiên cứu khoa học trong Quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc 

bộ khoa học HUHA [H01.23.06.01] và Quy chế Tổ chức và Quản lý hoạt động 

khoa học, công nghệ của Trường [H01.23. 01.03]. 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm 

chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp được thể hiện qua Báo cáo hoạt 

động khoa học công nghệ hàng năm [H01.23. 01.11], Phân công nhiệm vụ cho 

lãnh đạo, chuyên viên Phòng QLĐTSĐH [H01.23. 01.11]. 

Các báo cáo và kết quả thống kê hàng năm cho thấy: Có sự gia tăng về 

công bố khoa học, đặc biệt là năm 2018 nhà trường đã có 01 công bố khoa học 

chất lượng cao trên các tạp chí ISI, SCOPUS[H01.23.01.11]; Trường đã nhận 

được các giải thưởng về KH-CN cấp Bộ năm 2018 cho lĩnh vực nghiên cứu 

khoa học của sinh viên;  Trường đã thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, 

trên cơ sở đó đã hình thành 08 nhóm nghiên cứu, tập trung chủ yếu trong lĩnh 

vực đào tạo của nhà trường và ngành Nội vụ [H01.23.01.11], như: Nhóm 
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nghiên cứu Khoa học chính trị; Nhóm nghiên cứu Thể chế; Nhóm nghiên cứu 

Thông tin – Truyền thông, Văn hóa – Xã hội; Nhóm nghiên cứu Quản trị 

nguồn nhân lực; Nhóm nghiên cứu Tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý và cải cách  

hành chính; Nhóm nghiên cứu Ứng dụng công nghệ thông tin; Nhóm nghiên 

cứu Văn thư – Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Nhóm nghiên cứu Văn hóa 

Pháp- Hàn Quốc. Các phòng thực hành phục vụ công tác NCKH và đào tạo. 

Nhìn chung, mặc dù đã hình thành tuy nhiên hệ thống thu thập thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo 

(bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn 

vị khởi nghiệp) của nhà trường vẫn còn hạn chế 

Nhà trường đã bước đầu thực hiện việc đối sánh về kết quả nghiên cứu 

và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành 

lập các đơn vị khởi nghiệp); thực hiện rà soát và điều chỉnh hoạt động nghiên 

cứu và sáng tạo; có kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động căn cứ thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo. 

Hoạt động này được thể hiện trên các văn bản: 

- Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ hàng năm [H01.23. 01.11]; 

- Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2016, 2017, 2018 

[H01.23. 01.12] 

- Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2011-2015 

và phương hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Trường ĐHNV 

HN [H01.23. 06.02] 

- Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Bộ Nội vụ [H01.23. 

06.03] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số 

lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học mà đội ngũ giảng viên và cán bộ 

nghiên cứu phải thực hiện theo quy định hiện hành.  

- Có hệ thống theo dõi, giám sát các hoạt động nghiên cứu khoa học của 

đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu;  

- Có cơ sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và khối lượng nghiên cứu 

đạt được của từng giảng viên và nghiên cứu viên. 
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- Các  quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu, số lượng 

và chất lượng nghiên cứu khoa học mà người học thực hiện được nhà trường 

quy định cụ thể, rõ ràng trong Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học 

công nghệ.  

- Có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng và chất lượng 

nghiên cứu, có cơ sở dữ liệu được cập nhật về loại hình và chất lượng nghiên 

cứu cho người học. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

-  Có kế hoạch cải tiến quy định, quy trình về hoạt động quản lý khoa 

học nhưng hoạt động cải tiến này vẫn chưa nhiều. 

-  Hoạt động đối sánh về loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu 

của người học chưa được đối sánh với thông tin của nước ngoài.  

- Có kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng và số lượng của các loại 

hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm các trích dẫn tuy nhiên chưa 

nhiều và hiệu quả. 

- Thực hiện việc đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa 

học, bao gồm các trích dẫn còn chưa toàn diện. 

- Việc quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ chưa được quan tâm đầu tư 

đúng mức. Đa số các nhà nghiên cứu, chuyên viên, giảng viên nhà trường còn 

hạn chế trong việc tiếp cận quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và chưa chủ 

động trong các hoạt động đăng ký để xác lập quyền tài sản trí tuệ của mình.  

- Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học còn rất hạn chế. Mức 

đầu tư kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng được quan tâm 

và cải tiến nhưng so với mặt bằng các trường vẫn chưa phải là cao. 

- Việc thực hiện việc đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo; thực 

hiện rà soát và điều chỉnh hoạt động nghiên cứu và sáng tạo; cải tiến chất lượng 

các hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng 

kết quả nghiên cứu và sáng tạo còn mới và chưa toàn diện. 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1. 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 1 

- Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm về hoạt 

động cải tiến quy định, quy trình cách 

thức quản lý khoa học; Bổ sung nhân sự 

cho mảng hoạt động quản lý khoa học 

- Nhà trường cần tăng cường hoạt động 

cải tiến quy định, quy trình cách thức 

quản lý khoa học 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan;  

P.TCCB  

2019, 

2020 

2 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 2 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác 

về nghiên cứu khoa học sinh viên với các 

đối tác nước ngoài chiến lược; 

- Nhà trường cần tăng cường hoạt động 

đối sánh về loại hình, khối lượng và chất 

lượng nghiên cứu của người học chưa 

được triển khai mạnh ra nước ngoài. 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

3 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 3 

Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sáng kiến về 

lĩnh vực này; 

- Nhà trường  cần tăng cường kế hoạch 

cải tiến để nâng cao chất lượng và số 

lượng của các loại hình và số lượng các 

công bố khoa học bao gồm các trích 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

4 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 4 

- Xây dựng các phần mềm quản lý khoa 

học và lấy số liệu trích dẫn của các công 

bố khoa học; hỗ trợ các công bố quốc tế 

- Cần thực hiện việc đối sánh về các loại 

hình và số lượng các công bố khoa học, 

bao gồm các trích dẫn toàn diện hơn 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

 

6 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 5 

- Xây dựng quy định hướng dẫn và hỗ 

trợ về thủ tục hành chính và kinh phí 

đăng ký sở hữu trí tuệ  đối với các sản 

phẩm KHCN của các đề tài, dự án 

KHCN; 

- Cần tăng cường đầu tư cho hoạt động 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học 

của nhà trường 

7 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 6 

- Xây dựng cơ chế đóng góp, trích nộp 

cho trường theo bậc thang nhằm khuyến 

khích các nhà khoa học mang được nhiều 

hợp đồng, dự án về cho trường; 

- Nhà trường cần có biện pháp tăng 

nguồn thu ngoài ngân sách từ nghiên cứu 

khoa học 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

20019, 

2020 

8 

Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 7 

- Thường xuyên tổ chức giao lưu, trao 

đổi hợp tác với các doanh nghiệp bên 

ngoài; Rà soát chặt chẽ các sản phẩm 

nghiên cứu khoa học có thể chuyển giao 

công nghệ để đề xuất tiến hành thủ tục 

chuyển giao; Định hướng, đặt hàng các 

nhiệm vụ nghiên cứu có khả năng 

thương mại hóa 

- Cần tăng cường việc thực hiện việc đối 

sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo; 

thực hiện rà soát và điều chỉnh hoạt động 

nghiên cứu và sáng tạo; cải tiến chất 

lượng các hoạt động căn cứ thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về chất 

lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo 

P.QLĐTSĐH, 

các khoa, 

trung tâm, 

phân hiệu 

2019, 

2020 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

- Tổ chức các hội thảo tọa đàm, các lớp 

bồi dưỡng về đạo đức nghiên cứu khoa 

học và kiến thức liên quan đến sở hữu trí 

tuệ; 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán 

triệt về đạo đức nghiên cứu khoa học và 

các quy định, kiến thức liên quan đến sở 

hữu trí tuệ. 

 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

- Xây dựng, đổi mới phần mềm quản lý 

khoa học; 

- Thường xuyên update các thông tin dữ 

liệu để làm giàu và mới cơ sở dữ liệu về 

nghiên cứu khoa học của nhà trường 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 5 

- Cải tiến hệ thống theo dõi, giám sát loại 

hình, khối lượng và chất lượng nghiên 

cứu cho người học. 

P.QLĐTSĐH, 

các đơn vị 

liên quan 

2019, 

2020 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 23 4/7 

Tiêu chí 23.1 4/7 

Tiêu chí 23.2 4/7 

Tiêu chí 23.3 4/7 

Tiêu chí 23.4 4/7 

Tiêu chí 23.5 4/7 

Tiêu chí 23.6 4/7 

 

Tiêu chuẩn 24.  Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1: Loại hình và khối lƣợng tham gia vào hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội đƣợc xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến 

HUHA trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm 

vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể Nhà trường luôn đoàn kết, 

quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên 

giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển.  

Các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng của Nhà trường diễn ra đều 

đặn hàng năm, thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh, sinh viên cùng toàn 

thể người lao động trong toàn Trường. Nhà trường có sự đa dạng trong các loại 

hình và khối lượng tham gia kết nối phục vụ cộng đồng (PVCĐ). HUHA đã có 

những hành động rất cụ thể đối với việc triển khai đa dạng các loại hình, khối 

lượng công việc tham gia kết nối và PVCĐ. Các hoạt động PVCĐ được Ban 
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Giám hiệu giao cho Công đoàn, Đoàn TN làm đầu mối thực hiện. 

[H1.24.01.12]. Tuy nhiên, Nhà trường chưa có văn bản quy định cụ thể về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ đóng góp cho xã 

hội. Việc cụ thể hóa về loại hình và khối lượng tham gia hoạt động PVCĐ 

được Công Đoàn, Đoàn TN chủ động thực hiện và nêu rõ qua các kế hoạch đề 

ra trước mỗi hoạt động trong năm[H1.24.01, 02, 03, 04] 

Công đoàn, Đoàn TN là đầu mối trong các hoạt động thiện nguyện vì 

PVCĐ, lên kế hoạch thực hiện các hoạt động PVCĐ trong năm để triển khai 

thực hiện chủ động và hiệu quả [H1.24.01, 02, 03, 04] . Số lượng các hoạt động 

tăng dần theo từng năm cả về số lượng, chất lượng và sự đa dạng trong các loại 

hình, cụ thể:  

1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội:  

a) Các hoạt động PVCĐ dành cho cán bộ, giảng viên, người lao động: 

Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động có những hoạt động phục vụ 

cộng đồng được tổ chức với quy mô lớn và triển khai đồng loạt rất hiệu quả như:  

“Vì người nghèo” "[H1.24.01.05, 08, 11]  

“Đền ơn đáp nghĩa” [H1.24.01.09, 10, H1.24.02.10]  

“Thương binh Liệt sỹ” [H1.24.02.01, 02, 06, 10, 11, 12, 13].  

Các hoạt động này diễn ra đều đặn hàng năm thể hiện sự quan tâm đặc 

biệt của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu nhà Trường tới các hoạt động phục vụ vì 

cộng đồng. 

b) Các hoạt động PVCĐ dành cho sinh viên, học sinh:  

- “Sắc đỏ HUHA” đây là một trong những hoạt động rất nổi bật đã trải 

qua nhiều năm tổ chức đó là ngày hội hiến máu toàn trường, không chỉ đơn 

thuần là một ngày hội của giới trẻ mà đây còn là ngày hội của những trái tim 

nhân ái, sẵn sàng tham gia hiến máu vì người bệnh. Số đơn vị máu thu được 

tăng dần theo từng năm [Bảng 24.1.01], thể hiện sự nhiệt tình tham gia của 

đông đảo học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ viên chức người lao động trong 

toàn trường. 

Bảng 24.01.01. So sánh số lƣợng hiến máu nhân đạo từ năm 2013-2018 –  

 

Số đơn vị máu thu được từ hoạt động hiến máu nhân đạo qua từng năm  

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

281 đơn vị 400 đơn vị 700 đơn vị 820 đơn vị 950 đơn vị >1000 đơn vị 
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- Chương trình Tình nguyện “Mùa hè xanh” là một trong những hoạt 

động rất thiết thực và ý nghĩa đó chính là do Đoàn Trường tổ chức hàng năm 

với các hoạt động tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, trao quà cho các hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp hoặc phối hợp giúp đỡ xây dựng các 

công trình thiện nguyện, tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ v.v... 

[H1.24.02.10, 13, 15]  

c) Một số hoạt động khác  

Trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2013 của Đoàn TN, ngoài các hoạt 

động chăm sóc thiếu niên nhi đồng, tham gia các hoạt động xã hội, Đội tình 

nguyện của Trường còn tham gia giúp nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang làm được 2km đường Bê Tông.[H1.24.03.01] 

Chương trình mua tăm ủng hộ Hội người mù thành phố Hà Nội 

Chương trình thiện nguyện “Ấm áp Điện Biên năm 2015” BCH Đoàn 

trường phối hợp với khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội đã vận động và quyên 

góp, trao quà tận tay với trị giá hơn 100 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên [H1.24.02.04] 

Với chủ đề “Tết ấm Xuân vui” Đoàn trường đã phối hợp với Đoàn học 

viện Hành chính quốc gia tổ chức thăm và tặng 150 suất quà cho bệnh nhân tại 

Bệnh viện Phổi trung ương.[H1.24.02.06] 

Trao tặng Nhà tình nghĩa tại huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị 

[H1.24.02.13] 

Năm 2016, BCH Đoàn trường tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Ninh 

Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang: Lao động tình nguyện cùng nhân dân địa 

phương, chỉnh trang dọn dẹp, tu sửa các công trình, trao tặng các phần quà cho 

các gia đình có hoàn cảnh khó khắn, quyên góp gây quỹ từ 

thiện...[H1.24.02.10] 

Trong các chuyến đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa có sự tham gia của 

giảng viên Nhà trường thường còn có sự kết hợp các buổi tập huấn các lớp kỹ 

năng văn phòng cho cán bộ, công chức, người lao động ở địa phương 

[H1.24.02.10] 

Các phong trào nghiên cứu khoa học 

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng thường xuyên 

được tổ chức  

Và rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác ... 
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Bảng 24.01.02. So sánh hoạt động trong 5 năm học  

Số lượng người tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh  

 Năm 2014-2015 Năm 2015-2016 Năm 2017-2018 

34 tình nguyện viên 40 tình nguyện viên 44 tình nguyện viên 

Số tiền đã trao tặng trong chiến dịch  

48 triệu đồng 35 triệu đồng 82 triệu đồng 

Số phần quà được trao đến các địa điểm  

20 phần quà 17 phần quà 20 phần quà 

Số công trình tình nguyện  

01 công trình 01 công trình 02 công trình 

 

Và một số các hoạt động tình nguyện PVCĐ ở các khu vực khác và ngay 

tại địa phương 

Đối với các hoạt động thiện nguyện của Công đoàn thường xuyên có đại 

diện Công đoàn cấp trên, lãnh đạo Nhà trường tham dự, thể hiện sự quan tâm 

đặc biệt của Lãnh đạo nhà Trường đối với các hoạt động thiện nguyện PVCĐ 

[H1.24.02.01, 02, 06, 10, 11, 12, 13] 

Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên (ĐTN) luôn luôn được 

giám sát chặt chẽ theo quy trình chuẩn. Công đoàn, ĐTN khảo sát thực địa, lập 

kế hoạch [H1.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11], các phòng ban 

chức năng liên quan ký xác nhận, ĐU-BGH ký phê duyệt, kết thúc các hoạt 

động đơn vị thực hiện đều có báo cáo cụ thể [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. 

Các kế hoạch kiểm tra công tác hoạt động của Công đoàn, ĐTN được thực hiện 

đều đặn với mục đích đánh giá các hoạt động đã thực hiện trong năm, trao đổi 

kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác từ đó khắc phục và đề ra phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động trong các năm tiếp theo. 

[H1.24.01.16,17,18,19]  

Các hoạt động kết nối và PVCĐ của HUHA hàng năm đều được giám sát 

chặt chẽ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua cáo Báo cáo của Công 

đoàn, Đoàn TN [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Báo cáo hằng năm Công 

đoàn, Đoàn TN sẽ tổng kết những hoạt động PVCĐ đã thực hiện. Những hiệu 

quả đạt được sau mỗi hoạt động bao gồm các giá trị đóng góp cả về vật chất lẫn 

tinh thần cho các cá nhân, tổ chức tiếp nhận tại địa điểm tình nguyện, cùng với 

đó là những tồn tại cần khắc phục trong các hoạt động tiếp theo. 

Sau mỗi hoạt động PVCĐ, đại diện Công đoàn, Đoàn TN đều xin ý kiến 
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phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận, chủ yếu dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp 

các cá nhân, đơn vị ngay sau khi kết thúc các hoạt động. Kết quả, các đơn vị 

tiếp nhận đều đánh giá cao những đóng góp của Nhà trường nói chung và các 

cá nhân tham gia trực tiếp nói riêng thông qua trả lời phỏng vấn trực tiếp, hoặc 

bằng khen, giấy khen [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. Việc phỏng vấn lấy 

ý kiến cũng được thực hiện với chính các cá nhân tham gia của Trường, như 

các em sinh viên tình nguyện, thành viên BCH Đoàn trường, Công Đoàn. Kết 

quả, mọi người đều hài lòng với những gì đã đạt được. Các hoạt động kết thúc 

đảm bảo an toàn, tốt đẹp, thiết thực và hiệu quả. 

Sau mỗi hoạt động, ý kiến đóng góp phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận sẽ 

là tiền đề để Nhà trường có những phương án hạn chế các tồn tại, phát huy 

những mặt tốt được xã hội ghi nhận, đánh giá cao để từ đó có những cải tiến 

thích hợp. Điều này được thể hiện qua các báo cáo tổng kết hằng năm, 

[H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06] với việc khái quát các hoạt động, về loại hình, 

quy mô và những hiệu quả đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn những hoạt 

động PVCĐ trong những năm tiếp theo  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 24.2 Tác động xã hội và kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến 

Đối với các hoạt động kết nối và PVCĐ, Nhà trường có kế hoạch đánh 

giá được tác động xã hội để từ đó có nhưng cải tiến trong cách làm nhằm phục 

vụ ngày càng được tốt hơn. Hằng năm, Công đoàn, ĐTN đều tổng kết lại các 

hoạt động qua các báo cáo [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06].  

Tại báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phòng trào TN, một số hoạt động 

tiêu biểu như mua tăm ủng hộ người mù quận Tây Hồ với số tiền 13.500.000đ 

vào năm 2013 thì đến năm 2014, con số này đã tăng lên 20.000.000đ 

[H1.24.03.01,02]. Phong trào Hiến máu nhân đạo cũng tăng từ 281 đơn vị máu 

thu được năm 2013 lên 400 đơn vị máu vào năm 2014 và tiếp tục tăng mạnh 

các năm tiếp theo. [Bảng 24.02.01].  

Phong trào nghiên cứu khoa học cũng là một phong trào rất tiêu biểu. 

Năm 2013, 18 đề tài nghiên cứu khoa học trong đoàn viên là cán bộ viên chức 

và học sinh sinh viên đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt thì đến năm 2016, với 

hơn 200 sinh viên tham gia, trong đó 78 sinh viên được Hiệu trưởng tặng giấy 

khen, giấy chứng nhận đạt thành tích trong NCKH, 25 báo cáo khoa học được 

giải thưởng, hơn 10 đề tài NCKH sinh viên được bảo vệ [H1.24.24.03.02,03] 



368 
 
 

Có thể thấy, các hoạt động PVCĐ tăng cả về số lượng, chất lượng lẫn sự 

đa dạng về loại hình cho thấy sự hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến 

nhận thức của học sinh, sinh viên người lao động đối với các hoạt động PVCĐ, 

góp phần đóng góp cho sự phát triển, đi lên của xã hội. 

 Nhà trường có hệ thống giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt 

động kết nối và PVCĐ. Ban chấp hành Đoàn trường giao nhiệm vụ cụ thể cho 

Ban Thường vụ thuộc Đoàn trường việc xây dựng các chương trình công tác 

hằng năm, đồng thời kiểm tra, giám sát các tác động xã hội và kết quả hoạt 

động kết nối PVCĐ Các hoạt động kết nối và PVCĐ của trường thông qua các 

Báo cáo định kỳ [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. 

Bảng so sánh tác động xã hội và kết quả hoạt động Công đoàn, Đoàn TN 

qua từng năm [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]: 

Bảng 24.02.01. So sánh tác động xã hội và kết quả hoạt động của Đoàn 

Thanh niên 

Năm 

2014-2015 2015-2016 2017-2018 

Số tiền ủng hộ 

24,2 triệu đồng 35 triệu đồng 82 triệu đồng 

Số phần quà đƣợc trao  

20 phần quà 17 phần quà 20 phần quà 

Số công trình tình nguyện 

01 công trình 01 công trình 02 công trình 

Số đơn vị máu thu đƣợc từ hoạt động hiến máu nhân đạo qua từng năm  

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

281 

đơn vị 

400 

đơn vị 

700 

đơn vị 

820 

đơn vị 

950 

đơn vị 

1000 

đơn vị 
 

Sau mỗi hoạt động PVCĐ, đại diện Công đoàn, Đoàn TN đều xin ý kiến 

phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận, chủ yếu dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp 

các cá nhân, đơn vị ngay sau khi kết thúc các hoạt động. Kết quả, các đơn vị 

tiếp nhận đều đánh giá cao những đóng góp của Nhà trường nói chung và các 

cá nhân tham gia trực tiếp nói riêng thông qua trả lời phỏng vấn trực tiếp, hoặc 

bằng khen, giấy khen [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. Việc phỏng vấn lấy 

ý kiến cũng được thực hiện với chính các cá nhân tham gia của Trường, như 
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các em sinh viên tình nguyện, thành viên BCH Đoàn trường, Công Đoàn. Kết 

quả, mọi người đều hài lòng với những gì đã đạt được.  

Một trong những hoạt động nổi bật, đó là ngày hội hiến máu nhân đạo 

được Nhà trường duy trì tổ chức hằng năm. Với số đơn vị máu thu được từ 

hoạt động tăng dần theo từng năm [bảng 24.02.01] thể hiện sự nhiệt tình tham 

gia của đông đảo học sinh, sinh viên, và người lao động trong toàn trường với 

mục tiêu hiến máu cứu người đã đem lại những giá trị nhân đạo vô cùng thiết 

thực đối với xã hội. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội 

tặng Giấy khen cho Đoàn thanh niên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã có 

thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện 

[H1.24.04.06] 

Sau khi kết thúc các hoạt động, dựa trên báo cáo tổng kết sau mỗi hoạt 

động và báo cáo định kỳ hằng năm [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06], và các 

thông tin phản hồi từ các cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị tiếp nhận [H1.24.04.01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07] Ban chấp hành Đoàn trường, Công Đoàn sẽ tổng kết, 

đánh giá công tác hoạt động trong các năm học, từ đó lên kế hoạch cải tiến rút 

kinh nghiệm nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động PVCĐ một cách hiệu quả, 

an toàn, tiết kiệm. [H1.24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 24.3 Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

đối với ngƣời học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đƣợc xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

Nhà trường có kế hoạch và thực hiện đánh giá tác động của hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

nhân viên, điều này thể hiện trong các kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động 

PVCĐ hằng năm [24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Sau các hoạt động PVCĐ, 

Công đoàn, Đoàn TN đều tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm qua các báo cáo 

định kỳ [H24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06] nhằm đánh giá, giám sát các tác 

động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối PVCĐ, đóng góp cho xã hội. Từ đó 

rút kinh nghiệm và cải tiến trong các hoạt động tiếp theo nhằm thực hiện một 

cách có hiệu quả . Tại báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

mỗi năm đều đề ra các tiêu chí phấn đấu trong năm tiếp theo: Năm 2013, tại 

báo cáo tổng kết, một số chỉ tiêu cụ thể đã được đưa ra như: 100% đoàn viên 

thanh niên hưởng ứng tích cực tham gia các hoạt động thiện, nhân đạo, đền ơn 

đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn do Nhà trường phát động, phấn đấu năm 2014 

có từ 300-400 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo [H24.24.03.01] 
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 Đối với các tổ chức, cá nhân trực thuộc trường, việc tham gia các hoạt 

động PVCĐ là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua khen 

thưởng, đây là sự ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của các 

đoàn viên sinh viên, các chi đoàn, liên chi đoàn và tập thể Đoàn trường đã nỗ 

lực phấn đấu trong các hoạt động [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Qua những 

hoạt động của Công đoàn trường, cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh 

viên trong Nhà trường có ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm xã hội của mỗi cá 

nhân, tập thể trong công tác cộng đồng. Chung tay xóa đói giảm nghèo, chia sẻ 

với những hoàn cảnh khó khăn không may bị bão lũ, thiên tai, dịch họa. 

Các hoạt động PVCĐ được Đoàn trường tổng kết báo cáo qua từng năm; 

công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật cũng được thực hiện đầy đủ 

từ đó đánh giá và phân tích ra các điểm mạnh để phát huy, nêu lên những mặt 

còn hạn chế và nguyên nhân từ đó có phương hướng cải tiến hoạt động PVCĐ 

trong các năm tiếp theo được hiệu quả hơn [H1.24.03.01, 02, 03, 04, 05, 06] 

Tác động của các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đối với cán bộ và 

sinh viên trong toàn trường: Sau mỗi hoạt động được tổ chức, ngoài việc đánh 

giá mức độ tham gia và đóng góp của từng cá nhân, Nhà trường cũng tiến 

hành điều tra sự hài lòng của các cá nhân tham gia vào hoạt động để có thể 

điều chỉnh và cải tiến các hoạt động tiếp theo. Cuộc khảo sát đã được thực 

hiện với tất cả những người tham gia trong hoạt động thông qua phỏng vấn 

trực tiếp tại địa điểm diễn ra các hoạt động, kết quả hầu hết mọi người, các 

bên đều hài lòng với những gì đã đạt được [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07]. 

Từ các thông tin phản hồi của các cá nhân, đơn vị tiếp nhận trong các 

hoạt động PVCĐ, Nhà trường có kế hoạch cải tiến chất lượng về chất lượng 

PVCĐ đối với người học và đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên. Điều này 

thể hiện qua các kế hoạch thực hiện các hoạt động PVCĐ hằng năm, với mục 

tiêu tổ chức thực hiện các hoạt động PVCĐ hiệu quả hơn, an toàn, và tiết kiệm 

[H24.24.01.01, 02, 03, 04, 05, 06]. Các phương pháp tổ chức và thời gian thực 

hiện qua từng năm dần trở nên hoàn thiện, được nêu một cách cụ thể trong các 

Kế hoạch nhằm thực hiện công việc một cách mạch lạc, trôi chảy. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 
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Tiêu chí 24.4 Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội đƣợc xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến 

Đối với các hoạt động PVCĐ, Công đoàn, Đoàn TN có kế hoạch thực 

hiện việc khảo sát, đánh giá, giám sát sự hài lòng của các bên liên quan thông 

qua các Kế hoạch thực hiện trước mỗi hoạt động PVCĐ [H24.24.01.01, 02, 03, 

04, 05, 06]. Sau mỗi hoạt động PVCĐ, đại diện Công đoàn, Đoàn TN đều xin ý 

kiến phản hồi từ các đơn vị tiếp nhận, chủ yếu dưới hình thức phỏng vấn trực 

tiếp các cá nhân, đơn vị ngay sau khi kết thúc các hoạt động. Kết quả, các đơn 

vị tiếp nhận đều đánh giá cao những đóng góp của Nhà trường nói chung và 

các cá nhân tham gia trực tiếp nói riêng thông qua trả lời phỏng vấn trực tiếp, 

hoặc bằng khen, giấy khen [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. Việc phỏng 

vấn lấy ý kiến cũng được thực hiện với chính các cá nhân tham gia của Trường, 

như các em sinh viên tình nguyện, thành viên BCH Đoàn trường, Công Đoàn. 

Kết quả, mọi người đều hài lòng với các hoạt động và hoàn thành mục tiêu 

đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả. 

Sau mỗi hoạt động, trường đại học và địa phương tiến hành rà soát lại 

hiệu quả hoạt động và đánh giá hiệu quả của hoạt động để rút ra bài học cho 

các hoạt động tiếp theo. Trường cũng tiến hành khảo sát sự hài lòng của các cá 

nhân, tổ chức tại mỗi hoạt động nhằm điều chỉnh và cải tiến các hoạt động tiếp 

theo. Khảo sát được thực hiện qua phỏng vấn trực tiếp các cá nhân trực tiếp 

tham gia tình nguyện và các tổ chức, cá nhân tại địa phương nơi tiếp nhận, kết 

quả mọi người đều hài lòng với những gì đã đạt được và đánh giá rất cao sự 

đóng góp của nhà Trường [H1.24.04.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07]. 

Chương trình Sắc đỏ HUHA là ngày hội hiến máu cứu người có truyền 

thống của HUHA luôn được đông đảo các bạn trẻ sinh viên và cán bộ, công 

nhân viên chức người lao động của Trường tham gia. Sau mỗi đợt chiến dịch, 

Đoàn TN đã phỏng vấn các cá nhân bất kỳ tham gia ngày hội trên, kết quả 

100% hài lòng với hoạt động. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 

TP. Hà Nội tặng Giấy khen cho Đoàn thanh niên HUHA đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện [H24.24.4.06] 
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24: 

1.  Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Các hoạt động diễn ra hằng năm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nhà 

trường và Công đoàn Trường đối với các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh 

thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Công việc của Nhà trường luôn 

nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền, nhân dân địa phương 

tiếp nhận. Hay các đơn vị quản lý hành chính cũng luôn tin tưởng giao cho 

trường chủ trì những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Nhân dịp lễ kỷ niệm 

lớn của Nhà trường, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành tặng những phần 

thưởng cao quý cho tập thể HUHA. 

- Các hoạt động tình nguyện tự phát của các phòng, khoa thuộc Trường 

thể hiện tinh thần và sự nhiệt tình của các cá nhân trực tiếp tham gia.  

- Sự phát triển của khoa học công nghệ, phương tiện thông tin đại chúng 

giúp cho các thông tin về các chương trình, hoạt động cộng đồng nhanh chóng 

tiếp cận được với nhiều người, giúp thu hút được đông đảo số lượng người 

tham gia hơn. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Còn thiếu kinh phí tổ chức các hoạt động vì cộng đồng.  

- Các hoạt động diễn ra hằng năm, tuy nhiên do đặc thù công việc nên 

các hoạt động còn khá thưa thớt đối với các cán bộ, viên chức, người lao động 

trong toàn trường.  

- Chưa có văn bản cụ thể quy định về việc đối sánh hiệu quả các hoạt 

động qua từng năm. 

- Chưa có đơn vị thực hiện đối sánh các hoạt động PVCĐ qua từng năm. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

Trong năm học tổ chức tuyên truyền giáo dục SV tham gia các hoạt động 

tình nguyện giúp đỡ ngay các SV trong trường có hoàn cảnh khó khăn, các gia 

đình ở địa phương bằng các hành động thiết thực nhất như: áo ấm mùa đông, 

san đường sau khi bị lở đất, dựng lại nhà ở, lớp học sau thiên tai... 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Huy động nguồn ngân sách xã 

hội hóa cho các hoạt động vì 

cộng đồng; sắp sếp thời gian phù 

hợp  để nhiều người cùng tham 

gia các hoạt động vì công đồng 

Công đoàn, 

Đoàn Thanh 

niên  

Năm 2020-

2023 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho 

từng hoạt động PVCĐ, lấy ý kiến 

đánh giá tác động xã hội để cải 

tiến việc thực hiện các hoạt động 

cho năm sau. 

- Tổ chức các buổi họp, rà soát, 

điều chỉnh để đối sánh về tác 

động xã hội, kết quả của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội 

Công đoàn, 

Đoàn thanh niên 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020-

2023 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Xây dựng hệ thống hóa một các 

bài bản để có cái nhìn tổng thế về 

hoạt động PVCĐ, cử cán bộ 

chuyên trách của hoạt động 

PVCĐ 

Công đoàn, 

Đoàn thanh viên 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020-

2023 

4 

Khắc 

phục tồn 

tại  4 

Xây dựng kế hoạch và thời gian 

tổ chức các hoạt động phù hợp 

để nhiều người tham gia, sau các 

hoạt động lấy ý kiến đánh giá về 

hoạt động đối sánh để cải tiến 

việc thực hiện các hoạt động 

PVCĐ 

Công đoàn, 

Đoàn thanh niên 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020-

2023 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Các hoạt động diễn ra thường 

xuyên nhờ sự quan tâm của lãnh 

đạo Nhà trường và Công đoàn 

Trường đối với các hoạt động 

cộng đồng, thể hiện tinh thần 

tương thân tương ái, lá lành đùm 

Công đoàn  

Trường và Đoàn 

Thanh niên 

Năm 2019 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đ.vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

lá rách. 

 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Thông qua các hoạt động PVCĐ 

góp phần nâng cao thương hiệu 

và vị thế của Trường, tạo niềm 

tin cho xã hội, thu hút tuyển sinh 

và đào tạo  

Các đơn vị liên 

quan 
Năm 2020 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tạo cơ hội cho tất cả mọi người 

tham gia các hoạt động PVCĐ 

bằng các nguồn lực như một nét 

văn hóa truyền thống của Trường 

Ban Giám hiệu 

và các đơn vị 

liên quan 

Năm 2020 

8 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Tuyên truyền rộng rãi qua các 

phương tiện thông tin và thông 

qua các hoạt động cộng đồng, thể 

hiện tinh thần tương thân tương 

ái, lá lành đùm lá rách của CB, 

VC, người lao động trong Nhà 

trường. 

Ban Giám hiệu 

và các đơn vị 

liên quan. 

Năm 2020 

 

4. Mức đánh giá: 4/7 

 

 

 
Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 24 4,25/7 

Tiêu chí 24.1 5/7 

Tiêu chí 24.2 4/7 

Tiêu chí 24.3 4/7 

Tiêu chí 24.4 4/7 
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Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trƣờng 

Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đƣợc xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến 

HUHA có sứ mệnh và chiến lược phát triển hàng đầu không chỉ trong 

lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ mà còn đáp ứng 

yêu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

của xã hội. Trường luôn hướng mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo, quy mô 

đào tạo, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập của nhân dân và hội nhập quốc tế, góp phần đổi mới, nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam. 

 Nhà trường đã có những quy định cụ thể về kết quả và các chỉ số thị 

trường giáo dục (chỉ số cạnh tranh, thứ hạng, thị phần,…) của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng tại đề án chiến phát triển HUHA giai đoạn 

2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 [H1.25.01.01]. Đề án đã nêu rõ hiệu quả 

hoạt động thị trường của nhà Trường trên các lĩnh vực hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học được thể hiện và đo lường qua các chỉ số như: 

- Đối với hoạt động đào tạo: 

+ Tỷ số cạnh tranh về tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục khác có cùng 

ngành đào tạo tương ứng. 

+ Thị phần của nguồn lực do Nhà trường đào tạo cung cấp cho thị trường 

lao động. 

 + Thứ hạng của Nhà trường so với các cơ sở giáo dục đào tạo có ngành 

đào tạo giống Trường. 

- Đối với hoạt động NCKH 

+ Các bài báo đăng trên tạp chí lớn, chỉ số trích dẫn của các bài báo được 

đăng trên tạp chí khoa học, công trình giáo sư, phó giáo sư. 

+ Ứng dụng của các đề tài NCKH vào trong thực tế. 

- Đối với hoạt động phục vụ cộng đồng 

+ Số lượng các đề án, dự án, biên soạn giáo trình phục vụ cho cộng đồng. 

+ Hoạt động tình nguyện, thiện nguyện của Nhà trường đạt được trong năm. 

+ Hợp tác liên kết, ký kết hợp đồng chỉnh lý tài liệu đối với các đơn vị 

đối tác bên ngoài Trường. 

Tại đề án chiến phát triển HUHA giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến 

năm 2025 đã đề ra rất rõ những chỉ số đo lường nhưng Nhà trường không nêu 
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rõ mức độ cần đạt được là như thế nào. Tuy nhiên, với những chỉ số đã được đề 

ra, Nhà trường có thực hiện đầy đủ việc so sánh kết quả tuyển sinh, số lượng 

sinh viên tốt nghiệp có việc làm, điều tra sự hài lòng của nhà tuyển dụng đối 

với sinh viên của nhà trường, …. năm này với năm khác và cả với cơ sở giáo 

dục khác có cùng ngành đào tạo để có thể xác định được cấp độ hoạt động của 

Nhà trường nằm ở vị trí nào, mức độ ra sao, từ đó đưa ra kế hoạch cải tiến, 

nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu 

phát triển giáo dục đại học ngày một phát triển. Các loại báo cáo chính là cơ sở 

dữ liệu để đánh giá các hoạt động và chỉ số thị trường. Cụ thể: 

Về hoạt động đào tạo: 

- Bảng 25.2.1 là kết quả tuyển sinh của nhà trường. Số lượng sinh viên 

nhập học so với chỉ tiêu hàng năm đạt kết quả tương đối cao, đăc biệt năm 

2015 và 2017 số lượng sinh viên nhập học vượt chỉ tiêu của nhà trường. Cụ 

thể, năm 2015 sinh viên nhập học đạt 108% so với chỉ tiêu, năm 2017 đạt 

104% so với chỉ tiêu. [Tiêu chí 13.3]. 

Bảng 25.2.1. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên nhập học so với chỉ tiêu 

Năm Chỉ tiêu Nhập học thực tế Tỷ lệ 

Năm 2014                   1.400                    1.333  95% 

Năm 2015                   1.600                    1.732  108% 

Năm 2016                   1.700                    1.385  81% 

Năm 2017                   1.480                    1.546  104% 

Năm 2018                   2.210                    1.806  82% 

 

- Kết quả của hoạt động đào tạo chính là số lượng sinh viên ra Trường có 

việc làm tương đối cao. Hàng năm Nhà trường có lập kế hoạch khảo sát, điều 

ra [H1.25.02.01]. Số lượng sinh viên có phản hồi là khá cao [H1.25.02.02]. Kết 

quả thu được thể hiện chất lượng đào tạo của Trường với nhu cầu sử dụng lao 

động của thị trường đối với các ngành nghề mà Nhà trường đã đào tạo cung 

cấp cho thị trường nhân lực của xã hội.  

Kết quả thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp ra Trường được phỏng 

vấn về tình trạng có việc làm, chưa có việc làm đi học nâng cao và chưa có 

việc làm sau tốt nghiệp ra trường có phản hồi được thể hiện rõ nét qua bảng số 

liệu 25.2.1 
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Bảng 25.2.2. Kết quả đào tạo nguồn nhân lực của Trường 

Năm 

Đại học     Cao đẳng 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ sinh 

viên có việc 

làm ngay 

sau khi tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

sinh viên 

chƣa có 

việc làm, 

đi học 

nâng cao 

Tỷ lệ 

sinh 

viên 

chƣa có 

việc 

làm 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ sinh 

viên có 

việc làm 

ngay sau 

khi tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

sinh viên 

chƣa có 

việc làm, 

đi học 

nâng cao 

Tỷ lệ 

sinh 

viên 

chƣa có 

việc 

làm 

2016 893 88% 4% 8% 320 69% 26% 5% 

2017 796 88% 2% 10% 169 78% 8% 14% 

2018 341 89% 2% 8%     
 

Dựa vào kết quả khảo sát ở bảng 25.2.2, số lượng sinh viên tốt nghiệp 

đại học ra Trường có việc làm ngay là khá cao, chiếm đến khoảng 90%, sinh 

viên đi học nâng cao là tỷ lệ từ 1% đến 4% , 8% đến 10% còn lại sinh viên 

chưa có việc làm. Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng có việc làm ngay chiếm 

khoảng 80%. Điều này thể hiện nhu cầu xã hội với các ngành đào tạo của 

Trường là khá cao, sinh viên tốt nghiệp không sợ thất nghiệp.  

 - Chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo: 

Về hoạt động đào tạo: Kết quả chỉ số thị trường của hoạt động này là sự 

so sánh tỷ lệ tuyển sinh của nhà trường và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường 

có việc làm với các trường có cùng ngành đào tạo tương ứng. [H1.25.02.03] 

Bảng 25.2.3. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm với 

các trƣờng có cùng ngành đào tạo tƣơng ứng 

Ngành 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm năm 2016 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm năm 2017 

Trƣờng 

ĐHNV 

 Hà Nội 

Đại học 

KHXH & 

NV 

ĐHQGHN 

Tỷ lệ  

Trƣờng 

ĐHNV 

Hà Nội 

Đại học 

KHXH & 

NV 

ĐHQGHN 

Tỷ lệ  

Lưu trữ học 94,35% 94,50% 100% 93,65% 86,70% 108% 

Quản trị văn phòng 95,36% 94,50% 101% 94,10% 86,70% 109% 

Khoa học thư viện 70% 96,30% 73% 81,60% 90,00% 91% 
 

Bảng 25.2.3 là kết quả sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 

2016, 2017: ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng của hai trường có tỷ lệ sinh 

viên tốt nghiệp có việc làm tương ứng như nhau; Ngành Khoa học thư viện 

năm 2016 có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường thấp hơn 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tuy nhiên sang năm 2017, tỷ lệ 
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sinh viên tốt nghiệp có việc làm của ngành này tăng lên, đạt 91% so với 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.  

Nhà trường cũng so sánh tỷ lệ tuyển sinh của Trường so với các trường 

có cùng ngành đào tạo tương ứng [H1.25.02.04] 

Bảng 25.2.4. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh tuyển sinh với các trƣờng có 

cùng ngành đào tạo tƣơng ứng 

Ngành học 
Trƣờng 

ĐHNV HN 

Đối sánh tỷ lệ tuyển sinh 

Trƣờng 

ĐHQG 

Hà Nội 

Tỷ lệ 

Trƣờng 

ĐH Văn 

hóa Hà Nội 

Tỷ lệ 

Năm 2014           

Quản trị văn phòng 245 50 490%     

Lưu trữ học 250 50 500%     

Thông tin thư viện 59     50 118% 

Quản lý văn hóa 104     300 35% 

Năm 2015           

Quản trị văn phòng 327 50 654%     

Lưu trữ học 233 50 466%     

Thông tin thư viện 107     50 214% 

Quản lý văn hóa 0     300 0% 

Năm 2016           

Quản trị văn phòng 301 50 602%     

Lưu trữ học 130 50 260%     

Thông tin thư viện 48     50 96% 

Quản lý văn hóa 127     300 42% 

Năm 2017           

Quản trị văn phòng 240 50 480%     

Lưu trữ học 114 50 228%     

Thông tin thư viện 45     40 113% 

Quản lý văn hóa 120     315 38% 

Năm 2018           

Quản trị văn phòng 204 70 291%     

Lưu trữ học 91 55 165%     

Thông tin thư viện 28     50 56% 

Quản lý văn hóa 122     315 39% 
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Qua bảng 25.2.4, tỷ lệ tuyển sinh của trường Đại học Nội vụ Hà Nội về 

ngành Quản trị văn phòng, Lưu trữ học cao hơn rất nhiều so với Trường Đại 

học Quốc Gia Hà Nội, đây là hai ngành đào tạo chủ đạo của nhà trường và tỷ lệ 

tuyển sinh của hai ngành so với các trường là tương đối cao. 

So với trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tỷ lệ tuyển sinh của ngành 

Thông tin thư viện và Quản lý văn hóa cũng đạt mức cao. 

Về hoạt động NCKH: Kết quả của hoạt động NCKH là những sáng kiến 

hàng năm được công nhận và ứng dụng vào thực tế công việc của nhà trường 

[H1.25.02.05] 

Năm 
Tổng số sáng 

kiến 
Đạt loại A Đạt loại B Đạt loại C 

Năm 2014 4 3   1 

Năm 2015 7 3 2 2 

Năm 2016 10 2 3 5 

Năm 2017 6 1 3 2 

Năm 2018 6 3 3   

 

Về hoạt động phục vụ cộng đồng: 

- Kết quả của hoạt động phục vụ cộng đồng được thể hiện bởi các hoạt 

động thiện nguyện, việc thực hiện các dự án đề hay cả việc cung cấp dịch vụ 

chỉnh lý hồ sơ cho các đối tác là doanh nghiệp như: 

Nhà trường vẫn luôn quan tâm chú trọng đến những hoạt động thật sự ý 

nghĩa nhằm giáo dục thế hệ trẻ hướng đến đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Ăn 

quả nhớ người trồng cây” thông qua các chuyến thăm hỏi ở Trung tâm điều 

dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 

nhằm tri ân những có công với đất nước [H1.25.01.09]. Không những thế, hoạt 

động phục vụ cộng đồng của Trường còn được thể hiện bởi các hoạt động tình 

nguyện, các chương trình từ thiện: Ấm áp Điện Biên, hè xanh yêu thương, ủng 

hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa,… [H1.25.01.09]. 

Kết quả của hoạt động phục vụ cộng đồng cơ bản đã đạt được là những 

dự án, đề án đã được nghiệm thu như: Dự án đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn, biên soạn chương trình tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên 

chức chuyên ngành lưu trữ, biên soạn tài liệu bồi dưỡng công chức văn phòng, 
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thống kê,… góp phần vào công tác quản lý cho khu vực nông thôn, theo kịp xu 

thế phát triển của xã hội. [H1.25.01.05]. 

Năm 2017, Trường có phát triển thêm lĩnh vực cung cấp dịch vụ chỉnh lý 

hồ sơ cho các đơn vị bên ngoài 

 - Chỉ số thị trường của hoạt động phục vụ cộng đồng: Số lượng hợp 

đồng cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu của Nhà trường năm 2017, 2018 cho 

thấy hướng phát triển mới của Nhà trường mà các cơ sở giáo dục khác hầu như 

chưa có. 

Việc giám sát kết quả và chỉ số thị trường của các hoạt động của nhà 

trường được nêu rõ tại Đề án chiến phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Cụ thể: 

- Phòng Quản lý đào tạo Đại học chịu trách nhiệm thực hiện giám sát kết 

quả và chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo.[H1.25.01.01] 

- Phòng Quản lý đào tạo sau Đại học chịu trách nhiệm thực hiện giám sát 

kết quả và chỉ số thị trường của hoạt động nghiên cứu khoa học. [H1.25.01.01] 

Việc đối sánh về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng; thực hiện rà soát, điều chỉnh kết quả và chỉ số 

thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng hàng nămđược 

thể hiện cụ thể: 

Về hoạt động đào tạo: 

- Kết quả hoạt động đào tạo: hàng năm Nhà trường vẫn luôn tiếp tục 

hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung hệ thống các văn bản quản lý đào tạo. Đưa ứng 

dụng công nghệ thông tin vào quản lý đào tạo để hiệu quả tốt trong công tác 

quản lý. Các giai đoạn 2013, 2014, 2015 do Trường mới chuyển từ cao đẳng 

lên đại học nên việc triển khai mở rộng các ngành là hướng mục tiêu đề ra và 

đã có những kết quả khá tốt. Từ 6 ngành phát triển đến giờ là 11 ngành học, các 

ngành được mở rộng tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký nhập học có cơ hội 

lựa chọn những lĩnh vực ngành phù hợp với bản thân, cơ hội có việc làm cao 

hơn [H1.25.02.06] 

- Chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo thường xuyên được nhà trường 

khảo sát, so sánh để cải thiện và đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

[Bảng 12.3.2 của tiêu chí 12.3] 
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Bảng 25.2.5. Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp với các trƣờng 

có cùng ngành đào tạo tƣơng ứng 

Năm 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp Đại 

học Nội vụ 

Hà Nội 

Đại học Văn hóa Hà 

Nội Đại học KHXH & NV 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ  

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ  

Năm 2016 92% 69,10% 133% 76,90% 120% 

Năm 2017 75% 83% 90% 93,50% 80% 

Năm 2018 95% 86,50% 110% 79,10% 120% 
 

Bảng 25.2.5 cho thấy tỷ lệ sinh viên của nhà trường tốt nghiệp ra trường 

so với Trường Đại học văn hóa năm 2016 đạt 133%, năm 2017 đạt 90% và 

năm 2018 đạt 110%. So sánh với trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 

năm 2016 đạt 120%, năm 2017 đạt 80% và năm 2018 đạt 120%. Từ bảng số 

liệu cho thấy số lượng sinh viên được đào tạo tốt nghiệp ra trường của nhà 

trường so với các trường có cùng ngành đào tạo tương ứng là khá cao. Tỷ lệ 

sinh viên theo học các ngành của nhà trường tương đối cao thể hiện chất lượng 

đào tạo, uy tín cũng như thương hiệu của nhà trường trong thị trường giáo dục 

đại học. 

Bên cạnh việc so sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, nhà trường còn tổ chức 

điều tra sự hài lòng của nhà tuyển dụng đối với những sinh viên tốt nghiệp của 

nhà trường. Bảng 25.25.6 là kết quả đánh giá sự hài lòng cảu nhà tuyển dụng 

về năng lực của sinh viên tốt nghiệp. [H1.25.02.07] 

Bảng 25.2.6. Bảng đánh giá sự hài lòng của nhà tuyển dụng về năng lực 

của sinh viên tốt nghiệp 

Ngành học 

Tỷ lệ không 

đáp ứng  

yêu cầu công 

việc 

Tỷ lệ đáp 

ứng đƣợc 

 một phần 

công việc 

Tỷ lệ đáp 

ứng đƣợc 

 yêu cầu 

công việc 

Tỷ lệ đáp 

ứng tốt 

yêu cầu công 

việc 

Quản lý văn hóa 5,07% 4,71% 52,51% 37,70% 

Quản trị nhân lực 1,0% 24,5% 34,9% 39,6% 

Thông tin thư viện 0,4% 14% 51% 35% 

Lưu trữ học 0,7% 17,2% 52,0% 30,1% 

Quản lý nhà nước 3% 8% 51% 38% 

Quản trị văn phòng 4,5% 19,9% 51,9% 23,7% 
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 Tỷ lệ đáp ứng được yêu cầu công việc đối với các sinh viên tốt nghiệp ra 

trường có việc làm đúng ngành đào tạo nhận được sự hài lòng của nhà tuyển 

dụng là khá cao. Cụ thể, ngành Quản lý văn hóa là 52.51%, Quản trị nhân lực: 

34.9%. Thông tin thư viện: 51%, Lưu trữu học: 52%, Quản lý nhà nước: 51% 

và Quản trị văn phòng là 51.9%. 

Tỷ lệ đáp ứng tốt yêu cầu công việc đối với các sinh viên tốt nghiệp ra 

trường có việc làm đúng ngành đào tạo nhận được sự hài lòng của nhà tuyển 

dụng là khá cao. Cụ thể, ngành Quản lý văn hóa là 37.7%, Quản trị nhân lực: 

39.6%. Thông tin thư viện: 35%, Lưu trữu học: 30.1%, Quản lý nhà nước: 38% 

và Quản trị văn phòng là 23.7%. 

Những sinh viên không đáp ứng được hay chỉ đáp ứng được một phần 

công việc chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp. 

Từ việc đánh giá sự hài lòng của nhà tuyển dụng cho thấy chất lượng 

sinh viên được đào tạo của nhà trường đáp ứng tốt công việc và nhận được 

phần lớn sự hài lòng của nhà tuyển dụng. 

Về Nghiên cứu khoa học: 

- Kết quả của hoạt động NCKH là những đóng góp mới của các sáng 

kiến đã được công nhận và ứng dụng vào thực tế nhằm cải tiến chất lượng và 

hiệu công việc cũng như việc cải thiện đời sống của sinh viên theo học tại 

Trường có hoàn cảnh khó khăn được thể hiện thông qua sơ đồ 25.2.3. Nhà 

trường luôn hướng mục tiêu phát triển vì người học. Luôn có những biện pháp, 

phương hướng cải tiến về mọi mặt để tạo môi trường học tập cũng như làm 

việc của cả sinh viên và cán bộ viên chức. Luôn khuyến khích các cán bộ giảng 

viên, viên chức phát huy nhiều sáng kiến, ý tưởng ứng dụng vào thực tế công 

việc nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho sinh viên theo học tại Trường cũng như sẽ cung cấp được những dịch 

vụ tốt nhất với các đơn vị liên kết đào tạo với trường. 

Sơ đồ 25.2.3: Danh mục sáng kiến 
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Về hoạt động phục vụ cộng đồng: 

- Kết quả hoạt động của hoạt động phục vụ cộng đồng: trong 6 tháng 

cuối năm cơ sở của Trường đã thực hiện ký kết hợp đồng chỉnh lý hồ sơ, tài 

liệu với 03 đơn vị: Ủy ban nhân dân phường 5, phường 6 Quận Gò vấp - Thành 

phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản 

lý quận Ba Đình - Hà Nội. Năm 2018 số lượng các hợp đồng chỉnh lý tăng, 

điều này cho thấy hoạt động phục vụ cộng đồng của Nhà trường tăng đều và 

còn phát triển nhiều trong các năm tiếp theo. [H1.25.01.06]. 

Nhà trường cải tiến chất lượng hoạt động thông qua việc lập kế hoạch, 

báo cáo tình hình thực hiện hoạt động; kiểm tra, thanh tra và mở các cuộc họp 

tổng kết rút kinh nghiệm. Việc lập kế hoạch được phòng Quản lý đào tạo lập và 

thực hiện. Hàng năm phòng vẫn lập kế hoạch tuyển sinh [H1.25.02.08], báo 

cáo công tác tuyển sinh hàng năm [H1.25.02.09] lên Ban giám hiệu. Việc kiểm 

tra giám sát được Nhà trường thực rất nghiêm túc thông qua kế hoạch thanh tra 

[H1.25.02.10]. Sau mỗi kỳ tuyển sinh, bộ phận thanh tra của Nhà trường sẽ có 

lịch thanh gia công tác tuyển sinh và nhập học [H1.25.02.11]. Kết thúc quá 

trình thanh tra, Nhà trường có cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm cho những 

đợt tuyển sinh tiếp theo của Nhà trường [H1.25.02.12].  

Cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng chính là các báo cáo tình hình đối sánh 

số lượng tuyển sinh của nhà trường với các trường có cùng ngành đào tạo 

tương ứng, báo cáo sự hài lòng của nhà tuyển dụng về năng lực của sinh viên 

tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên so với các trường có cùng ngành đào 

tạo tương ứng. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25: 

1. Tóm tắt điểm mạnh: 

Đã thiết lập được tiêu chí đánh giá cũng như có bộ phận giám sát chặt 

chẽ về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng. 

Với đặc thù là đào tạo nhân lực ngành nội vụ, cung cấp nguồn lực cho cả 

nước. Kết quả của hoạt động liên kết đào tạo và liên kết cung cấp dịch vụ chỉnh 

lý hồ sơ lưu trữ qua các nămchính là bước phát triển mới của Trường. 

Việc biên soạn giáo trình cũng như thực hiện các đề án, dự án phục vụ 

nhu cầu của cả nước là thế mạnh của nhà trường trong lĩnh vực hoạt động của 

Nhà trường. 
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Có được bộ phận giám sát kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.  

Việc điều tra khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng đối với nguồn 

nhân lực cung cấp cho thị trường, đối sánh nguồn nhân lực cung cấp cho thị 

trường so với CSGD khác có cùng ngành đào tạo, thăm dò sự hài lòng của sinh 

viên sau tốt nghiệp…..đã được thực hiện. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Quy trình thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết quả 

và các chỉ số tài chính cũng như chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng chưa được thiết lập. 

Việc cải tiến chất lượng mới chỉ dựa trên biên bản thanh tra, kiểm tra 

chứ chưa dựa trên ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Thiết kế hệ thống thu thập thông tin phản 

hổi của các bên liên quan về kết quả và 

chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng. Từ đó đưa 

ra kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động 

hiệu quả hơn dựa trên việc thu thập thông 

tin phản hồi. 

BGH giao 

cho đơn vị  

chuyên môn 

thực hiện 

Năm 2019 

 

 

 

2 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Quy trình thu thập thông tin phản hồi 

chuẩn về kết quả và các chỉ số tài chính 

của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng cần thiết lập sớm để trường 

sớm hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá. 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

 

 

 

Năm 2019 

 

3 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Hoàn thiện và cải tiến mạnh hơn nữa các 

tiêu chí đánh giá và hệ thống giám sát 

chặt chẽ để có cơ sở cải tiến, đổi mới kết 

quả và các chỉ số tài chính của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

 

 

Năm 2019 

 

4 

 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Xây dựng phương hướng cải tiến và phát 

huy thế mạnh đào tạo các ngành đặc thù 

của nhà trường. 

BGH giao 

cho đơn vị  

chuyên môn 

thực hiện 

 

 

Năm 2019 
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4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 25 4,5/7 

Tiêu chí 25.1 5/7 

Tiêu chí 25.2 4/7 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ TRƢỜNG 

 

TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

I Lĩnh vực 1. ĐBCL về chiến lƣợc 4,16  

I.1 Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 4,25  

1. 

1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của 

CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên 

liên quan 

4 

 

2. 
1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp 

với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 
4 

 

3. 
1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ 

biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện. 
4 

 

4. 
1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát 

để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 
4 

 

5. 

1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như 

quá trình xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp 

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

5 

 

I.2 Tiêu chuẩn 2. Quản trị 4  

6. 

2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội 

đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư 

vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm 

thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ 

thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền 

vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng 

trong quá trình quản trị của CSGD. 

4 

 

7. 

2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải 

thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để 

triển khai thực hiện. 

4 

 

8. 
2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường 

xuyên. 
4 

 

9. 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu 4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 

I.3 Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 4  

10. 
3.1. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu 

quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 
4 

 

11. 

3.2. Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối 

các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn 

hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

4 

 

12. 
3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát 

thường xuyên. 
4 

 

13. 

3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến 

nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc 

của CSGD như mong muốn. 

4 

 

I.4 Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 4  

14. 

4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến 

lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng. 

4 

 

15. 

4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải 

thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực 

hiện. 

4 

 

16. 

4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính 

được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu 

chiến lược của CSGD 

4 

 

17. 

4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số 

thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến 

để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

4 

 

I.5 
Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng 
4,25 

 

18. 
5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 
5 

 

19. 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ 4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện. 

20. 
5.3. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên. 
4 

 

21. 

5.4. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt 

động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

4 

 

I.6 Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 4,14  

22. 

6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 

4 

 

23. 

6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các 

tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc 

đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được 

phổ biến. 

4 

 

24. 

6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao 

gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, 

nhân viên khác nhau. 

4 

 

25. 

6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động 

được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

5 

 

26. 

6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm 

chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được 

triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

4 

 

27. 
6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về 

nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên. 
4 

 

28. 

6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn 

nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng. 

4 

 

I.7 Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 4,14  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

29. 

7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng 

cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc 

thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận hành. 

5 

 

30. 

7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ 

sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và 

học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng 

các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

4 

 

31. 

7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp 

các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy 

tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền 

truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

4 

 

32. 

7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường 

các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, 

thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp 

ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

4 

 

33. 

7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến 

môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của 

những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận 

hành. 

4 

 

I.8 Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 4,5  

34. 

8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan 

hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục 

tiêu chiến lược của CSGD. 

4 

 

35. 

8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy 

các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai 

thực hiện. 

5 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

36. 
8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà 

soát. 
4 

 

37. 

8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải 

thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến 

lược của CSGD. 

5 

 

II Lĩnh vực 2. ĐBCL về hệ thống 4  

II.9 Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 4  

38. 

9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình 

của hệ thống ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng 

các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

4 

 

39. 

9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm 

chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, 

các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và 

tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến 

lược và ĐBCL của CSGD. 

4 

 

40. 

9.3. Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và 

chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển 

khai thực hiện. 

4 

 

41. 
9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính 

sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 
4 

 

42. 

9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu 

chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL 

của CSGD. 

4 

 

43. 

9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và 

các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

4 

 

II.10 Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 4  

44. 
10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá 

ngoài được thiết lập. 
4 

 

45. 
10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện 

định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã 
4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

được đào tạo. 

46. 
10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh 

giá ngoài được rà soát. 
4 

 

47. 

10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc 

đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến 

lược của CSGD. 

4 

 

II.11 Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 4  

48. 

11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm 

việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ 

các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

4 

 

49. 

11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân 

tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp 

kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra 

quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và 

an toàn. 

4 

 

50. 

11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an 

toàn của dữ liệu và thông tin. 

4 

 

51. 

11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các 

chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng.  

4 

 

II.12 Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 4  

52. 

12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của 

CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục 

và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

4 

 

53. 

12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn 

và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết 

lập. 

4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

54. 

12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng 

cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng 

tạo. 

4 

 

55. 
12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 

đối sánh được rà soát. 
4 

 

56. 

12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 

đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt 

nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng. 

4 

 

III Lĩnh vực 3. ĐBCL về thực hiện các chức năng 4,35  

III.13 Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 4,4  

57. 

13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để 

tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau của 

CSGD. 

5 

 

58. 
13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất 

lượng cho mỗi chương trình đào tạo. 
4 

 

59. 
13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập 

học. 
4 

 

60. 
13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập 

học. 
4 

 

61. 
13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm 

bảo tính phù hợp và hiệu quả. 
5 

 

III.14 Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 4,4  

62. 

14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình 

dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn 

học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên 

quan. 

5 

 

63. 

14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để 

phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

64. 

14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy 

của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được 

văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra. 

5 

 

65. 
14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát 

chương trình dạy học được thực hiện. 
4 

 

66. 

14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học 

được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp 

ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. 

4 

 

III.15 Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 4  

67. 

15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy 

và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn 

đầu ra. 

4 

 

68. 

15.2. riển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ 

giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên 

môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

4 

 

69. 
15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt 

đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. 
4 

 

70. 
15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá 

để đảm bảo và cải tiến chất lượng. 
4 

 

71. 

15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học 

được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và 

học có chất lượng, học tập suốt đời. 

4 

 

III.16 Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 4,25  

72. 

16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các 

loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học 

tập. 

4 

 

73. 
16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù 

hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra. 
5 

 

74. 

16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người 

học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công 

bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

75. 

16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học 

được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng 

tới đạt được chuẩn đầu ra. 

4 

 

III.17 Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 4  

76. 
17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học. 
4 

 

77. 

17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như 

hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng 

nhu cầu của các bên liên quan. 

4 

 

78. 
17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như 

hệ thống giám sát người học được rà soát. 
4 

 

79. 

17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như 

hệ thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

4 

 

III.18 Tiêu chuẩn 18. Quản lý NCKH 4  

80. 

18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng 

cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên 

quan đến nghiên cứu. 

4 

 

81. 

18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên 

cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và 

nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn 

và sứ mạng của CSGD. 

4 

 

82. 
18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá 

số lượng và chất lượng nghiên cứu. 
4 

 

83. 
18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng 

cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học. 
4 

 

III.19 Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 4,2  

84. 
19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát 

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu. 
4 

 

85. 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ 4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

được triển khai. 

86. 
19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được 

triển khai thực hiện. 
5 

 

87. 
19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo 

hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng. 
3,5 

 

III.20 Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác NCKH 5  

88. 

20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp 

tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu 

nghiên cứu. 

5 

 

89. 
20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy 

hợp tác và đối tác nghiên cứu. 
5 

 

90. 
20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu được triển khai thực hiện. 
5 

 

91. 
20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải 

thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. 
5 

 

III.21 Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 5  

92. 

21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng 

của CSGD. 

5 

 

93. 
21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng được thực hiện. 
5 

 

94. 
21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết 

nối và phục vụ cộng đồng. 
5 

 

95. 

21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng 

đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 

các bên liên quan. 

5 

 

IV Lĩnh vực 4. Kết quả hoạt động 4,19  

IV.22 Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 4  

96. 

22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất 

cả các chương trình đào tạo, các môn học/học phần được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

97. 
22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương 

trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

98. 

22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của 

tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến. 

4 

 

99. 

22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng 

của người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến. 

4 

 

IV.23 Tiêu chuẩn 23. Kết quả NCKH 4  

100. 

23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ 

giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến. 

4 

 

101. 
23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

102. 

23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm 

cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến. 

4 

 

103. 
23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

104. 
23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4 

 

105. 

23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc 

thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các 

đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến. 

4 

 

IV.24 Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 4,3  

106. 

24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

5 

 

107. 
24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, 
4 

 



397 
 
 

TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi 

chú 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

108. 

24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân 

viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 

 

109. 

24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 

 

IV.25 Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường 4,5  

110. 

25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

5 

 

111. 

25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4 

 

Ghi chú:  

- Tiêu chí có điểm cao nhất: 5 điểm (tiêu chí: 13.1;…); 

- Tiêu chí có điểm thấp nhất: 3,5 điểm (tiêu chí: 19.4); 

- Số tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên: 110/111 (99,10%);  

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình từ 4,00 điểm trở lên: 25/25 (100%); 

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình dưới 2,00 điểm: 0/25 (0%). 

 

 

Hà Nội, ngày...... tháng 8 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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KẾT LUẬN 

 

Trên đây là toàn văn Báo cáo tự đánh giá của HUHA. Trên cơ sở xem xét 

và nghiên cứu hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành, Nhà trường đã mô tả, phân tích và báo cáo về tình trạng 

chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, 

cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, tạo cơ sở, căn cứ cho quá trình 

điều chỉnh các nguồn lực và thực hiện các giải pháp nhằm đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục. Quá trình hoàn thiện công tác tự đánh giá chất lượng là một khâu 

quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên 

trong Nhà trường; đồng thời là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh 

giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, phục vụ công tác đăng 

ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học. Trong tổng số 25 tiêu chuẩn 

111 tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học 

Nội vụ tự đánh giá có 110/111 tiêu chí đạt, chiếm 99,10% 

Thông qua hoạt động tự đánh giá và kết quả đạt được trong quá trình triển 

khai công tác tự đánh giá, Nhà trường đã tiến hành lập và triển khai các kế hoạch 

hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến công tác quản lý và 

mọi mặt hoạt động của Nhà trường, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp 

theo theo hướng cao hơn. 

Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tự đánh giá Trường 

đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học. 

 Hà Nội, ngày..... tháng 8 năm 2019 

HIỆU TRƢỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 
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PHẦN III: PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lƣợng CSGD 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30  tháng 12 năm 2018) 

I. Thông tin chung của nhà trƣờng 

1. Tên Trƣờng (theo quyết định thành lập):  

 Tiếng Việt: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

 Tiếng Anh: Hanoi University of Home Affairs 

2. Tên viết tắt của Trƣờng:  

Tiếng Việt: ĐHNV 

        Tiếng Anh: HUHA 

3. Tên trƣớc đây: Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội 

4. Bộ chủ quản: Bộ Nội vụ 

5. Địa chỉ trƣờng:  

- Trụ sở chính: 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng Nam: Số 749, đường Trần Hưng 

Đạo, P.Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.Hồ Chí Minh: 181 Lê Đức Thọ, 

Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh  

6. Thông tin liên hệ: 

 - Tại Hà Nội: Điện thoại: 04.37533659; 04.37532864 

                  Số Fax: 04.37588640; 04.37532955  

                          Website: http://www.truongnoivu.edu.vn 

 - Tại tỉnh Quảng Nam: Điện thoại: 02356263230-02366571399 

    Fax: 02356263239  

                  Website: http://www.truongnoivu-csmt.edu.vn 

 - Tại thành phố Hồ Chí Minh: 

    Điện thoại: 02838943717 

                  Fax: 02838940475 

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

7. Năm thành lập trƣờng: Ngày 18 tháng 12 năm 1971 (Quyết định số 109/BT 

http://www.truongnoivu.edu.vn/
http://www.truongnoivu-csmt.edu.vn/
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ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng); Ngày 14/11/2011, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại 

học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo Khoá I  

Cao đẳng: 2006 

Đại học: 2012 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho Khoá I 

  Cao đẳng: 2009 

 Đại học: 2016  

10. Loại hình trƣờng đào tạo: Công lập 

II. Giới thiệu khái quát về Nhà trƣờng 

11. Các loại hình đào tạo của cơ sở giáo dục (đánh dấu x vào các ô tƣơng 

ứng) 

Có   Không 

Chính quy        

Không chính quy       

Từ xa         

Liên kết đào tạo với nước ngoài     

Liên kết đào tạo trong nước              

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình) Bồi dưỡng 

nghiệp vụ, cung ứng dịch vụ công. 

12. Danh sách cán bộ lãnh đạo các đơn vị của Nhà trƣờng 
 

TT 
Các đơn vị 

 (bộ phận) 
Họ và tên 

Chức danh,  

học hàm, học vị, 

chức vụ 

Điện 

thoại, 

Email 

I Hội đồng Trƣờng    

1 Chủ tịch Trần Đình Thảo 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Chủ tịch Hội đồng 
 

II. Ban Giám hiệu    

1 Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Hiệu trưởng 
 

2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng 
 

X 

X 

X 

X 

X 
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3 Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền 
Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng 
 

     

III. Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn  

1 Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Bá Chiến 

Phó giáo sư 

Tiến sĩ 

Bí thư Đảng ủy 

 

2 Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Hạnh 

Tiến sĩ 

Chủ tịch Công 

đoàn 
 

3 
Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 
Trương Quốc Việt 

Thạc sĩ 

Bí thư Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 
 

IV. Các Phòng Chức năng   

1 
Phòng Tổ chức cán 

bộ 
Phạm Ngọc Trụ 

Thạc sĩ 

Q.Trưởng phòng 
 

2 
Phòng Quản lý đào 

tạo đại học 
Vũ Ngọc Hoa 

Tiến sĩ 

Trưởng phòng 
 

3 
Phòng Khảo thí và 

Bảo đảm chất lượng 
Nguyễn Đức Hạnh 

Thạc sĩ 

 Trưởng phòng 
 

4 
Phòng Quản lý đào 

tạo Sau đại học 
Đoàn Thị Hòa 

Tiến sĩ 

Trưởng phòng 
 

5 
Phòng Công tác 

sinh viên 
Dương Văn Nam 

Thạc sĩ 

Trưởng phòng 
 

6 Văn phòng Hoàng Văn Thanh 
Thạc sĩ 

Chánh văn phòng 
 

7 
Phòng Kế hoạch-

Tài chính 
Trần Xuân Hoà 

Cử nhân 

Trưởng phòng 
 

8 
Phòng Hợp tác 

quốc tế 
Trần Thị Lan Anh 

Tiến sĩ 

Trưởng phòng 
 

V. Các Khoa chuyên môn   

1 
Khoa Văn thư - Lưu 

trữ 
Trần Thị Loan 

Tiến sĩ 

Q.Trưởng Khoa 
 

2 
Khoa Quản lý xã 

hội 
Lê Thanh Huyền 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng, 

Kiêm phụ trách 

khoa 

 

3 
Khoa Quản trị 

nguồn nhân lực 
Nguyễn Bá Chiến 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Hiệu trưởng, Kiêm 

phụ trách khoa 

 

4 
Khoa Pháp luật 

hành chính 
Nguyễn Thu An 

Tiến sĩ 

Trưởng khoa 
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5 
Khoa Hành chính 

học 
Đỗ Thị Thanh Nga 

Tiến sĩ 

Trưởng khoa 
 

6 
Khoa Quản trị văn 

phòng 
Nguyễn Thị Kim Chi 

Thạc sĩ 

Phó Trưởng khoa, 

Phụ trách khoa 
 

7 
Khoa Khoa học  

Chính trị 
Lê Thị Vân Anh 

Tiến sĩ 

Trưởng khoa 
 

8 

Khoa Tổ chức và 

Xây dựng chính 

quyền 

Nguyễn Tất Đạt 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Q.Trưởng khoa 

 

VI. Các Trung tâm   

1 
Trung tâm Tin học - 

Ngoại ngữ 
Nguyễn Minh Phương 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng, 

Kiêm phụ trách 

Trung tâm TH-NN 

 

2 
Trung tâm Dịch vụ 

công 
Nguyễn Hoài Thu 

Tiến sĩ 

Giám đốc 
 

3 
Trung tâm Thông 

tin thư viện 
Phạm Quang Quyền 

Thạc sĩ 

Giám đốc 
 

VII. 
Phân hiệu Trƣờng Đại học Nội vụ tại tỉnh Quảng 

Nam 
  

1 

Phân hiệu Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại Quảng Nam 

Nguyễn Mạnh Cường 
Tiến sĩ 

Giám đốc 
 

VIII. 
Phân hiệu Trƣờng Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí 

Minh 
  

1 

Phân hiệu Trường 

Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại TP.Hồ Chí 

Minh 

Trương Cộng Hòa 
Tiến sĩ 

Q.Giám đốc 
 

IX. Viện Nghiên cứu và phát triển   

1 
Viện Nghiên cứu và 

phát triển 
Trần Thị Hạnh 

Tiến sĩ 

Viện trưởng 
 

X. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ   

1 
Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học Nội vụ 
Nguyễn Minh Phương 

Phó Giáo sư 

Tiến sĩ 

Phó Hiệu trưởng, 

Kiêm Tổng Biên 

tập Tạp chí 
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13. Các Phân hiệu, Khoa, Viện, Trung tâm có đào tạo:  12 
 

Khoa/viện đào tạo 

Đại học Sau đại học Khác (ghi rõ) 

Số 

CTĐT 

Số sinh 

viên 

Số 

CTĐT 

Số ngƣời 

học 

Số 

CTĐT 

Số 

ngƣời 

học 

Khoa Quản trị văn phòng 01 954     

Khoa Hành chính học 01 841 1    

Khoa Khoa học Chính trị 01 232 1    

Khoa Quản lý xã hội 03 810     

Khoa Pháp luật hành chính 01 556     

Khoa Quản trị nguồn nhân lực 01 935     

Khoa Văn thư – Lưu trữ 01 561 1    

Khoa Tổ chức và Xây dựng 

chính quyền 
01 58 

    

Viện Nghiên cứu và Phát triển 0 0     

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 01 218     

Phân hiệu Trường ĐHNV Hà 

Nội tại Quảng Nam 
06 963 

    

Phân hiệu Trường ĐHNV Hà 

Nội tại TP.Hồ Chí Minh 
02 337 

    

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại 

học 

  03 117   

 



404 
 
 

14. Danh sách đơn vị trực thuộc (bao gồm các Viện nghiên cứu, Phân hiệu 

của các đơn vị) 

TT Tên đơn vị 
Năm thành 

lập  

Lĩnh vực  hoạt 

động 

Số lƣợng 

nghiên cứu 

viên 

Số lƣợng  

cán bộ/nhân 

viên 

 Viện Nghiên cứu 

và Phát triển 
2012 

Nghiên cứu, 

bồi dưỡng 
1 11 

 Phân hiệu 

Trường ĐHNV 

tại Quảng Nam 

2016 
Đào tạo, 

nghiên cứu 
 77 

 Phân hiệu 

Trường ĐHNV 

tại TP. Hồ Chí 

Minh 

2018 
Đào tạo, 

nghiên cứu 
 90 

 

II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên 

CSGD cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên, nhân viên của mình, bao 

gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin dưới 

đây (Thống kê mỗi loại gồm 5 bảng tương ứng với 5 năm của giai đoạn đánh 

giá): 

15. Thống kê số lượng giảng viên và nghiên cứu viên 
 

Phân cấp giảng viên 

và nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lƣợng  Tiến sĩ (%) Số lƣợng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 50/333 15 % 45/146 30,8% 

Nghiên cứu viên 1/334 0.02 %   

Tổng 334 14.1% 45/146 30,8% 

 

16.  Thống kê số lượng cán bộ quản lý, nhân viên 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 

Số lƣợng  

Cơ hữu/toàn 

thời gian 

Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 61  61 

Nhân viên 430 146 576 

Tổng cộng 491 146 637 
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17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của 

CSGD theo giới tính: 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
204 287 491 

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo 

các quy định của pháp luật về viên chức (trong 

biên chế) 

165 243 408 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng 

không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 
39 44 83 

II Các cán bộ khác  

Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng 

88 58 146 

 Tổng cộng 274 312 637 
 

18. Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ 
 

TT 
Trình độ, học vị, 

chức danh 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

Giảng viên 

kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

Giảng 

viên thỉnh 

giảng 

trong 

nƣớc 

Giảng 

viên 

thỉnh 

giảng 

quốc tế 

Tổng 

số 

1 Giáo sư,  

Viện sĩ 
0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 2 0 5 11 0 18 

3 Tiến sĩ khoa 

học 
0 0 0 2 0 2 

4 Tiến sĩ 22 0 28 43 0 93 

5 Thạc sĩ 160 45 29 90 0 324 

6 Đại học 30 12 01 0 0 43 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 214 57 63 146 0 480 

 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 
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 Tổng số giảng viên cơ hữu
1
: 334 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 334/491 chiếm tỷ lệ 68%. 

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số người): 334 

TT 
Trình độ / 

học vị 

Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính 

Phân loại theo tuổi (ngƣời) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 
Giáo sư, Viện 

sĩ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 7 2 7 0 0 0 3 4 0 

3 
Tiến sĩ khoa 

học 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 50 15 22 28 0 11 27 10 2 

5 Thạc sĩ 234 70 80 154 0 35 135 61 3 

6 Đại học 43 13 20 23 5 26 10 2 0 

7 Cao đẳng 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 334 100 129 205 5 72 175 77 5 
  

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: từ 35 đến 45 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của CSGD: 17% . 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 70%. 

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 
Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 

việc) 
10% 100% 

2 
Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 

công việc) 
20%  

3 
Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 

công việc) 
  

4 
Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của 

công việc) 
  

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-

20% thời gian của công việc) 
70%  

 Tổng 100% 100% 
 

                                           
1
 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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III. Ngƣời học 

21. Tổng số người học đăng ký dự thi vào trường, trúng tuyển và nhập học trong 

05 năm gần đây (hệ chính quy):  

Năm học 

Số thí 

sinh dự 

thi 

(ngƣời) 

Số  

trúng 

tuyển 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học 

thực tế 

(ngƣời) 

Điểm 

tuyển 

đầu vào 

(thang 

điểm 30) 

Điểm 

trung bình 

của sinh 

viên đƣợc 

tuyển 

Số lƣợng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(ngƣời) 

1. Học viên 

cao học 

160 117      

2013-2014        

2014-2015        

2015-2016        

2016-2017 50 18      

2017-2018 110 99      

2. Đại học        

2013-2014 8601 1627 18.9 1350 15.5 17  

2014-2015 7338 1599 21.7 1333 15.9 17.3  

2015-2016    1732 21.2   

2016-2017    1385 16.6   

2017-2018    1546 20.9   

3. Cao 

đẳng 
       

2013-2014    537    

2014-2015    391    

2015-2016    398    

2016-2017    176    

2017-2018    22    
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Số lượng người học hệ chính quy đang học tập tại trường: 6592 người. 

22.  Tổng số người học đăng ký dự thi vào trường, trúng tuyển và nhập học trong 

5 năm gần đây hệ không chính quy: 

Năm 

Số thí 

sinh dự 

tuyển 

(ngƣời) 

Số  

trúng 

tuyển 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học 

thực tế 

(ngƣời) 

Điểm 

tuyển 

đầu vào 

(thang 

điểm 30) 

Điểm 

trung bình 

của ngƣời 

học đƣợc 

tuyển 

Số lƣợng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(ngƣời) 

1. Đại học        

2013-2014    594    

2014-2015    399    

2015-2016    571    

2016-2017    445    

2017-2018    350    

2. Cao đẳng        

2013-2014    44    

2014-2015    50    

2015-2016    50    

2016-2017    0    

2017-2018    0    

 

23. Ký túc xá cho sinh viên: 

 

Các tiêu chí 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Tổng diện tích phòng ở 

(m
2
) 

2270m
2
 2270m

2
 2270m

2
 2270m

2
 2270m

2
 

2. Số lượng sinh viên có 

nhu cầu về phòng ở (trong 

và ngoài ký túc xá) 

(người) 

2415 

người 

2415 

người 

2415 

người 

2415 

người 

2415 

người 

3. Số lượng sinh viên có 

nhu cầu ở ký túc xá 

(người) 

2300 

người 

2300 

người 

2300 

người 

2300 

người 

2300 

người 

4. Số lượng sinh viên 

được ở trong ký túc xá 

(người) 

812 

người 
812 người 

812 

người 

812 

người 

812 

người 

5. Tỷ số diện tích trên đầu 

sinh viên/học sinh ở trong 

ký túc xá, m
2
/người 

2,8m
2
/ 

người 

2,8m
2
/ 

người 

2,8m
2
/ 

người 

2,8m
2
/ 

người 

2,8m
2
/ 

người 
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24. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Số lượng (người) 14/1350 14/1333 92/1732 105/1385 310/1546 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh 

viên  
1,04% 1,05% 0,05% 7,6% 20,1% 

 

25. Thống kê số lượng người học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành 

công luận án tiến sĩ 

     

2. Học viên tốt nghiệp cao học      

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy   1093 1012 1226 

Hệ không chính quy   0 323 275 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy 1503 634 480 501 300 

Hệ không chính quy      

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

6. Khác…      

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang 

chờ cấp bằng). 
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26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Số lượng sinh viên tốt 

nghiệp (người) 

  
1093 1012 1226 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

so với số tuyển vào (%) 

  
92% 75% 99% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã 

học được những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

     

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ 

học được một phần kiến 

thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

     

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời 

KHÔNG học được những 

kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp 

     

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 

     

     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp      

     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp      
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

4.2 Tỷ lệ có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 

     

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc 

làm (%) 

   
20,95 11 

4.4 Thu nhập bình 

quân/tháng của sinh viên 

có việc làm 

     

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành 

đào tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng 

này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng 

yêu cầu của công việc, có thể 

sử dụng được ngay (%) 

     

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản 

đáp ứng yêu cầu của công 

việc, nhưng phải đào tạo 

thêm (%) 

     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được 

đào tạo lại hoặc đào tạo bổ 

sung ít nhất 6 tháng (%) 

     

Ghi chú:  

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp 

theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này. 
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27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp 

(người) 
1503 634 480 308 360 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 
95% 75.7% 89.3% 78.7% 90.4% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%) 

     

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học 

được một phần kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

     

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG 

học được những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%) 

     

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 

     

     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp      

     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp      

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 

     

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%)    27,9 15,78 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

4.4 Thu nhập bình quân/tháng của 

sinh viên có việc làm 

     

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống và kết thúc bảng này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu 

của công việc, có thể sử dụng được 

ngay (%) 

     

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của công việc, nhưng phải 

đào tạo thêm (%) 

     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo 

lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 

tháng (%) 

     

 

IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của 

nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 

Số lƣợng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng 

số 

1 Đề tài cấp Nhà nước 0 0 1 0 0 1 

2 Đề tài cấp Bộ* 5 4 6 5 2 22 

3 Đề tài cấp trường 10 9 11 15 9 54 

 Tổng cộng 15 13 18 20 11 77 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên 

cán bộ cơ hữu: 77/491 

29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường 
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trong 5 năm gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ 

(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

so với tổng kinh phí đầu 

vào của CSGD (%) 

Tỷ số doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

trên cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ ngƣời) 

1 2014 300   

2 2015 240   

3 2016 1580 Không có số liệu Không có số liệu 

4 2017 917   

5 2018 863   

30. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 

năm gần đây: 

 

Số lƣợng đề tài 

Số lƣợng cán bộ tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

Nhà nƣớc 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trƣờng 

Từ 1 đến 3 đề tài 12 79 117 0 

Từ 4 đến 6 đề tài  0 4 5 0 

Trên 6 đề tài  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 12 83 122 0 

 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

31. Số lượng sách của Trường được xuất bản trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại sách 

Số lƣợng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng 

số 

1 Sách chuyên khảo 0 0 0 0 03 03 

2 Sách giáo trình, tập bài 

giảng 
0 02 03 02 04 11 

3 Sách tham khảo 0 0 0 01 0 01 

4 Sách hướng dẫn 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 0 02 03 03 07 14 
 

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu:  14/491 
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32. Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 

Số lƣợng sách 

Số lƣợng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình, tập 

bài giảng 

Sách tham 

khảo 

Sách hƣớng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  03 73 01 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách  0 4 0 0 

Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 03 77 01 0 
 

33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của Trường được đăng tạp chí trong 5 

năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 

Số lƣợng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng 

số 

1 Tạp chí KH quốc tế 

Trong đó: 
0 01 6 12 02 15 

 Danh mục ISI 0 0 0 0 01 01 

 Danh mục Scopus 0 0 0 0 01 01 

 Khác 0 01 6 12 0 19 

2 Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 
43 32 80 110 156 421 

3 Tạp chí / tập san của 

cấp trường 
0 0 03 05 07 15 

 Tổng cộng 43 34 90 134 166 472 
 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  472/491 

34. Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 

năm gần đây: 

Số lƣợng cán bộ cơ hữu có bài 

báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí KH 

quốc tế 

Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nƣớc 

Tạp chí / tập san 

của cấp trƣờng 

Từ 1 đến 5 bài báo  15 421 15 

Từ 6 đến 10 bài báo  0 0 0 

Từ 11 đến 15 bài báo  0 0 0 

Trên 15 bài báo  0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 30 421 30 
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35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của Trường báo cáo tại các hội 

nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 

năm gần đây: 

TT 
Phân loại  

hội thảo 

Số lƣợng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Tổng số 

1 Hội thảo quốc tế 0 01 06 10 16 23 

2 Hội thảo trong nước 13 20 25 30 35 133 

3 Hội thảo của trường 40 20 60 60 45 225 

 Tổng cộng 53 41 91 100 96 381 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã 

được tính 1 lần) 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 381/491. 

36. Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội 

thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần 

đây: 

Số lƣợng cán bộ cơ hữu có 

báo cáo khoa học tại các hội 

nghị, hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nƣớc 

Hội thảo của 

trƣờng 

Từ 1 đến 5 báo cáo 15 421 15 

Từ 6 đến 10 báo cáo  0 0 0 

Từ 11 đến 15 báo cáo  0 0 0 

Trên 15 báo cáo  0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 30 421 30 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường) 

37. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây: 

Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế đƣợc cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, ngƣời đƣợc cấp) 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 0 
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38.  Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

38.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 

5 năm gần đây: 

Số lƣợng đề tài 

Số lƣợng sinh viên tham gia 

 

Ghi chú 

Đề tài 

cấp Nhà 

nƣớc 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài 

cấp 

trƣờng 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 02 236  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  

Trên 6 đề tài   0 0 0  

Tổng số sinh viên tham gia 0 07 522  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 

 

38.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình 

được công bố) 

TT 
Thành tích nghiên 

cứu khoa học 

Số lƣợng 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 Số giải thưởng 

nghiên cứu khoa 

học, sáng tạo 

0 0 0 0 02 

2 Số bài báo được 

đăng, công trình 

được công bố 

0 0 0 0 01 

V. Cơ sở vật chất, thƣ viện, tài chính 

39.  Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m
2
) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

1 

Tổng diện tích đất của trường: 

1.1. Trụ sở chính tại Hà Nội 

1.2. Phân hiệu trường tại TP. Hồ Chí 

Minh 

151.232 

18.932 

29300 

103.000 

Sở hữu 

Sở hữu 

Sở hữu 

Sở hữu 
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TT Nội dung 
Diện tích 

(m
2
) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

1.3. Phân hiệu trường tại Quảng Nam 

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

trường 

Trong đó: 

- Trụ sở chính tại Hà Nội 

- Phân hiệu trường tại TP. Hồ Chí 

Minh 

- Phân hiệu trường tại Quảng Nam 

 

 

 

56.428 

22.385 

15.012 

 

19.031 

 

 

 

Sở hữu 

Sở hữu 

Sở hữu 

 

Sở hữu 

  

2.1 

Hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại, phòng đa năng, phòng làm 

việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên cơ hữu 

Hội trường 

Giảng đường, phòng học các loại, 

Phòng đa năng 

Phòng làm việc của GS, PGS  

Phòng làm việc Giảng viên cơ hữu 

  

 

 

 

1.580 

14.365 

280 

430 

885 

      

2.2 Thư viện, trung tâm học liệu  3.051       

2.3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực 

hành, thực tập, luyện tập 

        

 

40. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (bao gồm giáo trình, học liệu, 

tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 

Khối ngành/Nhóm ngành Đầu sách Bản sách 

Khối ngành I   

Khối ngành II   

Khối ngành III 25.555  

Quản trị văn phòng 17469  

Quản trị nhân lực 1634  

Luật 6452  
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Khối ngành IV   

Khối ngành V 5.826  

Hệ thống thông tin 5826  

Khối ngành VI   

Khối ngành VII 56.576  

Văn hóa học  5135  

Quản lý văn hóa 6723  

Quản lý nhà nước 14351  

Chính trị học 3743  

Lưu trữ học 16302  

Thông tin Thư viện 7922  

Xây dựng Đảng 2400  

Các môn chung   

Tổng 87.957  
 

41. Tổng số thiết bị chính của trường:  
 

STT 

Tên 

phòng/giảng 

đƣờng/lab 

Số 

lƣợng 

Danh mục trang 

thiết bị chính 

Đối tƣợng 

sử dụng 

Diện 

tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức  

sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 Giảng đường 118 

- Máy chiếu; 

- Hệ thống âm 

thanh; 

- Điều hòa; 

- Quạt; 

- Bàn ghế. 

Sinh viên 

Giảng 

viên 

11.302 
Sở 

hữu 
  

2 Phòng máy 16 

- Máy tính; 

- Máy chiếu; 

- Hệ thống âm 

thanh; 

- Điều hòa; 

- Quạt; 

- Ban ghế. 

Sinh viên 

Giảng 

viên 

962 
Sở 

hữu 
  

 Tổng 134   12.264    
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42. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2014:  122,522 

- Năm 2015:  129,339 

-  Năm 2016:   194,575 

-  Năm 2017:  223,859 

-  Năm 2018:  209,477 

43. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2014:  31,680   

- Năm 2015:  40,731 

-  Năm 2016:   58,064 

-  Năm 2017:  53,446 

-  Năm 2018:  52,174 

44. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục 

vụ cộng đồng: 

- Năm 2014:  4,927 

- Năm 2015:  3,977 

-  Năm 2016:   5,724 

-  Năm 2017:  7,161 

-  Năm 2018:  5,646 

45. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục 

vụ cộng đồng 

- Năm 2014:  4,833  

- Năm 2015:  3,840 

-  Năm 2016:   5,240 

-  Năm 2017:  6,677 

-  Năm 2018:  5,143 

46. Tổng chi cho hoạt động đào tạo 

- Năm 2014:  30,254 

- Năm 2015:  53, 243 

-  Năm 2016:   51,946 

-  Năm 2017:  40,810 

-  Năm 2018:  43,033 

47. Tổng chi cho phát triển đội ngũ 

- Năm 2014:  32,875  

- Năm 2015:  33,261 

-  Năm 2016:   56,820 
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-  Năm 2017: 59,040 

-  Năm 2018: 54,806 

48. Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm 

- Năm 2014:  không có 

- Năm 2015:  không có 

-  Năm 2016:   30 

-  Năm 2017:  40 

-  Năm 2018: 70 

VI. Kết quả kiểm định chất lƣợng giáo dục 

TT Đối tƣợng 

Bộ tiêu 

chuẩn đánh 

giá 

Tự đánh giá 
Đánh giá 

ngoài 
Thẩm định và công nhận 

Năm 

hoàn 

thành 

báo 

cáo 

TĐG 

lần 1 

Năm 

cập 

nhật 

báo 

cáo 

TĐG 

Tên 

tổ 

chức 

đánh 

giá 

Tháng

/năm 

đánh 

giá 

ngoài 

Kết 

quả 

đánh 

giá của 

Hội 

đồng 

KĐCL

GD 

Giấy chứng 

nhận 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1 
Cơ sở 

giáo dục 

VBHN số 

06/VBHN-

BGDĐT 

2014 
2014- 

2018 

     

2 

Chương 

trình đào 

tạo…. 

AUN-QA   

     

3 

Chương 

trình đào 

tạo…. 

TT số 

04/2016/T

T-BGDĐT 

  

     

4 

Chương 

trình đào 

tạo…. 

TT số 

07/2017/T

T-BGDĐT 

  

     

 

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng của CSGD 

 Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây 

(số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 
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1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 334 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 68% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ 

hữu (%): 17% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

(%): 70% 

 

2. Sinh viên: 

Tổng số sinh viên chính quy (người): 7802 

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 23,36 SV/1GV 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 88,1% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 51,7% 

Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 13% 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh 

viên chưa có việc làm học tập nâng cao (%): 91,9% 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 6% 

Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): 2,1% 

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 6 triệu 

đồng/tháng  

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay 

(%): 97,5 % 

Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 

thêm (%): 98% 

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và phục 

vụ cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: 17,6% 
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Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: 670 triệu/năm 2018 

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: 4/491 

Tỷ số bài đăng tạp chí trên cán bộ cơ hữu: 472/491 (Bài báo đăng trên tạp 

chí trong nước và quốc tế) 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 381/491 (Hội thảo quốc tế + Hội thảo 

trong nước) 

7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy: 33.946m2 

Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy: 3312/7802 

8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

 Cấp cơ sở giáo dục: Công bố Báo cáo tự đánh giá năm 2014, công bố Báo 

cáo tự đánh giá tháng 8 năm 2019; Nhà trướng đã gửi Văn bản đăng ký đánh giá 

ngoài Cơ sở Giáo dục đại học từ tháng 4 năm 2018 . 

 Cấp chương trình đào tạo: Công bố Chuẩn đầu ra từ năm 2014, đang xây 

dựng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho kiểm định CTĐT năm 2021 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC BẢNG BIỂU THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 
 

Phụ lục 13.1. Các hình thức truyền thông tuyển sinh của HUHA 

Hình 

thức 

truyền 

thông 

Số 

lƣợng 
Địa điểm 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Ngày 

hội tư 

vấn 

tuyển 

sinh - 

hướng 

nghiệp 

hằng 

năm 

Ngày 

Trung tâm Triển Lãm Nông 

nghiệp Việt Nam,  

Trường ĐH Bách Khoa Hà 

Nội. 

1 1 1 1 1 

Tư vấn 

tuyển 

sinh tại 

các 

Trường 

THPT 

Đợt 

Các trường THPT trên địa bàn 

Hà Nội và một số tỉnh: Tuyên 

Quang, Lạng Sơn, Yên Bái, 

Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng 

Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon 

Tum, Đồng Nai, Bình Phước, 

Bà rịa Vũng tàu… 

20 25 25 30 35 

Phát tờ 

rơi, sổ 

tay sinh 

viên 

Tờ 
Các trường THPT, GDTX và 

các Điểm thi tốt nghiệp THPT 
8.000 8.000 

10.00

0 

10.00

0 

12.00

0 

Đăng 

báo 

giấy, 

Tạp chí, 

website, 

faceboo

k 

Bài 

Báo Tuổi trẻ, Tạp chí VTLT, 

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 

Tạp chí Khoa học Nội vụ, Lao 

động thủ đô,  

thongtintuyensinh.vn,  

tuyensinh 247.com, 

Dân trí, Vnexpress.net, 

truongnoivu.edu.vn, 

facebook.com/tuyensinh.dnv… 

5 5 7 6 8 
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Phụ lục 13.2. Các phương thức tuyển sinh và mức điểm trúng tuyển Đại học  

của HUHA hằng năm  
 

Ngành 

đào tạo  

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

TT theo 

KQ thi 

tuyển 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

TT theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Điểm 

TT 

theo 

KQ 

học tập 

lớp 12 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Điểm 

TT 

theo 

KQ 

học tập 

lớp 12 

Quản trị 

văn 

phòng 

C00 17.50 
A01 

21.75 

A00 17.00 C00 24.25 - C00 21.50 - 

C00 A01 17.00 D01 21.25 - C20 22.50 - 

D01 17.00 
C03 C00 21.50 D14 21.25 - D01 19.50 - 

D01 D01 17.00 D15 21.25 - D15 19.50 - 

Quản trị 

nhân 

lực 

C00 17.50 
A01 

22.75 

A00 17.00 A00 22.00 - A00 18.50 - 

C00 A01 17.00 A01 22.00 - C00 20.50 - 

D01 17.00 
C03 C00 21.50 C00 25.00 - C22 20.50 - 

D01 D01 17.00 D01 22.00 - D01 18.50 - 

Quản lý 

nhà 

nước 

C00 17.50 
A01 

22.00 

A00 17.00 A00 21.75 - A01 20.00 23.00 

C00 A01 17.00 A01 22.75 - C00 22.00 25.00 

D01 17.00 
C03 C00 21.50 C00 24.75 - C20 23.00 26.00 

D01 D01 17.00 D01 21.75 - D01 20.00 23.00 

Quản lý 

văn hóa 

C00 14.50 
A01 

21.00 

A01 16.00 C00 25.75 23.80 C00 18.00 20.00 

C00 C00 19.50 C20 22.75 23.80 C20 19.00 21.00 

D01 14.00 
C03 C03 19.50 D01 22.75 24.20 D01 16.00 18.00 

D01 D01 16.00 D15 22.75 - D15 16.00 18.00 

Thông 

tin thư 

viện 

C00 15.00 
A01 

19.50 

A00 15.00 A00 16.50 - A00 14.25 18.00 

C00 A01 - A01 16.50 - C00 16.25 20.00 

D01 14.50 
C03 C00 17.00 C00 19.50 - C20 17.25 21.00 

D01 D01 15.00 D01 16.50 - D01 14.25 18.00 

Lưu trữ 

học 

C00 15.00 
A01 

20.25 

A00 15.00 A00 16.50 - C00 16.25 - 

C00 A01 - A01 16.50 - C03 16.25 - 

D01 14.50 
C03 C00 17.00 C00 19.50 - C19 16.25 - 

D01 D01 15.00 D01 16.50 - D01 14.25 - 

Luật - - - - A00 16.00 A00 20.50 - A00 18.75 - 
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Ngành 

đào tạo  

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

TT theo 

KQ thi 

tuyển 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

TT theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Điểm 

TT 

theo 

KQ 

học tập 

lớp 12 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Điểm 

TT 

theo 

KQ 

học tập 

lớp 12 

- - - - A01 16.00 A01 20.50 - A01 18.75 - 

- - - - C00 21.00 C00 23.50 - C00 20.75 - 

- - - - D01 16.00 D01 20.50 - D01 18.75 - 

Chính 

trị học 

- - - - A00 - A00 20.00 - A10 17.50 - 

- - - - A01 - A01 20.00 - C00 19.50 - 

- - - - C00 16.00 C00 23.00 - C20 20.50 - 

- - - - D01 15.00 D01 20.00 - D01 17.50 - 

Hệ 

thống 

thông 

tin 

 - - - - - A00 15.50 18.30 A00 14.5 18.0 

 - - - - - A01 15.50 20.90 A01 14.5 18.0 

 - - - - - A16 15.50 20.50 D01 15.0 18.0 

 - - - - - D01 15.50 19.40 D02 15.0 18.0 

Xây 

dựng 

Đảng và 

CQNN 

- - - - - - - - - A00 14.50 18.00 

- - - - - - - - - C00 16.50 20.00 

- - - - - - - - - C15 16.50 20.00 

- - - - - - - - - D01 14.50 18.00 

CN 

QLNN 

về kinh 

tế 

- - - - - - - - - A01 18.25 23.00 

- - - - - - - - - C00 20.25 25.00 

- - - - - - - - - C20 21.25 26.00 

- - - - - - - - - D01 18.25 23.00 

CN 

QLNN 

về tài 

chính 

công 

- - - - - - - - - A01 18.00 - 

- - - - - - - - - C00 20.00 - 

- - - - - - - - - C20 21.00 - 

- - - - - - - - - D01 18.00 - 

CN 

Thanh 

tra 

- - - - - - - - - A01 18.25 23.00 

- - - - - - - - - C00 20.25 25.00 

- - - - - - - - - C20 21.25 26.00 

- - - - - - - - - D01 18.25 23.00 
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Ngành 

đào tạo  

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

TT theo 

KQ thi 

tuyển 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

TT theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Điểm 

TT 

theo 

KQ 

học tập 

lớp 12 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Điểm 

TT 

theo 

KQ thi 

THPT 

QG 

Điểm 

TT 

theo 

KQ 

học tập 

lớp 12 

CN Văn 

hóa du 

lịch 

- - - - - - - - - C00 20.50 20.00 

- - - - - - - - - C20 21.50 21.00 

- - - - - - - - - D01 18.50 18.00 

- - - - - - - - - D15 18.50 18.00 

CN Văn 

hóa 

truyền 

thông 

- - - - - - - - - C00 21.50 20.00 

- - - - - - - - - C20 20.50 21.00 

- - - - - - - - - D01 18.50 18.00 

- - - - - - - - - D15 18.50 18.00 

CN 

Chính 

sách 

công 

- - - - - - - - - A01 15.00 - 

- - - - - - - - - C00 16.00 - 

- - - - - - - - - C20 17.00 - 

- - - - - - - - - D01 15.00 - 

TB  

điểm TT 
 15.91  21.20  16.64  20.91 21.56  18.23 20.75 

 

Phụ lục 13.3. Mức điểm trúng tuyển Sau Đại học của HUHA hằng năm  

 

STT 
Ngành/Chuyên ngành 

đào tạo 

Mức điểm trúng tuyển  

theo kết quả thi tuyển 

Môn ngoại ngữ Năm 2017 Năm 2018 

1 Lưu trữ học 50 điểm trở lên 

/miễn thi  
10.00 11.00 

2 Chính sách công 
50 điểm trở lên 

/miễn thi 
- 12.5 

3 Quản lý công 
50 điểm trở lên 

/miễn thi 
- 12.00 
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Phụ lục 25.1.1: Danh mục các đề đề tài NCKH 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Nội dung 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số 

đề 

tài 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Số đề tài 

đƣợc giao  
11 250 9 295 12 390 15 450 9 270 

Số đề tài 

hủy  1 25   1 30     

Số đề tài 

thực hiện 10 225 9 295 11 360 15 450 9 270 

Đề tài số 1  25  25  30  30  30 

Đề tài số 2  25  30  30  30  30 

Đề tài số 3  25  30  30  30  30 

Đề tài số 4  25  30  30  30  30 

Đề tài số 5  25  30  30  30  30 

Đề tài số 6  25  30  30  30  30 

Đề tài số 7  25  30  30  30  30 

Đề tài số 8  25  30  30  30  30 

Đề tài số 9  25  30  30  30  30 

Đề tài số 10    30  30  30   

Đề tài số 11      30  30   

Đề tài số 12      30  30   

Đề tài số 13        30   

Đề tài số 14        30   

Đề tài số 15        30   

Đề tài cấp 

bộ  300  240  280  200  140 

Viện ĐT cấp 

NN      1.300  717  723 
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Phụ lục 25.1.2: Danh mục các đề án, đề tài, dự án phục vụ cộng đồng 

        ĐVT: Triệu đồng  

STT Nội dung/ năm 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 

Đề án tổ chức bồi dưỡng thí điểm cho 

công chức văn phòng thống kê phường, 

thị trấn 

600     

2 
Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

ngành nội vụ 
     

3 
Dự án đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn 
600 450    

4 

Đề án tổ chức bồi dưỡng thí điểm cho 

công chức văn phòng thống kê cấp xã 

thuộc các huyện nghèo 

     

5 

Dự án điều tra thực trạng tổ chức hoạt 

động và quản lý các hội, tổ chức phi 

chính phủ 

  400 800  

6 
Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, học sinh 

Camphuchia 
  660 870 680 

  Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, học sinh Lào    340 500 

7 
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về 

ĐTBD CBCC 
950     

8 

Biên soạn chương trình tài liệu bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên 

chức chuyên ngành lưu trữ 

  1.000   

9 
Biên soạn tài liệu bồi dưỡng công chức 

văn phòng, thống kê 
   750 500 

 10 

DA điều tra thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành 

chính công của UBND cấp xã đảm bảo 

sự hài lòng của người dân 

    200 

11  
Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ 

viên chức, công chức 
    500 

12 
Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân 
 1.000  1.200  

13 Đào tạo bồi dưỡng CBCC Bộ Nội vụ  1.450 600 500 1.000 

14 

Dự án điều tra cơ bản thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng 

công chức đáp ứng yêu cầu cải cách 

    900 
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hành chính nhà nước 

15 Hoạt động điều tra, khảo sát, quy hoạch 500     

16 

Dự án điều tra, khảo sát và đánh giá tác 

động của chính sách thu hút nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong khu vực công ở 

VN với sự phát triển kinh tế- xã hội của 

đất nước 

 700    

17 

Dự án tổ chức lớp BD chức danh văn 

phòng thống kê cấp xã địa phương khu 

vực miền núi 

  1.000   

18 

Điều tra cơ bản thực trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả 

đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức đáp 

ứng yêu cầu thời kỳ mới 

   300  

19 
Tổ chức bồi dưỡng văn phòng thống kê 

xã hỗ trợ các địa phương khó khăn 
   1.000  

20 

Viện: Điều tra thực trạng, đề xuất giải 

pháp tổ chức QL việc phân vạch địa giới 

hành chính nước ta đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2013) 

     

21 

Viện: Dự án điều tra khảo sát đánh giá, 

phân tích nhu cầu và năng lực của cán bộ 

công chức ngành Nội vụ, đề ra những 

giải pháp chiến lược để cung cấp nhân 

lực và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 

nhằm nâng cao trình độ năng lực của cán 

bộ công chức ngành Nội vụ (2014) 

1.883     

22 Chỉnh lý tài liệu    3.846 3.449 

  Tổng cộng 4.533 3.600 3.660 9.606 7.729 

  Tỷ lệ 100% 79% 102% 262% 80% 
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Phụ lục 4: 

Mã hóa thông tin, minh chứng 

DANH MỤC MINH CHỨNG THEO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  

(Có file (quyển) riêng kèm theo Báo cáo tự đánh giá này) 
 

Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng  

ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi chú 

Có/không 

    * 

     

     

 


