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NGHI QUYÉT 
Vê viÇe thâm dinh kêt quà �ánh giá chât lurong giáo dye 

Truong D¡i hÍc Phenikaa 

HOI DÓNG KIÉM DINH CHÁT LUONG GIÁO DrC 

Can ce Thóng tr só 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 cça BÙ truong BÙ Giáo 
duc và Dào t¡o ban hành Quy dinh ve kiem dinh chát lrong co sÝ giáo duc dai hoOc; 

C�n ct Quyét dinh só 308/0Ð-KÐCL ngày 16/8/2019 cua Giám doc Trung tám 
Kiem dinh chát l1rong giáo duc - �¡i hoc Quoc gia Hà NÙi vé viÇc thành láp HÙi dóong 

Kiêm dinh chât lugng gido due và Quyêt dinh só 451/QÐ-KÐCL ngày 30/10/2019 cua 

Giám doc Trung tam Kiém dinh chát hugng giáo duc - �ai hoc Quoc gia Hà NÙi vë viÇc 

diéu chinh, bó sung nhán su HÙi dong Kiem dinh chát huong giáo duc; 

Can ct Quyét dinh só 03/QÐ-KÐCL ngày 28/02/2014 cia Giám doc Trung tam 
Kiem dinh chát hrong giáo duc - �ai hoc Quóc gia Hà NÙi vë viÇc ban hành Quy dinh 

vé hoat dÙng cua HÙi �óng Kiém dinh chát lrong gido duc và Quyët dinh só 133/OB- 

KÐCL ngày 06/11/2017 cua Giám dóc Trung tâm Kiêm dinh chât luong giáo duc - Da. 

hoc Quoc gia Hà NÙi ve viÇc �ieu chinh Quy dinh vé hogt dÙng cça HÙi dóng Kiem dinh 
chát huong giáo duc; 

t Quyét dinh só 182/Q�-KÐCL ngày 26/6/2020 cua Giám dóc Trung tám 
Kiem dinh chát luong giáo duc - Dai hÍc Quoc gia Hà NÙi vë viÇc tô chiic Phiên hop 
XIll cua HÙi dóng Kiêm dinh chât l1ugng gi�o duc; 

Can cte két quá nghiên cu Ho so te dánh giá cia Trrong Dai hoc Phenikaa, Báo 
cáo dánh gid ngoài cça EDoàn chuyên gia dánh giá ngoài, Báo cáo thâm dinh cua Tiêu 
ban chuyen mon và các tài liÇu liên quan; 

Can ct két quá trao �ói, thào luan và bó phiéu kin thông qua Drr thão Nghi quyêt 
tai Phiên hop X1ll ngày 11/7/2020 cia HÙi dong, 

QUYÉT NGH.: 
1. Thóng nhâát vÛi kêt quà dánh giá chât lugng giáo duc Truòng �¡i hÍc Phenikaa 

cça Doàn chuyên gia dánh giá ngoäi. Doàn chuyên gia dánh giá ngoài d� thre hiÇn dánh 
giá chât luong giáo dåe Truong Dai hÍc Phenikaa theo dúng quy dËnh hiÇn hành, dÙc 

lp, khách quan, công khai, minh bach. Kêt quà dánh giá phan ánh dúng hiÇn tr¡ng cça 

Nhà truong. Nhà truong ckng �ông ý vÛi kêt quå dánh giá chât luong cça �oàn chuyên 

gia dánh giá ngoài. Thâm dinh kêt quà dánh giá chat lugng giáo duc Truong Dai hoc 

Phenikaa cho thây diêm trung binh cça các tiêu chuân trong tëng måc: �åm bào chât 
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luong vê chiên lugc, �åm bào chât luong vê hÇ thông, �am bào chât lugng vê thrc hiÇn 
chuc n�ng, Kêt quå ho�t �ông �Ãu �¡t të 3,50 diém trò lên và không có tiêu chuân nào 
có diém trung binh duói 2,00 dièm (chi tiét trong Phu luc ). 

2. Kiên nghË Truòng �ai hÍc Phenikaa cân thuc hiÇn 25 nhóm giài pháp c£i ti¿n 
chât lugng giáo duc (chi tiêt trong Phu luc I). 

3. C�n cr �iêu 46, Thông tu só 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 cça B 
truong BÙ Giáo dåc và �ào t¡o, HÙi �ông �Á nghË Giám �oc Trung tâm Kièm dinh chá 
omg giao duc - D¡i hÍc Quôc gia Hà NÙi câp Giây chúng nhân kiêm �inh chât lugng 

giáo duc cho Truong �¡i hÍc Phenikaa. s 

TM. HOI DÔNG 

CHU T.CH 

GI 
aUOC 
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Phy lye I 

KET QUÄ DÁNH GIÁ CHÁT LUQNG GIÁO DYC TRUÖNG DAI HOC PHENIKAA 

(Kèm theo Nghi quyét só: h2NQ-HÐKDCL ngày 15 tháng 7 n�m 2020 
cia Hoi dong Kiém �inh cht luomg giáo duc, Trung tám KÐCLGD - �HQGHN) 

Diêm 

trung 
binh 

Diêm 
trung binh 

4,01 

4,40 

4,00 

3,50 

3,75 

4,00 

4,14 

4,00 

4,25 

3,80 

L+nh vyc/Tiêu chuân 
Linh vye/Tiêu chuân 

Muc 1. Dam bao chât luong 

ve chien lupe 

Tiêu chuân1 
Tieu chuân 2 

Tiêu chuân 3 

Tiêu chuân 4 

Tiêu chuân 5 

Tiêu chuân 6 

Tiêu chuân 7 

Tieu chuân 8 

Muc 2. Dam bão chát lrgng 

Muc 3. Dam bao chát lugng 
ve thuc hiÇn chic n�ng 

Tiêu chuân 13 

Tieu chuan 14 

Tiêu chuân 15 

Tiêu chuân 16 

Tiêu chuán 17 

3,88 

4,00 

3,60 

3,80 

3,50 

3,75 

4,25 

4.00 

,25 

Tiêu chuan 18 

Tieu chuân 19 

Tiêu chuan 20 

Tiêu chuân 21 3,75 

4,00 

3,75 

4,50 

3,75 

4,00 

vé hg thóng 
Tiêu chuan 9 

Tiêu chuân 10 

Tiêu chuân 11 

Muc 4. Kêt quå hogt dÙng 3,83 

4,00 

3,75 

3,60 

Tieu chuáân 22 

Tiêu chuân 23 

Tiêu chuân 24 

Tiêu chuân 25 
Tiêu chuân 12 



Phy lyc II 

CAC KIÉN NGH. CÅI TIÉN CHÁT LUONG GIÁO DrC 
DÓI VÓI TRUÖNG �AI HOC PHENIKAA 

(Kèm theo Nghi quyét só: Ha Ng-HÐKÐCL ngiy 45 tháng 7 n�m 2020 
cia HÙi dóng Kiém dinh chát luong giáo duc, Trung tâm KÐCLGD-ÐHOGHN) 

Kêt quà �ánh giá chât luong giáo dåe TruÝng �ai hÍc Phenikaa giai �o¡n 2015 - 2019 

cho thay Nhà truong có nhïng diêm manh nhur sau: 

(1) Vê Dam b£o chât luong vê chi¿n lugc: Sit m¡ng, tàm nhin cça Nhà truòng phù hop 
voi chéc n�ng, nhiÇm vu, nguôn luc cça Truong, vói giá trË và HÇ sinh thái Phenikaa và chiên 

luoe phát triên kinh tÃ x� hÙi cça �¥t nuóc. Các nghË quyét vÁ dËnh huóng chiên luge cça Truòng 
duoc chuyên tâi thành các chính sách, các k¿ ho¡ch hành �Ùng, các huóng dan triên khai thuc 
hien. Co câu tó chéc quàn lý cça Nhà truong dã dugc xây dung và dugc c£i tién phù hãp vói 
yêu câu phát triên trong giai do¡n mói. Các chính sách ve �ào t¡o, nghiên cru khoa hoc và phåc 

vy cong �ong phù hãp vói các chç truong, quy dËnh hiÇn hành. Các chính sách �Ùt phá trong thu 
hút dÙi ngk cán bÙ có trinh �Ù cao, dâu tu cho nghiên cúu khoa hÍc và quy ho¡ch co sß vt chât 

dã mang lai kêt quå rö rêt trong hai n�m cuôi giai �o¡n �ánh giá. HÇ thông mang luói quan hÇ 

doi tác duoc �ây m¡nh, �áp úng �uoe måc tiêu �ào t¡o. 

(2) Ve Dåm bào chât lugng vè hÇ thông: ChiÁn luoc và ké hoach thårc hiÇn chiên luoc 
dam bào chât lugng Truong duçc cu thê hóa thành các muc tiêu, chi tiêu phân �âu chính và có 

các nhóm giai pháp thårc hiÇn. �Ùi ngo cán bÙ chuyên trách công tác �àm bâo chât luong duoc 
bôi duöng vê nghiÇp vy. Ho¡t �Ùng tyu �ánh giá Truòng duge triên khai theo quy dËnh; các phát 
hien chinh sau ty �ánh giá �uroe lÇp kê ho¡ch khác phåc, cái tiên. HÇ thông qu£n lý thông tin 
däm båo chât lugmg bên trong dugc xây dymg có úng dung công nghÇ thông tin; co sò dï liÇu 
kháo sát �ánh giá chât luong các hoat dÙng durge t¡o lâp, luru trï và có thÃ trích xuát hÑtro cho 

các câp quàn lý trong viÇc ra quyêt dËnh. ViÇc l1ra chÍn các �ôi tác, các chi sô �ôi sánh �ã duoc 

Nhà truong thrc hiÇn khi xây dung kê ho¡ch chiéên luçc và �ánh giá két quà �ào t¡o. Két quá 
doi sánh buróc �âu duoe st dung läm c�n cú xây dung các giài pháp cäi tiên ch¯t lugng các hoat 

�ông. 

3) Vê �åm bào chât lugng vê thye hiÇn chéc n�ng: Công tác tuyên sinh và tô chúc �ào 
tao duoc thuc hiÇn theo quy dËnh. Các ho¡t �Ùng, phuong pháp d¡y và hÍc duãc thi¿t ké the 

hiÇn �uoc triêt lý và muc tiêu giáo duc cça Nhà truong. ViÇc giám sát kêt quá hÍc tp, tu vân 

và ho tro viÇc làm, các dËch vu tiÇn ích cho ngudi hÍc, các ho¡t �Ùng kêt nôi vÛi doanh nghiÇp 

trong to chútc dão t¡o dugc quan tàm. Chiên lugc phát triên và cách théc quàn lý ho¡t �Ùng 

nghiên cuu khoa hÍc và phát triên các hãp tác, các �ôi tác nghiên cu có nhieu c£i ti¿n. HÇ 
thong quàn lý và bão hÙ các phát minh sáng chê, bán quyên và kêt quå nghiên céu �dugc thiét 

lp và van hành. Hoat dÙng kêt nôi, phåc vy cÙng dông duçc huóng dan, triên khai và duoc cäi 

thiÇn vê sô lugng và chât lugng. 

4) vè Két quà ho¡t dÙng: Ty lÇ sinh viên tót nghiÇp cça Nhà truong có viÇc làm tuong 
�oi cao; mte �Ù �áp úng yêu câu công viÇc eça sinh viên tot nghiÇp dugc các nhà sù dung lao 
dong hài lòng. Hoat �Ùng nghiên cúu khoa hÍc dugc quan tàm �àu tu và �at dugc nhiÁu thành 
tich noi bt trong hai näm cuôi giai doan dánh giá. Qug dôi mói sáng tao duçc xây dung, váng 



hành dã thúc �ây hoat �Ùng hÑ tro, uom t¡o, sáng t¡o, khôi nghiÇp cho cán bÙ giàng viên và 
nguoi hÍc cça Nhà truong. Ho¡t �Ùng kêt nôi cÙng dông khá da d¡ng và dã có tác �Ùng xâ hÙi 

tích cuc, giúp t�ng cuong nhn théc, ý thúc trách nhiÇm x� hÙi, su g�n bó vÛi cÙng dông cça 

cán bÙ giàng viên và ngudi hÍc. Các chi tiêu tài chính và chi sô thË truong cça Truòng dã duge 
xác lp huóng tói �¡t duçe måc tiêu phát triên theo tëng giai doan. 

Tuy nhiên, Nhà truong van côn nhïng diêm tôn t¡i cân kh�c phuc (cu thê nhu d� nêu 

trong Báo cáo �ánh giá ngoäi cça Doàn chuyén gia dánh giá ngoài). Trên co só Hò so thâm 
dinh và kêt quà thåo lun t¡i Phiên hÍp, HÙi dông kiên nghË Nhà truÝng xây dåung kê ho¡ch cài 

tien chât lugng giáo duc theo 25 nhóm giài pháp duói dây: 

(1) Cân sóm ban hành Chi¿n lugro phát triên Trung giai do¡n 2020-2025, tàm nhin �¿n 
2038; có kê ho¡ch, giäi pháp phù hop �£m b£o dú nguôn lyre dÁ huóng tói dat muc tiêu n�m 

trong nhóm 100 truòng d¡i hÍe tôt nhât Châu Á trong vong 20 n�m; trên co sß �ó xây dung ké 

hogch ehién luoc phát trién các linh vurc hoat dong. thue hiÇn rà soát. diêu chinh dinh ký, dãc 
biêt chú trong viÇc dy báo và có các biÇn pháp phòng ngia rúi ro; tham khào ý kién cça các bên 

ien quan trong xây dung kê ho¡ch hành �Ùng và các nhiÇm vy uru tiên; t¡o dung và lan toa b£n 
sãc, v�n hóa Truong �¡i hÍc Phenikaa. 

(2) Cân sóm hoàn thiÇn HÙi �ong truÝng theo Luât Giáo dåc d�i hoc; hoàn thiÇn hÇ thÑng 
vän bån nÙi bÙ vê trách nhiÇm giâi trinh, su minh bach cça các �on vË �Ã �ám b£o tính bÁn vïmg 

và giàm thieu các rúi ro tiêm tàng trong quán tri và dièu hành; xây dung khung logic và huóng 
dan chi tiêt to chre thye hiÇn các quyét dinh cça các co quan quàn tri; rà soát, dánh giá hÇ thÑng 

quán tri vói yêu câu thåc hiÇn sút m¡ng, tâm nhin, các muc tiêu chi¿n luçc phát triên cça Truong, 

dra vào su cân bäng loi ích, dáp úng yêu c§u cùa các bên liên quan và trách nhiÇm giái trinh 

truóc x� hÙi. 

(3) Cân có bô phân thanh tra, pháp ché chuyên trách và thrc hiÇn xây dng chuong trinh. 
kê hogch hoat dÙng thanh tra. pháp chÃ ting näm hÍc; tiép tyc ho£n thiÇn co c¥u tò chéc và 
quán 1y doi vói các khoa dang trong quá trinh chuyên dôi; xây dumg hÕ so quy ho¡ch nhân s 
länh dao và quan 1ý cúa Truong; thrc hiÇn thuròng xuyên, bäi bàn viÇc rà soát, �ánh giá hiÇu 

quà cúa co câu tô chúrc bÙ máy, �Ùi ngü cán bÙ quan lý và hÇ thóng v�n b£n nÙi bÙ; ban hành 
quy chê phoi hop công tác giïa các phòng, ban, don vË chérc n�ng trong triên khai các lînh ve 

hoat �Ùng chú yêu, �¡c biÇt là môi quan hê giïa các phòng, khoa cça Truong vÛi các viÇn 
nghiên cúu trong diêm trong HÇ sinh thái Phenikaa. 

4) Can hoàn thiÇn quy trinh xây dung kÃ hogch chién lugc; thuc hiÇn dÑi sánh và tham 
kháo ý kiên cça các bên liên quan �Ã hoàn thiÇn Chién luçe phát trién Truong giai do¡n 2020-
2025, rà soát, bó sung các chi tiÁu phân dâu chính, lunu ý �¿n các biÇn pháp qu£n trË nüi ro; lya 
chon eác KPls cot lõi có ánh huöng lón �ôi vói quá trinh thuc hiÇn d�Ã rà soát, �ánh giá dËnh ký 
và dieu chinh kê ho¡ch, �äm bão �¡t duoc các mue tiêu �ã xác dËnh. 

(6) Cân có các quy dinh, huóng dán, kê ho¡ch táp huán ve viÇc xây dng các chinh sách 
vé �ão t¡o, nghiên círu khoa hÍc và phåe vu cÙng �ông; chú trong phát triên các chính sád 

dào t¡o, có các giài pháp hïu hiÇu �ê t�ng cuong các hogt dÙng và nâng cao ch¥t luong �ào t¡o; 
hoàn chinh quy trinh rà soát, dánh giá chính sách, trong �ó quan tâm dây �ç �¿n viÇc �ánh giá 
tác �Ùng cça các chinh sách trong các báo cáo rà soát cça các don vi; phát huy vai trò cça bÙ 

phn thanh tra, pháp chê và thanh tra nhân dân trong viÇc giám sát viÇc tuân thù các chính sách 
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cua Nhà truong và cça các câp quàn lý. 

(6) Can xay dumg quy hoach, chien luge phát triên dÙi ngk, các ké ho¡ch trung h¡n và 
nhiem vu hàng n�m trên ca sß �ê án vË trí viÇec làm dÃ �àm bào thuc hiÇn dugc måc tiêu chi¿n 
lurge; hoàn thiÇn công tác quan lý, �àm bào các giàng viên có dày �ç các chéng chi, công nhn 
vän bäng tuong �uong theo quy �Ënh; �Ënh ký khào sát, dánh giá nhu càu �ào t¡o, bôi duõng; 

täng kinh phí cho ho¡t dÙng �ào t¡o bôi durong nguôn nhân lrc; t�ng cuomg láy ý kiên các bên 
liên quan dé có nhïmg �iêu chinh, câi ti¿n vÁ chÃ �Ù chinh sách và co chÃ ho tro, han ché su 

chênh lêch quá lón vê thu nhp và chính sách dãi ngÙ trong cán bÙ, giàng viên và nhân viên. 

(7) Cân rà soát, �iêu chinh chi¿n lugc phát triên co sß vât cht vàtäi chinh vÛi các måc 
tieu trung h¡n, dài h¡n, các giài pháp cân bàng thu chi �Á �âm bào an toàn tài chính và phát 
triên bën vümg; chú trong các giäi pháp t�ng nguôn thu të nghiên círu úng dung, chuyên giao 
cong nghe và hãp tác quôc tê; sóm hoàn thành Du án dâu tu xây dung co so vt chât và h¡ tâng 

dám bào su �ong bÙ: hiÇn d¡i hóa thu viÇn. phát trien thu viÇn só, trang bi phàn mÁm chông 

dao vàn; bô sung dây dú các tài liÇu. giáo trinh dáp img yêu câu cça các ngành �ào t¡o; khão 
sat, dánh giá hiÇu quå dau tu và khai thác trang thiêt bË �ê tiêp tuc cäi thiÇn môi truong séc 

khoe, su an toàn, nhât là khu kí túc xá và quan tâm kh£ n�ng tiêp cn cça nguoi hÍc có nhu câu 

dac biet. 

(8) Cân bô sung, hoan thiÇn hÇ thông v�n bàn quy dËnh, huóng d§n vÁ công tác hop tác 
phát triên; quan tâm hon �ên các �ôi tác trong nuóc và da dang hóa các l+nh vrc hop tác; thành 
lâp bÙ phn chuyên trách, quy dËnh ro nhiÇm vu cça các bÙ phân có liên quan trong viÇc lp ké 
hoach và triên khai thyrc hiÇn các ho¡t �Ùng hop tác phát triên; xây dung bÙ chi só �ánh giá làm 
co so dôi sánh các kêt quâ, múc �Ù �áp úmg yêu cau d¡t �uroc tâm nhin, sút mang, måc tiêu 
chiên luge và diêu chinh cho phù hop vÛi näng lrc Nhà truong; xây dyng chien luçc khai thác 

các doi tác, nhât là các doanh nghiÇp trong và ngoài Tâp �oàn, mang luói curu nguòi hÍc vå các 
nhà tuyên dung �ê täng cuong mÝ rÙng quan hê �öi ngoai huóng �én �ây m¡nh chuyên giao 
thuong mai hóa gan vói khöi nghiÇp, �ôi mói sáng t¡o. 

(9) Cân hoàn thiÇn hÇ thông �àm bào chât lugng bên trong phù hop vÛi các muc tiêu chien 

lugc, nhu cau phát triên cça Truong, turong thich vÛi hÇ thông dàm bào ch¥t luong bên ngoài 
và boi cánh ViÇt Nam và thê giói dÁ giám sát, �ánh giá và liên tuc cai tién chát lugng các ho¡t 
dÙng �ào t¡o, nghiên cru khoa hÍc và phåc vu cÙng dông: phát huy vai trò cça HÙi �Óng �£m 

bao chât luong Truong trong tu vân chiên luge tông thê cho các ho¡t �Ùng; cp nht chính sách 
chât luong, sô tay chât lugmg và hÇ thông vän b£n quy dinh, huóng dán các ho¡t �Ùng; xây dung 

�ày dú bÙ chi só thåc hiÇn chính �Ã �o luong kêt quà thrc hiÇn cça t¥t c£ các c¥u phàn quan 
trong thuÙc hÇ thông �äm bão chât lugng bên trong; cài tiên quy trinh xác lp các chi tiêu và 
chi só thuc hiÇn chính �ê thåc hiÇn duçc các mue tiêu chien lugc và công tác �âm b£o ch¥t 
luong theo tëng giai do¡n. 

(10) Cân xây dung các quy dËnh, tài liÇu huong dan chi tiêt, các bieu mâu thông kê, phân 
tích só liÇu, các công cu �ôi sánh �Á hô tro hiçu quà quá rinh ty �ánh giá; có ké ho¡ch tp hu¥n 
�ê các �on vË trong Truong triên khai hiÇu quáå ho¡t �Ùng tr �ánh giá các chuong trinh �ào t¡o 
quán triÇt, triên khai và giám sát viÇc thåc hiÇn các hoat dÙng tyu dánh giá theo kê ho¡ch; có 

chinh sách khuyên khich �ê t�ng cuÝng só lugng và n�ng lrc dÙi ngk cán bÙ giång viên tham 
gia công tác dàm bào chât luomg, tu dánh giá, dông thoi dinh ký thrc hiÇn nghiem túc các hoat
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dÙng cài tien chât lurgng dura trên các phát hiÇn të tyr dánh giá; chia sé và lan toa nhïng thåc 

hành dam bào chât luong tot nhát. 

(11) Cân rà soát và có ké ho¡ch phát triên hÇ thóng thông tin �ám b£o ch¥t lugng bên 
trong gôm cá hÇ thông thông tin quan lý nÙi bÙ và hÇ thóng thông tin truyèn thông ra bên ngoài; 
nghiên cúu xây dung phân mêm quàn trË tich hãp �àm bào su thóng nhát trong liên k¿t và khai 
thác dt liêu �Ã ho rg các cáp länh d¡o, quan lý ra quyét dinh phù hop: công bó rÙng räi, cp 
nhât các thông tin dinh lugng và djnh tinh vÁ các thànlh turu dào tao, nghiên ciu khoa hÍc. phyc 

vu cong dông; thuòng xuyên rà soát, dánh giá dé �âm b£o chính sách, thù tuc bào mt và an 
toàn cho hÇ thông dï liÇu thông tin dâm bào ch¥t lugng bên trong. 

(12) Cân có kê ho¡ch câi tiên liên tyc chát lugng các ho¡t �Ùng cça Nhà truòng, trong dó 
mô tà rð các chính sách, hÇ thông, quy trinh, thù tuc và nguôn lyc dÃ nâng cao chât luong; rà 

soát các v�n bàn quy dËnh, huóng d�n sir dung các tiêu chí lua chÍn �ói tác, tiêu chí dôi sánh 

và kêt quá doi sánh trong viÇc nâng cao chát luong các ho¡t �Ùng; cân phân tích, dánh giá, xác 

dinh nguyên nhân dân tói su khác biÇt trong các báo cáo �ói sánh dÃ có co sß �è xuát �ôi mói 
các hoat dÙng cça Nhà truòng; �ánh giá quy trinh lua chÍn �ói tác và quy trinh së dung các 

thông tin so chuán dÃ có nhïng cái tién cu thÁ. 

(13) Cân nâng cao hiÇu quà cça công tác truyên thông vê tuyên sinh, quàng bá hinh ánh 

Nhà truong voi xâ hÙi thông qua chát lugng dÙi ngü, két quà �ào tao, nghien cu khoa hÍc, 

phuc vu cong dông, tinh trang viÇc làm và thu nhâp cça sinh viên sau tot nghiÇp; �ieu tra nhu 
cau x� hÙi vë nguón nhân lyc, dôi sánh kêt quà tuyên sinh vói các co só giáo duc dai hoc khác 
tuong úng, t�ng cuòng giám sát, thanh tra moi khâu trong quy trinh tuyén sinh và nhp hoc; to 
chúe tóng k�L, phán tích dánh giá các dï liçu de có co sß cái ti¿n chát lugng công tác tuyèn 
sinh. 

(14) Cân hoàn thiÇn và ban hành quy dinh vÁ xây dung và phát trién chuong trinh dão tao, 
trong dó có phân công trách nhiÇm thyc hiÇn, thâm quyen ban hành chuân �àu ra, chuong trinh 
day hoc và de cuong hÍc phân; täng cuong n�ng luc cho cán bÙ, gi£ng viên trong xây dung 
chuan dâu ra, thièt kè churong trinh day hÍc; �ôi mói phurong théc khão sát nhu càu cça xä hÙi 
dôi vói nguón nhân lyc các ngành �âo t¡o; câp nht måc tiêu dào t¡o theo Khung trinh dÙ quóc 
gia Viet Nam dÃ dièu chinh, hoàn thiÇn chuán dâu ra cça các chuong trinh dão t¡o dam b£o tính 
khà thi, có khà n�ng do luòng múc dÙ d¡t duoe cùa nguroi hÍc và låm cân ct dËnh ký rà soát 

diêu chinh các chuong trinh dào t¡o. 

(15) Cân sóm ban hành huóng dân chi tiét vê phuong pháp xác dinh, lra chon các ho¡t 
dÙng day và hoc phù hop �é hÑ tro nguri hoc d¡t duoc chuán dâu ra; chú trong náng cao náng 
lye ty hoc, khå näng sáng t¡o, tinh thân khói nghiÇp; da d¡ng các hình théc d¡y hÍc theo ti¿p 
can mói nhu e-learning, blended learning, MOOC... dông thoi vói dâu tu co sß vt chát và hÍe 
ligu phù hop: nghién ciru bô sung các kiên thíte thuc tê và ho¡t �Ùng tråi nghiÇm, dày m¡nh 

ho¡t dÙng nghiên ctu khoa hÍc cho nguÝi hÍc; t�ng cuong hiÇu quà giám sát ch¥t lugng giàng 
day cua giang viên. 

(16) Cân ban hành quy dinh, huÛng dän và täng cuÝng n�ng lrc cho giäng viên vÁ ky 
thut thiét ké các hinh thúc, tiêu chi, nÙi dung kiêm tra dánh giá tuong thich dê �o luÝng múc 
dÙ dat dugc các chuân dâu ra, nhât là chuân dâu ra vé ký n�ng, múc tu chù và trách nhiÇm; có 
quy trinh dánh giá dÙ tin cy, dÙ giá tri cia các phuong pháp dánh giá, các �è thi; �a dang các 



hinh thúrc �ánh giá, thuong xuyên dôi mÛi và câp nht ngân hàng dê thi; tông kêt, phân tích các 

phuong pháp �ã thuc hiÇn �ôi vÛi các hÍe phân �Ã có nhïng �ôi mói, �iêu chinh phç hop; bô 
sung chéc n�ng phân tíich kêt quå thi trong phân mêm quán lý và triên khai thrc hiÇn. 

(17) Cân rà soát, hoàn thiÇn các quy dËnh vê hoat dÙng hotrg, giám sát nguoi hÍc, trong 
�ó quy dËnh ro nhiÇm vu cça các bÙ phn, cá nhân dé qu£n lý và triên khai thông nhât trong 

toàn Truong; tó chérc kh£o sát, �ánh giá vê hiÇu quà công tác hô trg. giám sát nguoi hÍc làm 
c�n cé c£i tien chât lugng; su dung phàn mêm quàán lý tích hop, xây dung co so dï liÇu vê kêt 

quà rèn luyen và kêt quå hÑ trã ngurÝi hÍc; xây dung bÙ chi só (KPIs) dánh giá näng luc thuc 
hiÇn cça �Ùi ngü cán bÙ dè có biÇn pháp nâng cao hiÇu quà cüa các ho¡t dÙng hô trg nguoi hÍc. 

(18) Càn kip thÝi rà soát, dièu chinh, xác lp các chi só thuc hiÇn chinh trong linh vye 
nghien ciu khoa hÍc phù hãp vÛi thuc tien vÁ nhân lyc và tièm lyc m¡nh vê khoa hÍc công 
nghê cça Truong; dây manh quá trinh chuyen giao công nghÇ, thuong m¡i hóa sån phâm nghiên 
cu khoa hoc �áp úng muc tiêu "hiÇn thåc hóa tièm n�ng'" song hành vÛi ho¡t �Ùng nghiên círu 

khoa hoc coa b£n; có chi¿én lugc �a d¡ng hóa nguôn kinh phí nghiên cíu khoa hÍc, dông thoi 

sóm dâu tu phân mêm quån lý khoa hÍc �ê nâng cao hiÇu quá quàn ly 
(19) Cân thiét lp hÇ thông qu£n lý và bào hÙ tài sån trí tuÇ mÙt cách quy cù hon �ê �àám 

bào dúng quy �Ënh và nâng cao chât luong, hiÇu quà ho�at �Ùng chuyên giao, thuong m¡i hóa; 
täng cuÝng nhn théc cho cán bÙ giäng viên, nguröi hoe, �Óng thöi kháo sát láy ý kiên phân hôi 
cua các bén liên quan dÃ rà soát, dièu chinh các quy �Ënh vÁ sÝ hïu tri tuÇ cho phù hãp vÛi tinh 
hinh mói và thårc tiÃn phát trièn cça Truong; có dËnh huóng chiên lugc cho viÇc t�ng nguôn thu 
tir thuong mai, chuyên giao công nghÇ và khai thác tài sán trí tuÇ cça Truong 

(20) Cân có quy �Ënh, huóng dan cy thê dÃ g�n kêt các ho¡t dÙng hop tác và �ôi tác trong 
nghiên cúu khoa hÍc; xây dyng các ehi só, chi báo chinh cho các hoat dÙng, trong dó chú trong 
dén tính hiÇu quà rong høp tác và thúc �ây nâng cao chât luong nghiên cu khoa hÍc; sóm có 

ké ho¡ch phói hop vÛi các �ôi tác nh£m dây m¡nh hon nïa ho¡t �Ùng trao �ôi sinh viên, �Ënh 
ky rå soát, dánh giá tinh hiÇu quå cça các ho¡t dÙng hop tác phát triên d� lya chon, phát trien 
các dói tác phù hop vÛi tàm nhin, séé mang cça Truong 

(21) Càn rà soát, hoàn thiÇn hÇ thông v�n bàn vÁ ho¡t �Ùng kêt nôi và cung câp các dich 
vu phuc vp cÙng dông; xây dung bo chi sô dánh giá, giám sát và �o luòng kêt quà ting lo¡i 
ho¡t dÙng kët nôi và phåc vu cÙng dông mÙt cách khoa hÍc, phü hÍop theo nÙi dung, dôi tugng 

thuong xuyên �ánh giá mre dÙ �óng góp, tác �Ùng cúa các hogt �Ùng d�ôi vói su phát triên kinh 
té xã hÙi, �Ñi vÛi su thay �ói nhn théc cça cán bÙ giàng viên, nhân viên và nguoi hÍc; xây 
dung co so dt liçu chung dê phåc vu xáy dung chinh sách và giám sát, quån lý các ho¡t �Ùng. 

(22) Cân giám sát cht chë só sinh viên thôi hoe cua tât cà các ngånh; lura chon nhïng co 
sö giáo dåc d¡i hÍc tuong dông �Ã thuc hiÇn �ôi sánh vè các ti lÇ tôt nghiÇp �úng h¡n, tý lÇ thôi 
hoc, thoi gian tÑt nghiÇp trung binh dÃ có dánh giá tông quan vÁ chát lugng �ào t¡o, hð tro 

guÝi hÍc cça Nhà truòng và có biÇn pháp cai tiên kip thòi; dôi móÛi và da d¡ng hinh thúc tu 
ván, giói thi�u viÇc làm cho sinh viên; quan tám hon dên viÇc khåo sát su häi lông cça các bên 

quan, nhát là nhà si dung lao dÙng vê chât lugng sinh viên sau tót nghiÇp �ë làm co sß xây 

dung các giai pháp nâng cao chát lugng san pham dao tgo, dap úng tot hon nhu câu cua x� hÙi- 
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(23) Càn rà soát, dièu chinh chiên luge phát trién khoa hÍc công nghê; xây dåmg k� ho¡ch 
dam båo ve tài chính cho ho¡t dÙng khoa hÍc công nghÇ hàng n�m; thuòng xuyên rà soát và 
dieu chinh các chi só, chi báo phù hop vÛi tinh hinh thårc ti¿n; hoàn thiÇn hÇ thóng theo dôi, 
giám sát các ho¡t dÙng và huy �Ùng da d¡ng nguôn luc tài chính cho nghiên céu khoa hÍc, t¡o 
duge nguôn thu tië các ho¡t �Ùng chuyên giao công nghÇ; ��c biÇt có chiên lugc, kê hoach xây 
dumg dÙi ngk, �âu tu co sÝ vt chât, máy móc trang thiêt bË cho nghiên céu, sân xuât và chuyên 

giao trong lînh vrc Durgc hÍc. 

(24) Cân hoàn thiÇn công tác quàn lý. giám sát. �o luong, �ánh giá chât lugng, tác dông 
x� hÙi cça các ho¡t �Ùng kêt nôi, phuc vu cÙng �ông; �·c biÇt chú trong cài tiên hoat �Ùng kh£o 

sát, dánh giá vê ho¡t dÙng k¿t nói, phåc vå cÙng �ông �e �£m b£o các thông tin thu dugc có 
tinh chuân xác và tin cây; t�ng cuòng phân tích, �ánh giá và së dång kêt quà kháo sát vê su hài 

lòng cça các bên liên quan �é có biÇn pháp cài ti¿n chât luong dôi vói tëng loai hinh cça ho¡t 

dong kêt nói, phåc vå công �ông. 

(25) Câan xây dång muc tiêu trung và dài h¡n vê tài chinh trong chiên lugc phát triên giai 

doan 2020-2025 dàm bào cân b�ng thu chi và phát triên bên vïng bàng nÙi lyc cça Nhà truomg 

chú trong các giäi pháp vê �ào t¡o, t�ng các nguôn thu të chuyên giao công nghÇ, hgp tác quôc 

te dê thrc hiÇn tâm nhin, sú m¡ng, các måc tiêu chiên luçe cça Nhà truòng; thrc hiÇn dôi sánh 

các chi so thË truòng vê �ào t¡o, nghiên céu khoa hÍc và phuc vy công �ông vÛi các trurÝng d¡i 

hoc �ôi tác & khu vrc và quôc tÁ �ê nâng cao chât luong; t�ng cuong hiÇu quà các ho¡t �Ùng 
hop tác trong nuóc và quóc té, mo rÙng các hinh théc quàng bá thuong hiÇu và tuyên sinh, phát 
triên mang lrói cru nguòi hÍc cüa Nhà truòng. 

Trên dây là 25 nhóm giài pháp tông hop, Nhàtruong cân nghiên céru ky Báo cáo �ánh gia 

ngoài cça Doàn chuyên gia �ánh giá ngoài �ê có thêm nhing giäi pháp chi tiêt trong quá trmh 
trien khai thyc hiÇn. Sau nëa chu ký kiêm dinh chât lugng giáo dåc (2,5 n�m sau khi duge công 

nhan d¡t tiêu chuán chât lugng giáo dåc), Nhà truong cân có báo cáo kêt quà thrc hiÇn cäi tien 
ch¥t luong gii don vË chù quàn, BÙ Giáo dåc và �ào t¡o và Trung tâm Kiêm dËnh chât lucne 
giáo duc - D¡i hÍc Quóc gia Hà NÙi theo quy dinh., 


