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Phần I. HỒ SƠ VỀ HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

1. Khái quát về cơ sở giáo dục 

Ngày 03/3/2010, Thủ tƣớng Chính phủ đã  an hành công văn số 380/TTg-

KGVX phê duyệt chủ trƣơng thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp 

Trƣờng Cán  ộ Phụ nữ Trung ƣơng. 

Trải qua 40 năm hoạt động (từ năm 1960 đến năm 2010), tập thể cán  ộ, giảng 

viên, nghiên cứu viên của Trƣờng đã không ngừng đổi mới, đoàn kết, vƣợt qua mọi 

khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đào tạo, nghiên cứu, thực hiện tốt nhiệm vụ 

đƣợc Đoàn Chủ tịch HLHPNVN giao phó, từng  ƣớc đáp ứng yêu cầu của công tác 

đào tạo  ồi dƣỡng cán  ộ Hội các cấp , nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (08/3/960 - 

08/3/2010) Trƣờng Cán  ộ Phụ nữ Trung ƣơng đã đƣợc đón nhận Huân chƣơng Độc 

lập hạng Nhì. 

 Sau hơn 2 năm kể từ khi phê duyệt chủ trƣơng thành lập Học viện, nhà trƣờng 

đã tích cực chuẩn  ị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, xây dựng đề án 

và Thủ tƣớng Chính phủ đã  an hành Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 

về việc thành lập Học viện Phụ nữ Việt nam trên cơ sở nâng cấp trƣờng Cán  ộ Phụ 

nữ Trung ƣơng. 

Ngay sau khi đƣợc thành lập, Học viện đã đề xuất và đƣợc Chủ tịch 

HLHPNVN phê duyệt 2 văn  ản quan trọng là Quy chế tổ chức và hoạt động của Học 

viện (năm 2013) và Chiến lƣợc Phát triển Học viện Phụ nữ Việt nam giai đoạn 2016-

2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

a) Chức năng 

- Bồi dƣỡng đội ngũ cán  ộ Hội LHPN các cấp, cán  ộ làm công tác phụ nữ, 

cán  ộ nữ cho hệ thống chính trị. 

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn tham mƣu cho Ban Chấp hành, 

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Hội 

và phong trào phụ nữ; nghiên cứu tham mƣu, đề xuất với Đảng, Nhà nƣớc những vấn 

đề liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ,  ình đẳng giới và nghiên cứu phục vụ đào 

tạo,  ồi dƣỡng của Học viện. 
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b)  Nhiệm vụ 

b1. Xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển Học 

viện qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm. 

b2. Triển khai, thực hiện hoạt động đào tạo 

- Phát triển các chƣơng trình, giáo trình đào tạo,  ồi dƣỡng theo mục tiêu xác 

định;  ảo đảm sự liên thông giữa các chƣơng trình và trình độ đào tạo. 

- Xây dựng  kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề đƣợc phép 

đào tạo; xây dựng hệ thống chuyển đổi tín chỉ với các cơ sở đào tạo khác. Xây dựng 

chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp 

và cấp văn  ằng, tổ chức và quản lý đào tạo... 

- Tự đánh giá chất lƣợng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lƣợng đào tạo của 

cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm  ảo chất lƣợng của Học 

viện; tăng cƣờng các điều kiện đảm  ảo chất lƣợng và không ngừng nâng cao chất 

lƣợng đào tạo của Học viện. 

- Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lƣợng giáo dục để đăng ký kiểm định; đƣợc 

quyền khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về các 

quyết định, kết luận, hành vi của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định chất lƣợng giáo 

dục. 

b3. Triển khai, thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu về công tác Hội, công tác Phụ nữ,  ình đẳng 

Giới và nghiên cứu về nội dung, chƣơng trình…nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

- Xây dựng, thực hiện chiến lƣợc và kế hoạch phát triển khoa học và công 

nghệ của Hội LHPN Việt Nam và của Học viện. 

- Là đầu mối hoạt động khoa học của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam; tổ 

chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán  ộ Hội các cấp. 

- Tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tƣ phát triển khoa 

học công nghệ; ký kết, thực hiện hợp đồng khoa học công nghệ Đƣợc  ảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhƣợng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, 
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công  ố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ;  ảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc và xã 

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công 

nghệ của Học viện. 

- Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về các hoạt động Đào tạo, Khoa 

học và công nghệ, công chức viên chức, Hợp tác quốc tế của Học viện. 

b4. Triển khai, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế 

- Hợp tác, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất 

lƣợng hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của Học viện. 

- Đào tạo,  ồi dƣỡng, trao đổi cán  ộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên và 

ngƣời học của Học viện với các tổ chức, cá nhân về giáo dục, văn hóa, nghiên cứu 

khoa học. 

- Tham gia các tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và quốc 

tế. 

b5. Thực hiện các công tác về tổ chức bộ máy, cán bộ 

- Tuyển dụng, quản lý, xây dựng,  ồi dƣỡng nâng cao trình độ cho cán  ộ 

quản lý, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức, ngƣời lao động; định kỳ thực 

hiện đánh giá công chức, viên chức của Học viện. 

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán  ộ công chức, viên chức và 

ngƣời lao động của Học viện; tổ chức cho công chức, viên chức tham gia các hoạt 

động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội. 

- Tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý Nhà nƣớc có thẩm 

quyền đối với cán  ộ công chức, viên chức. 

b6. Quản lý người học 

- Xây dựng và thực hiện chƣơng trình, kế hoạch,  iện pháp quản lý giáo dục 

ngƣời học; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và gia đình thực hiện tốt mục tiêu giáo 

dục toàn diện cho ngƣời học. Thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định hiện 

hành, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho ngƣời học. 
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- Dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với ngƣời học đƣợc hƣởng 

chính sách xã hội, đối tƣợng ở vùng đồng  ào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc  iệt khó khăn. 

b7. Thực hiện các công tác liên quan đến tài chính, tài sản của đơn vị 

- Đƣợc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính do nhà nƣớc 

quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm  ảo một phần chi phí hoạt 

động. 

- Đƣợc Nhà nƣớc giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; đƣợc miễn, giảm thuế 

theo quy định của pháp luật. 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử 

dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất của Học viện 

và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. 

h. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành 

phố nơi cơ sở giáo dục của Học viện đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo 

theo quy định. 

i. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; của 

Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và của Bộ Giáo dục Đào tạo. 

c) Khái quát về tổ chức, tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị  

c1. Về tổ chức và quản lý 

Học viện đã xây dựng đƣợc cơ cấu tổ chức hợp lý, rõ ràng, đúng quy định. 

Các văn  ản quy định về tổ chức và quản lý các hoạt động của Học viện đƣợc  an 

hành thống nhất và đƣợc TW Hội cũng nhƣ Ban Giám đốc Học viện phê duyệt. Các 

quy trình quản lý, chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể trong Học viện 

đƣợc qui định rõ ràng  ằng văn  ản, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực cho công 

tác quản lí, điều hành. 

So với các Học viện đại học khác,  ộ máy của Học viện khá gọn nhẹ; một số 

nhiệm vụ thƣờng do một đơn vị kiêm nhiệm thực hiện. Học viện sẽ tiếp tục hoàn thiện 

cơ cấu tổ chức theo các nghị quyết của Đảng, các quy định trong Luật Giáo dục Đại 

học, Điều lệ trƣờng đại học và phù hợp với thực tế của Học viện.  
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c2. Về chương trình đào tạo 

Ngay sau khi nâng cấp lên Học viện, trên cơ sở các chƣơng trình khung đã 

đƣợc nghiệm thu, Học viện đã xây dựng chƣơng trình và kế hoạch đào tạo cho tất cả 

các hệ,  ậc, loại hình đào tạo của Học viện.  

Các chƣơng trình đào tạo đều có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể rõ ràng, có 

cấu trúc hợp lý, đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của thị trƣờng lao động.  

Tất cả các môn học của Học viện đều có chƣơng trình chi tiết theo hƣớng tăng 

cƣờng thực hành thực tập với tỉ lệ 60% học lý thuyết và 40% học thực hành.  

Hiện nay, Học viện đang đào tạo 6 ngành học về công tác xã hội, quản trị kinh 

doanh, luật, giới và phát triển, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, truyền thông đa 

phƣơng tiện. Mỗi ngành học đều có chƣơng trình đào tạo riêng phù hợp cho các hệ 

chính quy cùng với  ộ chuẩn đầu ra,  ộ đề cƣơng chi tiết của hơn 100 môn học.  

Hệ thống chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo hƣớng lấy ngƣời học làm 

trung tâm, hƣớng sinh viên tự học, tự nghiên cứu. 

Căn cứ vào quy định của Bộ GD&ĐT về đào tạo liên thông, hiện nay Học viện 

đã và đang lên kế hoạch tổ chức đào tạo liên thông cao đẳng, đại học ngành Công tác 

xã hội và Quản trị kinh doanh. 

c3. Về hoạt động đào tạo 

Các hoạt động đào tạo đƣợc tổ chức theo quy trình và học chế phát huy tính 

tích cực của ngƣời học, nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo toàn diện. Thực 

hiện đa dạng hóa các phƣơng thức tổ chức đào tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của 

ngƣời học theo những chuẩn mực thích hợp.  

Học viện có hai phƣơng thức đào tạo tập trung đối với các khóa đào tạo tại 

Học viện và không tập trung đối với các khóa đào tạo liên kết tại các địa phƣơng. Các 

khóa đào tạo sử dụng chung chuẩn đầu ra, chƣơng trình đào tạo.  

Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo học chế tín chỉ, tạo thuận lợi cho 

ngƣời học, hƣớng ngƣời học đến tự học và tự nghiên cứu.  

Học viện thƣờng xuyên tổ chức lấy ý kiến của ngƣời học về hiệu quả công tác 

giảng dạy của GV. Hàng năm, tổ chức  uổi đối thoại với sinh viên.  
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Kết quả học tập của ngƣời học đƣợc thông  áo công khai, đƣợc lƣu trữ tại 

Phòng Đào tạo, đƣợc quản lý và lƣu trữ  ằng sổ sách, phần mềm máy tính, đảm  ảo an 

toàn dữ liệu và thuận lợi trong quản lý, truy cập, tổng hợp,  áo cáo.  

Cấp phát văn  ằng chứng chỉ đúng quy định, không có tiêu cực và không để 

xảy ra khiếu kiện. 

c4. Về đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức 

Học viện  an hành chiến lƣợc phát triển nhân lực giai đoạn 2016- 2020, kế 

hoạch, quy trình và tiêu chí tuyển dụng rõ ràng minh  ạch;  an hành tiêu chuẩn cụ thể 

hóa cho từng chức danh của cán  ộ quản lý từ Ban Giám đốc, Trƣởng, Phó các đơn vị 

theo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT.  

Hàng năm tổ chức hội nghị viên chức, ngƣời lao động đóng góp ý kiến cho 

mục tiêu, kế hoạch và chƣơng trình hành động của Học viện; tập huấn chuyên môn dịp 

hè; có chính sách thúc đẩy viên chức nâng cao trình độ, chất lƣợng chuyên môn.  

Định kỳ tổ chức giao  an cán  ộ chủ chốt hàng tháng.  

Cán  ộ quản lý thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và làm việc có hiệu quả. 

Viên chức có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc đào tạo, 

 ồi dƣỡng và NCKH.  

c5. Về người học 

Học viện đã xây dựng và tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên; tổ chức 

khám sức khỏe, đóng  ảo hiểm y tế theo quy định. Đồng thời, tổ chức hoạt động thể 

dục thể thao, văn hóa văn nghệ; sinh hoạt thời sự, chính trị; các hội thi… 

Hàng năm, Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức hoạt động mùa hè xanh; các 

dịch vụ tiếp sức mùa thi, tƣ vấn tìm chỗ trọ; tham quan, về nguồn nhằm tạo cơ hội cho 

sinh viên tu dƣỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức. 

Học viện thực hiện tốt việc đánh giá rèn luyện, xét cấp học  ổng khuyến khích 

học tập, xét miễn giảm học phí đúng quy định, công tác cấp phát văn  ằng chứng chỉ 

không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.  

Đảng ủy Học viện quan tâm phát triển Đảng trong đội ngũ sinh viên. 

c6. Về nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 
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  Nghiên cứu khoa học của Học viện và viên chức 

Học viện thực hiện nghiên cứu khoa học 2 cấp Học viện và cấp Khoa; giao chỉ 

tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho các đơn vị và giảng viên. Xây dựng cơ chế 

khuyến khích viên chức kết nối, khai thác nguồn lực, đề tài về cho Học viện. Tham gia 

các nghiên cứu liên ngành với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nƣớc. 

Phân  ổ, ƣu tiên kinh phí của Học viện cho xây dựng giáo trình, tập  ài giảng 

và tài liệu  ồi dƣỡng và nghiên cứu cá nhân, nghiên cứu cấp khoa.  

Định kỳ tập huấn,  ồi dƣỡng năng lực nghiên cứu cho nghiên cứu viên, giảng 

viên và chuyên viên các Khoa, Phòng, Trung tâm và phân hiệu.  

Xây dựng và tổ chức triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

NCKH về Phụ nữ và  ình đẳng giới.  

Khuyến khích xuất  ản kết quả của các công trình nghiên cứu, đặc  iệt là đăng 

 ài viết khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế.  

Trên cơ sở kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu, Viện NCPN và các khoa 

chuyên môn đã tham mƣu cho Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN xây dựng hoặc đóng 

góp ý kiến vào nhiều văn  ản chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nƣớc, tham mƣu 

đóng góp luận cứ vào các  ài phát  iểu của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trƣớc Quốc 

Hội, Chính phủ.  

Viện Nghiên cứu Phụ nữ đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu  

các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của Hội LHPNVN.  

Đội ngũ giảng viên Học viện tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu tập thể 

và cá nhân phục vụ giảng dạy, tham gia xây dựng chƣơng trình, đề cƣơng chi tiết môn 

học, tập  ài giảng, giáo trình.  

 Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Ban hành Quy chế NCKH của sinh viên; 

Bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng NCKH có thu phí cho sinh viên (trong và ngoài 

Học viện); 

Nghiên cứu cứu xây dựng và  an hành Quy chế thực hiện luận văn thạc sĩ và 

luận văn nghiên cứu sinh;  
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Tăng tỷ lệ kinh phí phân  ổ hằng năm cho hoạt động NCKH của sinh viên; 

Xét duyệt, tổ chức nghiệm thu….đề tài của sinh viên, trao giải thƣởng cho 

sinh viên hàng năm; hƣớng dẫn, hỗ trợ sinh viên đăng ký giải thƣởng sinh viên nghiên 

cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT. 

c7. Về hoạt động hợp tác quốc tế 

Học viện đã ký 30 Biên  ản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với 

các đối tác nƣớc ngoài có trụ sở trong và ngoài nƣớc  ao gồm các trƣờng đại học, viện 

nghiên cứu, các tổ chức NGO, các tổ chức của Liên Hợp Quốc với nội dung hợp tác đa 

dạng về đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên.  

Trung  ình hàng năm Học viện đón tiếp 20 lƣợt chuyên gia quốc tế đến nói 

chuyện và làm việc với cán  ộ, giảng viên và sinh viên về các lĩnh vực trọng tâm đào 

tạo, nghiên cứu của Học viện. Đồng thời, đã tổ chức cho 25 đoàn đi công tác, học tập 

ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục đối tác ở châu Âu, châu Á. 

Triển khai chƣơng trình đào tạo cho các học viên quốc tế là cán  ộ của Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Lào, Hội Phụ nữ Campuchia (CWPD) vì hòa  ình và phát triển.  

Tiếp nhận 1 chuyên gia Mỹ làm việc toàn thời gian tại Học viện trong 6 tuần, 

1 chuyên gia Phi-líp-pin làm việc toàn thời gian tại Học viện theo nhiệm kỳ 5 năm và 

02 tình nguyện viên Úc làm việc trong 7 tháng. 

Tổ chức 06 hội thảo, toạ đàm khoa học quốc tế, thực hiện 5 dự án với các tổ 

chức của Liên Hợp Quốc và tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam; xuất  ản 2 

sách chuyên khảo, 1 giáo trình, 3 kỷ yếu Hội thảo quốc tế và một số đầu tài liệu mang 

tính chất hƣớng dẫn thực hành cho cán  ộ Hội cấp cơ sở, tập huấn cho nữ công nhân 

ngành may mặc với sự hợp tác và tài trợ của các đối tác quốc tế.  

c8. Về thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 

Năm 2015 Học viện đƣa vào sử dụng công trình xây dựng tòa nhà 15 tầng đa 

năng tại trụ sở chính; vận hành và khai thác cơ sở vật chất tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hệ thống thƣ viện hiện đại, phòng la , phòng đọc, sách  áo, tài liệu đáp ứng 

tốt nhu cầu học tập, giảng dạy, và nghiên cứu.  

Cơ sở vật chất đƣợc quan tâm  ổ sung, sửa chữa, nâng cấp thƣờng xuyên. 
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Khu nội trú với gần 1000 chỗ phục vụ tốt nhu cầu của sinh viên, an toàn, văn 

min, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.  

c9. Về tài chính và quản lý tài chính 

Tài chính của Học viện đƣợc hình thành từ các nguồn ngân sách nhà nƣớc, 

hoạt động nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo và thu học phí, lệ phí. 

Tài chính đƣợc khai thác một cách hợp lý và sử dụng đúng mục đích, các 

khoản thu đƣợc phản ánh rõ ràng, chính xác, đầy đủ, minh  ạch.  

Quản lý tài chính tập trung và đƣợc hạch toán theo quy định của Nhà nƣớc.  

c10. Sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục 

Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo,  ồi dƣỡng đội ngũ cán  ộ 

Hội, cán  ộ nữ, cán  ộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho 

đất nƣớc đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ để tham mƣu, đề xuất cho Đảng, Nhà nƣớc và Hội LHPN Việt Nam về 

các chính sách liên quan đến phụ nữ và  ình đẳng giới. 

Giá trị cốt lõi của Học viện là Đoàn kết, Tận tụy, Sáng tạo, Chất lƣợng. 

Triết lý giáo dục của Học viện là Toàn diện, Chất lƣợng và Bình đẳng. 

c11. Tầm nhìn đến năm 2030 

Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu đƣợc công nhận là một cơ sở giáo dục 

đại học “định hƣớng ứng dụng” và đạt đƣợc các tiêu chuẩn quốc gia quy định đối với 

cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành (giới và phát triển, công tác xã hội, 

luật, quản trị kinh doanh) đạt đẳng cấp khu vực ASEAN về đào tạo và nghiên cứu 

khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc  ồi dƣỡng cán  ộ 

Hội, cán  ộ nữ, cán  ộ làm công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị.  
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d) Cơ cấu tổ chức và những chi nhánh/cơ sở 

 

e) Cấu trúc tổ chức của Hội đồng Học viện 

Số thành viên: 17  ao gồm các chức danh sau: 

- Chủ tịch Hội đồng Học viện: là đc Phó Chủ tịch HLHPNVN đƣợc giao phụ 

trách Học viện. Mô hình này đảm  ảo sự thống nhất trong lãnh đạo của cơ quan 

chủ quản và hội đồng Học viện. 

- Thƣ ký hội đồng: Phó trƣởng phòng TCHC: 1 ngƣời 

- Giám đốc, các Phó giám đốc Học viện: 3 ngƣời 

- Đại diện Đảng ủy; Chủ tịch công đoàn, Bí thƣ Đoàn Thanh niên: 3 ngƣời 

- Đại diện Giảng viên: 6 ngƣời 

KHOA 

Khoa học 

cơ bản 

Công tác 

xã hội 

Quản trị 

kinh doanh 

Luật 

Giới & 

phát triển 

Truyền 

thông ĐPT 

TRUNG TÂM /  

VIỆN 

Trung tâm 

đào tạo & 

nâng cao 

năng lực phụ 

nữ 

Trung tâm 

Bồi dƣỡng cán 

bộ 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin & 

thƣ viện 

Viện 

nghiên 

cứu phụ 

nữ 

PHÒNG 

Tổ chức 

Hành chính 

Đào tạo 

Hợp tác 

quốc tế 

Công tác 

sinh viên 

Tài chính 

kế toán 

PHÂN HIỆU 

Trung tâm 

Bồi dƣỡng cán 

bộ 

Phòng  

Tổ chức 

Hành chính 

Phòng  

Đào tạo 

Khoa 

Công tác 

xã hội 

Khoa 

Khoa học 

cơ bản 

TỔ CHỨC  

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Công đoàn 

Đoàn  

Thanh niên 

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN 

CÁC HỘI ĐỒNG BAN GIÁM ĐỐC 
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- Đại diện doanh nghiệp, nhà khoa học  ên ngoài: 3 thành viên 

2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của cơ sở giáo dục 

a) Quy định pháp lý của các hoạt động của CSGD và mức độ ảnh hưởng đến 

hoạt động của CSGD 

- Yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng GDĐH  ao gồm GV; SV; chƣơng trình, 

giáo trình giảng dạy; tính thực hành, thực tế và định hƣớng nghề nghiệp; phƣơng pháp 

giảng dạy và hệ thống đánh giá học tập; CSVC; đội ngũ những ngƣời làm công tác 

quản lý và công tác hỗ trợ tại các đơn vị; NCKH và chuyển giao công nghệ; PVCĐ, 

đáp ứng sự hài lòng của các  ên liên quan,…  

- Yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thích ứng thị trƣờng lao động  ao gồm sự 

cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục đại học quốc tế và trong nƣớc;  

việc làm cho SV khi ra trƣờng; sự kết nối giữa Học viện và doanh nghiệp, sự tham gia 

của doanh nghiệp, tổ chức vào quá trình đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.  

- Yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng tự chủ gồm  ối cảnh giáo dục trong thời kỳ 

hội nhập quốc tế đòi hỏi nhiều khía cạnh phải  ảo đảm; đầu tƣ của Nhà nƣớc cho giáo 

dục đang dàn trải và ngày càng giảm; nhu cầu của xã hội về học tập có sự thay đổi 

mạnh, xu hƣớng học đại học giảm dần… 

b) Những thách thức chính và kế hoạch khắc phục 

* Thách thức: 

- Yêu cầu ngày càng cao của xã hội về chất lƣợng đào tạo, chất lƣợng nghiên 

cứu khoa học trong khi các nguồn lực cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu 

( ao gồm năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn ngân sách) còn hạn chế. 

- Hội nhập quốc tế trong giáo dục, sự trùng hợp về ngành nghề đào tạo với các 

đại học khác trong cả nƣớc tạo ra cạnh tranh gay gắt về nguồn tuyển sinh, về nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao. 

- Toàn cầu hoá  ƣớc vào giai đoạn phát triển sâu rộng, Cộng đồng ASEAN 

chính thức đƣợc hình thành đặt ra thách thức lớn cho công tác đào tạo, đảm  ảo chất 

lƣợng giáo dục của Học Viện Phụ nữ Việt Nam. 
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 * Giải pháp phát triển: 

b1. Về hoạt động đào tạo 

- Đổi mới phƣơng pháp tuyển sinh, thu hút sự quan tâm, gắn kết của sinh viên, 

phụ huynh, học sinh tới ngành học.  

- Chỉnh sửa Chƣơng trình đào tạo, tăng cƣờng thời lƣợng thực hành, tăng cƣờng 

khả năng ứng dụng kiến thức thực tiễn, giúp sinh viên hình thành đƣợc kỹ năng, thói 

quen làm việc, hình dung đƣợc công việc thực tế. 

- Hoàn thiện giáo trình/ ài giảng, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy; tăng cƣờng 

duyệt giảng. 

- Tăng cƣờng tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao việc làm việc 

tại Học viện; khuyến khích tạo điều kiện cho viên chức học tập nâng cao trình độ. 

- Tổ chức nhiều hoạt động hƣớng nghiệp cho sinh viên, quan tâm kết nối các 

nhà tuyển dụng lao động; đẩy mạnh hoạt động tƣ vấn, giới thiệu việc làm cho sinh 

viên; xây dựng chuyên mục việc làm cho sinh viên trên We site Học viện. 

- Xây dựng và phát triển mạng lƣới các cơ sở thực hành cho giảng viên, thực 

tập nghề cho sinh viên; nâng cao năng lực hoạt động của CLB/trung tâm thực hành 

thuộc đã thành lập; thành lập đƣờng dây tham vấn công tác xã hội, giới, luật… 

- Thúc đẩy sinh viên tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động 

ngoại khóa; đẩy mạnh việc tuyên truyền về các gƣơng điển hình tiên tiến trong học 

tập, rèn luyện và sinh hoạt tại Học viện; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học 

viện tổ chức các hoạt động ngoại khóa thiết thực và  ổ ích cho sinh viên. 

- Thiết lập hệ thống kết nối sinh viên; đảm  ảo chính sách đối với sinh viên theo 

quy định, đặc  iệt quan tâm tới sinh viên có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn; vận động, 

kết nối các nguồn lực hỗ trợ sinh viên; tăng cƣờng công tác giáo dục chính trị, tƣ 

tƣởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tham mƣu, đề xuất các nội dung giáo dục phù 

hợp với đặc điểm của sinh viên Học viện. 

- Thực hiện các chƣơng trình liên kết đào tạo một phần/toàn phần với nƣớc 

ngoài; trao đổi sinh viên thực tập; thu hút tình nguyện viên quốc tế; khai thác các 

nguồn học  ổng… 

- Nghiên cứu mở thêm các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. 
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b2 Về quản trị tổ chức 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công việc theo mô hình 

quản trị chuyên nghiệp.  

- Nâng cao năng lực viên chức trong tham mƣu, tổ chức công việc; hoàn thiện 

kỹ năng nghề và kỹ năng mềm. 

- Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với các trƣờng đại học, học viện, các cơ quan 

tổ chức trong nƣớc tạo nguồn lực phát triển cho Học viện. 

- Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo phƣơng thức trao đổi đoàn, liên 

kết đào tạo đại học và sau đại học cho giảng viên, sinh viên; liên kết mở các lớp  ồi 

dƣỡng về công tác xã hội, trao đổi giảng viên và mời giảng viên quốc tế giảng dạy tại 

Khoa, trao đổi sinh viên, đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, tìm kiếm các dự 

án hỗ trợ đào tạo, các nguồn tài trợ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Đầu tƣ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết  ị hiện đại phục vụ đào tạo,  ồi 

dƣỡng và nghiên cứu khoa học. 

- Xây dựng và phát triển hệ thống đảm  ảo chất lƣợng nội  ộ, đƣa các chức 

năng đảm  ảo chất lƣợng vào kế hoạch hàng năm của các đơn vị thuộc học viện để 

từng  ƣớc hình thành và xây dựng văn hóa chất lƣợng của Học viện. 

- Tối ƣu hóa việc sử dụng cơ sở vật chất. 

c) Các điểm mạnh và cơ hội của CSGD và giải pháp phát huy 

- Đảng và Nhà nƣớc chủ trƣơng đổi mới căn  ản và toàn diện Giáo dục Đại học 

Việt Nam; tăng cƣờng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học. 

-  Nhu cầu xã hội về sử dụng nguồn nhân lực có chất lƣợng cao ở một số ngành 

làm tăng nhu cầu đào tạo đại học. 

- Xu thế tăng cƣờng hội nhập và hợp tác quốc tế tạo thời cơ cho Học viện Phụ 

nữ Việt Nam thực hiện các chƣơng trình liên kết quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu 

khoa học, tạo động lực thu hút cán  ộ có trình độ cao tham gia. 

- Những đổi mới về chính sách của Nhà nƣớc và cơ chế tăng tính tự chủ, tự trị 

đại học tạo cơ hội tăng các nguồn thu hợp pháp và tăng cƣờng các nguồn đầu tƣ. 

- Việc hình thành hệ thống kiểm soát và kiểm định chất lƣợng giáo dục từ  ên 

trong và  ên ngoài tạo cơ hội để các đại học đƣợc minh  ạch trong các hoạt động. 



14 
 

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƢỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Lĩnh vực 1: ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG VỀ CHIẾN LƢỢC 

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

Tiêu chí 1.1 Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo rằng tầm nhìn và sứ mạng đáp ứng 

được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Chiến lƣợc phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 đã tuyên  ố: 

Sứ mệnh: Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo,  ồi dƣỡng đội ngũ 

cán  ộ Hội, cán  ộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất 

nƣớc đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; Thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ để tham mƣu, đề xuất cho Đảng, nhà nƣớc và HLHPNVN về các chính 

sách liên quan đến phụ nữ và  ình đẳng giới. 

Tầm nhìn đến năm 2030: Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu đƣợc công nhận 

là một cơ sở giáo dục đại học “định hƣớng ứng dụng” và đạt đƣợc các tiêu chuẩn quốc 

gia quy định đối với cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành đặc thù (giới và 

phát triển, công tác xã hội, quản trị kinh doanh) đạt đẳng cấp khu vực về đào tạo và 

nghiên cứu khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc  ồi 

dƣỡng cán  ộ làm công tác phụ nữ, cán  ộ nữ trong hệ thống chính trị. [H1.01.01.01] 

Tầm nhìn, sứ mệnh của Học viện đƣợc xây dựng trong Chiến lƣợc phát triển 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030.  

 Trong quá trình xây dựng tầm nhìn, sứ  mệnh, Học viên đã tổ chức các hội thảo 

xin ý kiến các  ên liên quan,  ao gồm: các đơn vị thuộc Trung ƣơng Hội, các Viện 

Nghiên cứu, các trƣờng đại học/Học viện có lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu liên quan, 

các nhà khoa học và các chuyên gia giáo dục độc lập, toàn thể đội ngũ giảng viên, viên 

chức làm việc và ý kiến từ đại diện sinh viên/học viên đang học tập tại Học viện 

[H1.01.01.03]. 

Tầm nhìn, sứ mệnh của Học viện đƣợc đặt trong Chiến lƣợc phát triển giai đoạn 

2016-2020 tầm nhìn 2030 đƣợc  an hành từ tháng 10/2015. Đến tháng 4/2019 Học 

viện đã triển khai việc đánh giá  3 năm thực hiện Chiến lƣợc; đồng thời trong thời gian 

qua, Học viện đã  ám sát kế hoạch Chiến lƣợc để thực hiện hiệu quả các hoạt động. 
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Tầm nhìn, sứ mệnh đến năm 2030 đã đƣợc xác định với sự đồng thuận cao 

trong toàn thể cán  ộ, GV trong Học viện; dự thảo đã đƣợc các cán  ộ chủ chốt góp ý 

tại các cuộc hội thảo nội  ộ [H1.01.01.04]. Bên cạnh đó, Tầm nhìn và sứ mệnh đến 

năm 2030 đã đƣợc gửi xin ý kiến  ằng văn  ản đến một số cơ quan liên quan và nhiều 

cán  ộ hƣu, học viên cũ của Học viện [H1.01.01.05]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

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

nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục. 

Truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam chính là giá trị văn hoá, đƣợc 

hình thành từ giá trị cốt lõi, đƣợc vun đắp suốt chiều dài lịch sử 60 năm xây dựng và 

phát triển từ trƣờng Cán  ộ Phụ nữ Trung ƣơng. Những giá trị cốt lõi của HVPN chính 

là: (1) Đoàn kết; (2) Tận tụy; (3) Sáng tạo; (4) Chất lƣợng  [H1.01.02.01]. 

Đoàn kết. Là điều kiện để thành công trong quá khứ, hiện tại và tƣơng lai.  

Gần 60 năm xây dựng và phát triển, từ khi còn là Trƣờng Cán  ộ Phụ nữ  Trung 

ƣơng, các thế hệ cán  ộ, GV, học viên và sinh viên Học viện Phụ nữ luôn đoàn kết, 

gắn  ó, chia sẻ.  

Từ khi thành lập đến nay, các thế hệ lãnh đạo đã luôn xây dựng những quy chế, 

chính sách, hành động để tăng cƣờng khối đoàn kết nhất trí trong Học viện. 

[H1.01.02.02].  

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các 

hoạt động gắn kết: công đoàn xây dựng, triển khai Bộ quy tắc ứng xử trong Học viện 

[H1.01.02.03]; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai chƣơng trình  “Đồng 

hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên phát 

triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” 

[H1.01.02.04].  

Các thế hệ Học viên trƣớc đây nay đã thành đạt đã và đang giành nhiều tình 

cảm và sự hỗ trợ , thông qua các việc làm có ý nghĩa đối với nhà trƣờng, nhƣ: hỗ trợ, 

ủng hộ nhà trƣờng trong các hoạt động từ thiện; kết nối các hoạt động với các đơn vị, 

các doanh nghiệp trong các hoạt động.  
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Chính truyền thống gắn  ó, đoàn kết đó sẽ giúp Học viện Phụ nữ Việt Nam 

khẳng định vị thế riêng có trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và   ồi dƣỡng cán  ộ.  

Tận tụy. Là đặc trƣng của các hoạt động có phụ nữ tham gia và các tổ chức có 

nhiều thành viên nữ; góp phần đƣa Học viện phát triển nhanh và vững chắc. 

Tập thể cán  ộ nhân viên của Học viện luôn thể hiện sự tận tâm, làm việc với sự 

nỗ lực cao nhất, dành nhiều thời gian đầu tƣ cho công việc, nâng cao năng lực chuyên 

môn, cụ thể: Hầu hết giảng viên đều dạy vƣợt giờ, cán  ộ, nhân viên hành chính cũng 

làm nhiều công việc ngoài giờ. Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn luôn đƣợc 

quan tâm [H1.01.02.05]  

Sự tận tâm đó  ắt nguồn từ mong muốn của mỗi cán  ộ, nhân viên Học viện để 

đạt đƣợc mục tiêu phát triển của Học viện. 

Sáng tạo. Là đòi hỏi để thành công trong thời đại thay đổi nhanh, có sự cạnh 

tranh gay gắt; nhằm xây dựng đội ngũ viên chức có năng lực cao và đào tạo sinh viên 

chủ động, đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong  ối cảnh mới của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ.  

Giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện tập trung nghiên cứu, tìm tòi để tạo 

ra những  ài giảng tốt hơn, tìm ra những giải pháp thiết thực để phục vụ công tác đào 

tạo; cán  ộ hành chính tham mƣu, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt công việc; 

sinh viên say mê nghiên cứu khoa học. Các sáng kiến đƣợc đánh giá và công nhận theo 

quy trình, quy định cụ thể (H1.01.02.06). 

Chất lƣợng. Là mục tiêu, yêu cầu  ắt  uộc đối với mọi cơ sở cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ. Học viện luôn quan tâm, ƣu tiên đạt chất lƣợng cao nhất thông qua việc 

xác lập các quy chế, quy định đầy đủ, cung cấp các điều kiện tốt nhất để giảng viên, 

sinh viên làm việc, học tập đạt chất lƣợng cao nhất. 

Tinh thần đoàn kết, tận tụy, sáng tạo trong công việc và đặc  iệt là coi trọng 

hiệu quả, chất lƣợng luôn đƣợc nhấn mạnh và đề cao trong mọi hoạt động của Học 

viện, điều này đã đƣợc đánh giá trong các cuộc tổng kết năm, khai giảng năm học, 

chào mừng những ngày lễ của Học viện, của Hội (H1.01.02.07). 
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Các đơn vị trong Học viện, từ nhân viên đến cán  ộ quản lý, sinh viên, học viên 

đều hƣớng đến và xây dựng  các giá trị cốt lõi của Học viện, đặc  iệt lãnh đạo Học 

viện, hình mẫu cho sự đoàn kết, tận tụy sáng tạo và chất lƣợng (H1.01.02.09). 

Lãnh đạo Học viện đã và đang thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất lƣợng 

đào tạo, NCKH cũng nhƣ chất lƣợng các dịch vụ nói chung, từng  ƣớc xây dựng Văn 

hoá Chất lƣợng trong nhà trƣờng. Việc phổ  iến, tuyên truyền các giá trị cốt lõi của 

Học viện đã đƣợc triển khai đến  ên liên quan thông qua trang We site của Học viện, 

treo tại sảnh tòa nhà lớn của Học viện, in tại các sản phẩm, quà tặng của Học viện, tại 

các tờ rơi quảng  á về Học viện (H1.01.02.11). 

Chiến lƣợc phát triển và sự phát triển toàn diện thực tế của Học viện trong 

những năm vừa qua đã thể hiện rất rõ khát vọng phát triển thành một trong những nơi 

đào tạo cử nhân đa ngành và mang tính ứng dụng. Sự tham gia tích cực của toàn thể 

cán  ộ, GV và ở mức độ nào đó của các thế hệ ngƣời học trong việc thực hiện Chiến 

lƣợc phát triển Học viện đã góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thành sứ mạng và 

tầm nhìn của Học viện. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được phổ biến, quán triệt và giải thích 

rõ ràng để thực hiện 

Truyền thống Trƣờng cán  ộ Phụ nữ Trung ƣơng trƣớc đây, Hoc viện Phụ nữ 

Việt Nam ngày nay đã đƣợc lan toả thành giá trị văn hoá mang tính khác  iệt của Học 

viện và của tất cả các thế hệ cán  ộ, GV, học viên và sinh viên. Việc tuyên truyền, phổ 

 iến đƣợc thực hiện thông qua các sự kiện, đến nhiều đối tƣợng. 

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi đã đƣợc công  ố rộng rãi tại các hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm, đối thoại, tuần sinh hoạt công dân trong Học viện [H1.01.03.01] ; đƣợc 

đăng tải trên We site của Học viện; các giá trị cốt lõi đƣợc treo tại sảnh chính của Học 

viện thông qua đó đã lan toả rộng rãi tới cán  ộ, giảng viên, học viên và sinh viên Học 

viện để thực hiện. Học viện cũng đã có những chính sách, quy định và hoạt động cụ 

thể để thực thi sứ mạng hƣớng đến đạt đƣợc Tầm nhìn 2030. [H1.01.03.02]. 
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Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hoá của Học viện Phụ nữ cũng đã đƣợc phổ 

 iến, lan toả đến các thế hệ cựu Học viên, sinh viên, các tổ chức xã hội, các doanh 

nghiệp thông qua các  uổi lễ lớn của Học viện [H1.01.03.03]. 

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa đƣợc phổ  iến, quán triệt và giải thích rõ ràng 

ngay trong chính Chiến lƣợc phát triển, thông qua các tài liệu giới thiệu Học viện, các 

văn  ản chỉ đạo của đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện [H1.01.03.04]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 1.4 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá của cơ sở giáo dục được rà soát để đáp 

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

Việc rà soát tầm nhìn, sứ mạng của Học viện đƣợc giao cho phòng Tổ chức 

Hành chính là đầu mối đảm nhiệm [H1.01.04.01].  

Quy trình rà soát quy định: chu kỳ 5 năm theo nhiệm kỳ BGĐ, giữa nhiệm kỳ 

có đánh giá sơ  ộ, kết quả. Ngoài ra, tầm nhìn, sứ mạng còn đƣợc rà soát theo sự chỉ 

đạo của cấp trên hoặc khi có sự thay đổi về chức năng nhiệm vụ của Học viện.. 

Giám đốc Học viện đã thành lập nhóm rà soát, đánh giá sơ  ộ kết quả đạt đƣợc 

giữa chu kỳ của Chiến lƣợc phát triển giai đoạn 2016-2020.  Tầm nhìn, sứ mạng và giá 

trị cốt lõi của Học viện nằm trong Chiến lƣợc phát triển theo đó cũng đƣợc rà soát. 

Trong quá trình rà soát, ý kiến của các  ên liên quan luôn đƣợc coi trọng 

[H1.01.04.02]. 

Tầm nhìn sứ mệnh trong Chiến lƣợc phát triển Học viện giai đoạn 2016-2020 

tầm nhìn 2030 đƣợc cụ thể hoá  ằng các kế hoạch chiến lƣợc cho từng giai đoạn 5 

năm (2016-2020) và kế hoạch hàng năm. Trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến 

lƣợc giai đoạn, các mục tiêu chiến lƣợc và các hoạt động đƣợc rà soát, đánh giá về 

mức độ phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh. Các nội dung hoạt động của học viện nhằm 

đạt đƣợc tầm nhìn, sứ mệnh đƣợc đƣa vào kế hoạch và đánh giá hàng năm, thông qua 

tổng kết hoạt động cuối năm, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ [H1.01.04.03). 

Bên cạnh đó, tầm nhìn và sứ mạng cũng đƣợc đánh giá để điều chỉnh cho phù 

hợp hơn với các điều kiện chủ quan và khách quan mới phát sinh, đồng thời phân tích 

kỹ  ối cảnh hiện tại và dự  áo những khả năng  iến động trong tƣơng lai để xây dựng 

kế hoạch chiến lƣợc cho giai đoạn kế tiếp [H1.01.04.04].  
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Để rà soát tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Học viện, Ban giám đốc Học 

viện đã tổ chức Hội nghị trƣởng phó các đơn vị, góp ý vào tầm nhìn sứ mạng; đồng 

thời các đơn vị cũng triển khai lấy ý kiến góp ý của sinh viên, giảng viên, cán  ộ; gửi 

xin ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp ngoài Học viện  [H1.01.04.05]. 

Quátrình rà soát, Học viện nhận thấy: tầm nhìn, sứ mệnh hiện nay đáp ứng, phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ, với yêu cầu và định hƣớng phát triển Học viện; thời gian 

thực hiện chƣa dài, do đó không có sự thay đổi về tầm nhìn, sứ mệnh [H1.01.04.06].  

Trong quá trình xây dựng và rà soát, Học viện có tham khảo Chiến lƣợc phát 

triển của thành phố Hà Nội, định hƣớng phát triển của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 1.5 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá của cơ sở giáo dục cũng như quá trình 

xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 

các bên liên quan 

Giai đoạn trƣớc là Trƣờng cán  ộ phụ nữ Trung ƣơng, có chức năng đào tạo, 

 ồi dƣỡng cán  ộ Hội, cán  ộ nữ; không có chức năng đào tạo nguồn nhân lực cho xã 

hội. Từ năm 2012, Trƣờng đƣợc nâng cấp thành Học viện với chức năng đào tạo 

nguồn nhân lực cho xã hội. Từ năm 2015, Học viện xây dựng Chiến lƣợc phát triển 

trong đó có tuyên  ố tầm nhìn, sứ mệnh…. nhằm đáp ứng với chức năng nhiệm vụ 

mới. Sứ mệnh đã đƣợc thay đổi từ “Trƣờng Cán  ộ Phụ nữ Trung ƣơng” chỉ làm 

nhiệm vụ chính là đào tạo  ồi dƣỡng cán  ộ nữ, cán  ộ Hội LHPNVN  [H1.01.05.01]. 

thành “Học viện Phụ nữ Việt Nam” với sứ mệnh: đào tạo,  ồi dƣỡng đội ngũ cán  ộ 

Hội, cán  ộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc đáp 

ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; tổ chức các nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

để tham mƣu, đề xuất cho Đảng, nhà nƣớc và HLHPNVN về các chính sách liên quan 

đến phụ nữ và  ình đẳng giới [H1.01.05.02]. 

Tầm nhìn 2030 “Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu đƣợc công nhận là một 

cơ sở giáo dục đại học “định hƣớng ứng dụng” và đạt đƣợc các tiêu chuẩn quốc gia 

quy định đối với cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành đặc thù; đạt đẳng 

cấp khu vực về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở 

Việt Nam trong việc  ồi dƣỡng cán  ộ làm công tác phụ nữ, cán  ộ nữ trong hệ thống 

chính trị” [H1.01.05.03]. Cũng thay đổi đáng kể so với tầm nhìn (mục tiêu) 2020:  Đào 
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tạo đại học, sau đại học; ƣu tiên tổ chức đào tạo những ngành học đặc thù gắn với phụ 

nữ, phục vụ mục tiêu  ình đẳng giới và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

HLHPNVN; Về  ồi dƣỡng cán  ộ: Phấn đấu trở thành một trung tâm  ồi dƣỡng có uy 

tín; hoạt động khoa học và công nghệ: Trở thành một cơ sở nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học về những vấn đề phụ nữ và  ình đẳng giới có uy tín và có khả năng tham 

mƣu thành công về những chủ trƣơng, chính sách liên quan. 

Trong quá trình rà soát đánh giá chiến lƣợc phát triển Học viện, trong đó có 

đánh giá tầm nhìn, sứ mệnh, vào tháng 4/2019, một số nội dung trong chiến lƣợc đƣợc 

đề nghị điều chỉnh, tầm nhìn, sứ mệnh vẫn đƣợc giữ nguyên, không có sự thay đổi, 

điều chỉnh [H1.01.05.04]. 

Quá trình phát triển tầm nhìn, sứ mệnh cơ  ản vẫn dựa trên nguyên tắc tham 

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

phát triển chủ yếu ở phƣơng thức tham vấn và phê duyệt của Hội đồng Học viện và cơ 

quan chủ quản là Trung ƣơng Hội LHPNVN [H1.01.05.05]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Chiến lƣợc phát triển, sứ mệnh, tầm nhìn đƣợc xây dựng  ài  ản, có sự tham 

gia khá rộng rãi của các  ên liên quan, phù hợp với các điều kiện hiện trạng và dự  áo 

sát thực các yếu tố chi phối trong tƣơng lai,  ởi vậy có tính khả thi cao đồng thời cũng 

thể hiện quyết tâm vƣơn lên của Học viện. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã đáp 

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

- Các thế hệ lãnh đạo đã có những giải pháp và các việc làm cụ thể để phát huy 

giá trị văn hoá truyền thống Học viện PNVN trên nền tảng các giá trị cốt lõi đã góp 

phần tạo nên thƣơng hiệu Học viện Phụ nữ ngày nay. Giá trị văn hoá truyền thống với 

4 nền tảng giá trị cốt lõi đƣợc hầu hết cán  ộ, GV và các thế hệ học viên, sinh viên 

đồng lòng xây dựng và gìn giữ. 

- Sứ mệnh, tầm nhìn và văn hoá Học viện Phụ nữ đã đƣợc phổ  iến, đƣợc 

truyền thông tƣơng đối hiệu quả qua nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau đến cán 

 ộ, giảng viên, học viên và các thế hệ học viên, sinh viên, cũng nhƣ đến các  ên liên 
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quan. Sứ mệnh, tầm nhìn và văn hoá với 4 giá trị cốt lõi đã đƣợc giải thích rõ ràng. 

Học viện cũng đã có những chính sách và những hoạt động cụ thể để thực hiện. 

- Tầm nhìn, sứ mệnh và và giá trị cốt lõi đã đƣợc đánh giá, rà soát định kỳ để 

đảm  ảo Học viện phát triển vững mạnh, đáp ứng đƣợc nhu cầu đào tạo nguồn nhân 

lực của đất nƣớc và đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời học và của xã hội. Văn hoá 

truyền thống dựa trên 4 trụ cột giá trị luôn đƣợc củng cố và lan toả để thực sự thấm 

đẫm đến mỗi cán  ộ, giảng viên và sinh viên. 

- Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lƣợc phát triển đã đƣợc đánh giá, rà soát và điều 

chỉnh hợp lý. Phƣơng thức tham vấn các  ên liên quan đã đƣợc cải tiến có hiệu quả 

nhờ sự phát triển mạnh mẽ các ứng dụng trên Internet. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

- Mặc dù đã đƣợc phổ  iến rộng rãi đến cán  ộ, GV và SV để nhận đƣợc 

những góp ý phản hồi, tuy nhiên số ý kiến góp ý, đặc  iệt từ ngƣời học, còn chƣa 

nhiều. 

- Vẫn còn một số ít cán  ộ, GV và một  ộ phận SV chƣa thực sự trân trọng và 

gìn giữ những giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi của Học viện. Hiện tƣợng gian lận trong 

thi cử chƣa hoàn toàn đƣợc loại trừ. Vẫn còn những cán  ộ, GV chƣa toàn tâm, toàn ý 

với công việc, chƣa thực hiện hết trách nhiệm trong công việc. 

- Sứ mệnh, tầm nhìn và đặc  iệt là “văn hóa Học viện Phụ nữ” vẫn chƣa thật 

sự “ngấm” sâu vào một  ộ phận không nhỏ SV và một số cán  ộ, giảng viên. 

- Còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, giám sát việc 

thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh. 

- Phản hồi từ các đối tƣợng đƣợc tham vấn còn chƣa nhiều. 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

- Triển khai đồng  ộ các giải 

pháp để phấn đấu thực hiện 

thành công các nội dung của 

Chiến lƣợc phát triển 

Phòng 

TCHC 

đầu mối 

Quý I – II 

Năm 2020 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

- Định kỳ rà soát kết quả thực 

hiện, đánh giá đúng mức độ 

hoàn thành các mục tiêu chiến 

lƣợc. Đánh giá mức độ hoàn 

thành sứ mạng, mức độ và triển 

vọng đạt đƣợc tầm nhìn; những 

điều chỉnh phù hợp để đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu và sự hài lòng 

của các  ên liên quan 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

- Tiếp tục xây dựng các văn 

 ản thể chế để điều chỉnh toàn 

 ộ mọi hoạt động trong Học 

viện, trên tinh  thần  văn  hoá  

truyền thống và củng cố các giá 

trị cốt lõi của Học viện.  

- Có chế tài phù hợp để xử lý 

nhằm hạn chế những hành vi vi 

phạm có thể làm phƣơng hại 

đến các giá trị  văn  hoá và các 

giá  trị  cốt lõi của Học viện 

TCHC, 

Công 

đoàn 

Quý 

IV/2019; 

Quý 

I/2020 

 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

- Ban hành quyết định chính 

thức Chiến lƣợc phát triển hàng 

năm 

- Có công  ố chính thức tầm 

nhìn sứ mạng, các giá trị cốt lõi 

và giá trị văn hóa của Học viện 

mỗi khi có điều chỉnh 

- Thực hiện truyền thông đến 

cán  ộ viên chức, sinh viên, học 

viên và các bên liên quan qua 

nhiều kênh có hiệu quả 

BGĐ 

 

 

 

 

Hàng năm 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Khắc 

phục tồn 

tại 4 

- Thực hiện đánh giá, rà soát 

định kỳ tầm nhìn, sứ mạng và 

văn hoá để đảm  ảo tầm nhìn, 

sứ mạng để đảm  ảo Học viện 

phát triển vững mạnh 

TCHC 
Quý 

II/2020 
 

5 
Khắc 

phục tồn 

- Cần tăng cƣờng sự tham gia 

của các  ên liên quan vào việc 
BGĐ 

Quý 

II/2020 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

tại 5 rà soát đánh giá tầm nhìn và sứ 

mạng của Học viện. 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

- Tăng cƣờng và nâng cao 

hiệu quả truyền  thông  để  nâng  

cao  nhận thức và tăng cƣờng sự 

tham gia của các  ên liên quan 

trong quá trình phổ  iến, xây 

dựng/điều chỉnh sứ mạng, tầm 

nhìn của Học viện 

- Có  iện pháp hiệu quả mở 

rộng sự tham gia của các  ên 

liên quan 

- Thiết lập hệ thống đánh giá 

thực trạng cũng nhƣ dự  áo các 

yếu tố chi phối hoạt động của 

Học viện nói riêng và giáo dục 

đại học nói chung để nâng cao 

hơn tính khả thi của kế hoạch 

BGĐ Hàng năm  

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

- Xây  dựng và triển khai  

chƣơng trình truyền thông có 

hiệu quả để lan toả các giá trị 

văn hoá và giá trị cốt lõi nhằm 

thực thi sứ mạng và đạt đƣợc 

tầm nhìn 2030.  

- Nêu những hoạt động, 

những tấm gƣơng tốt góp phần 

củng cố và phát triển các giá trị 

văn hoá của Học viện  

BCH 

công 

đoàn 

 

 

 

Hàng năm  

8 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

- Xây dựng và triển khai 

chƣơng trinh truyền thông có 

hiệu quả để lan toả các giá trị 

văn hoá và giá trị cốt lõi nhằm 

thực thi sứ mạng và đạt đƣợc 

tầm nhìn đến năm 2030. 

BCH 

công 

đoàn 

Hàng năm  

9 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

- Tăng cƣờng sự tham gia của 

các  ên liên quan vào việc rà 

soát, đánh giá tầm nhìn và sứ 

mạng của Học viện thông qua 

BGĐ Hàng năm 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

việc phát triển và áp dụng các 

phƣơng thức và công cụ hữu 

hiệu. 

10 

Phát huy 

điểm 

mạnh 5 

- Cải tiến nhiều hoạt động dựa 

trên nền tảng công nghệ thông 

tin 

TTCNT

TTV 
Hàng năm 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 1 4.00 

Tiêu chí 1.1 4 

Tiêu chí 1.2 4 

Tiêu chí 1.3 4 

Tiêu chí 1.4 4 

Tiêu chí 1.5 4 

Tiêu chuẩn 2: Quản trị 

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

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

của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể 

của 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. 

Học viện Phụ nữ Việt Nam là trƣờng đại học công lập đƣợc thành lập theo 

Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ 

[H2.02.01.01]. Mô hình quản trị của Học viện tuân thủ quy định của Trung ƣơng 

HLHPNVN và của Bộ Giáo dục và đào tạo [H2.02.01.02]. Hệ thống quản trị của Học 

viện  ao gồm: Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện và các Hội đồng 

tƣ vấn (Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng lƣơng, Hội đồng thi đua khen 

thƣởng và các Hội đồng tƣ vấn khác). 

Đảng ủy Học viện có nhiệm kỳ 5 năm, đƣợc  ầu chính thức tại Đại hội Đảng 

 ộ của Học viện và chuẩn y theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, đƣợc kiện toàn  ổ 
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sung khi cần thiết [H2.02.01.03]. Đảng ủy Học viện định hƣớng chiến lƣợc và chủ 

trƣơng phát triển của Học viện, hoạt động tuân theo Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc 

của Ban chấp hành Đảng Bộ Học viện [H2.02.01.04]. Đảng ủy đóng vai trò hoạch định 

các nhiệm vụ chiến lƣợc dài hạn, trung hạn và một số vấn đề mang tính cấp  ách ngắn 

hạn về nhân sự, cơ cấu tổ chức. Đảng ủy có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch nhân sự của 

Đảng ủy Học viện theo giai đoạn 5 năm; xây dựng, rà soát, tham mƣu các chức danh 

chủ chốt của Học viện; giám sát và đƣa ra ý kiện trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm 

và  ổ nhiệm nhân sự cấp khoa, phòng. [H2.02.01.05-06]. Cơ cấu của Đảng ủy gồm Bí 

thƣ, Phó Bí thƣ và các đảng ủy viên. Cơ cấu đảng ủy có các thành viên đảm  ảo tính 

đại diện các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chính trong Học viện, các tổ chức đoàn thể 

có thành viên đại diện. Tiêu chuẩn Bí thƣ, Phó  í thƣ và các đảng ủy viên đƣợc trình 

 ày trong đề án nhân sự của đảng ủy trƣớc mỗi kỳ đại hội. Việc phân công chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên thể hiện rõ tính minh  ạch trong điều hành 

các hoạt động, tính  ền vững trong nội  ộ tổ chức và giảm thiểu các rủi ro nhân sự và 

vận hành tiểm tàng trong quá trình hoạt động. 

Hội đồng Học viện đã đƣợc Đoàn Chủ tịch HLHPNVN ra quyết định thành lập 

và hoạt động từ tháng 2 năm 2018 theo quy định của Điều lệ trƣờng đại học và Luật 

giáo dục đại học [H2.02.01.07]. Hội đồng Học viện hoạt động theo Quy chế làm việc 

của Hội đồng Học viện và có chƣơng trình công tác toàn khoá, chƣơng trình công tác 

từng năm [H2.02.01.08-09]. Hội đồng Học viện lãnh đạo thông qua các nghị quyết, 

quyết nghị các chủ trƣơng và các vấn đề lớn của Học viện [H2.02.01.10]. Hội động 

Học viện đã đƣợc thiết lập và tổ chức một cách hợp lý, rõ ràng, đúng quy định theo các 

văn  ản đã đƣợc  an hành thống nhất và đƣợc Đoàn chủ tịch HLHPNVN cũng nhƣ 

Ban Giám đốc phê duyệt thể hiện rõ tính minh  ạch và giảm thiểu rủi ro nhân sự và 

vận hành tiềm tàng trong quá trình hoạt động.   

Ban Giám đốc Học viện:  ao gồm 1 đồng chí giám đốc, 1 phó giám đốc phụ 

trách hành chính - quản trị; 1 phó giám đốc phụ trách Nghiên cứu; 1 phó giám đốc phụ 

trách và điều hành các hoạt động của Phân hiệu. Cơ cấu này đƣợc tổ chức một cách 

hợp lý, đúng quy định đƣợc lấy phiếu tín nhiệm từ toàn thể viên chức, ngƣời lao động 

trong Học viện và đƣợc  ổ nhiệm  ởi Chủ tịch HLHPNVN, có nhiệm kỳ 5 năm 

[H2.02.01.11].  
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Các Hội đồng tƣ vấn: Tham gia tƣ vấn cho Ban Giám đốc cho từng lĩnh vực 

hoạt động có các hội đồng tƣơng ứng,  ao gồm: 

- Hội đồng khoa học và đào tạo (Bao gồm Ban Giám đốc, Trƣởng phòng đào 

tạo, Trƣởng các khoa chuyên ngành và các nhà khoa học trong và ngoài Học viện do 

các đơn vị đào tạo, nghiên cứu đề xuất), Hội đồng có chức năng tƣ vấn cho Ban Giám 

đốc về các vấn đề đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm  ảo chất lƣợng và những vấn đề 

liên quan khác, đƣợc tổ chức hoạt động theo quy chế hoạt động của Hội đồng và quy 

chế hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện [H2.02.01.12]. 

- Hội đồng lƣơng (gồm đại diện Ban Giám đốc, chủ tịch công đoàn, trƣởng 

phòng tổ chức hành chính, lãnh đạo các đơn vị đầu mối các mảng đào tạo, hành chính, 

 ồi dƣỡng cán  ộ). Hội đồng có chức năng tƣ vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề về 

tăng lƣơng định kỳ, tăng lƣơng trƣớc thời hạn và các vấn đề khen thƣởng, kỷ luật về 

lƣơng [H2.02.01.13]. 

- Hội đồng thi đua khen thƣởng (gồm Ban Giám đốc, trƣởng một số phòng  an 

chức năng, chủ tịch công đoàn,  í thƣ đoàn thanh niên) có chức năng tƣ vấn cho Ban 

Giám đốc về các vấn đề thi đua khen thƣởng. [H2.02.01.14]. 

Trong một số trƣờng hợp cụ thể, Học viện có thể thành lập các Hội đồng tƣ vấn 

riêng. Các Hội đồng này đƣợc hình thành trên cơ sở đề xuất của các đơn vị đào tạo và 

nghiên cứu, các phòng,  an chức năng; hội đồng do Ban Giám đốc quyết định thành 

lập, thực hiện công việc đƣợc giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

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

hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

Hệ thống quản trị Học viện luôn kịp thời đƣa ra các các quyết định và đƣợc 

chuyển tải thành các kế hoạch hành động, các văn  ản thể chế và các văn  ản hƣớng 

dẫn để triển khai thực hiện, cụ thể: 

- Đảng ủy lãnh đạo Học viện thông qua các nghị quyết đại hội, chƣơng trình, 

kế hoạch công tác toàn nhiệm kỳ (với thời gian 5 năm), và các  iên  ản họp và kế 

hoạch hàng năm của Đảng ủy [H2.02.02.01]. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh 

chiến lƣợc đƣợc thực hiện sau mỗi 5 năm, xác định rõ tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu 
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phát triển của Học viện [H2.02.02.02]. Hàng tháng Đảng ủy họp, trao đổi và rà soát 

các công tác chỉ đạo của Đảng ủy và họp đột xuất khi có yêu cầu [H2.02.02.03]. Các 

cuộc họp của Đảng ủy đƣợc thống nhất ghi các kết luận vào  iên  ản kết luận để chỉ 

đạo triển khai. Thành viên của đảng ủy là giám đốc Học viện và  í thƣ các chi  ộ và 

lãnh đạo các đơn vị sẽ tiếp thu các kết luận và triển khai tại đơn vị. 

- Hội đồng học viện họp thƣờng kỳ 6 tháng một lần và họp đột xuất khi có 

yêu cầu,  an hành chƣơng trình hành động cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm,  an 

hành các nghị quyết, kết luận triển khai [H2.02.02.04], [H2.02.01.09]. 

- Ban Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm 

trên cơ sở  iên  ản đại hội của đảng  ộ Học viện và chiến lƣợc đã  an hành 

[H2.02.02.01], [H2.02.02.05]. 

Quản trị tổ chức: Ban Giám đốc xây dựng và  an hành các quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Học viện, xây dựng và trình phê duyệt Đề án 

vị trí việc làm trong toàn Học viện, xây dựng và phê duyệt Bộ quy trình công việc theo 

chuẩn ISO [H2.02.02.06]. Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao và định 

kỳ 6 tháng và hàng năm  áo cáo Ban Giám đốc [H2.02.02.07]. 

Quản trị về mặt học thuật: Công tác đào tạo của Học viện đƣợc thực hiện theo 

Quy chế đào tạo đại học và sau đại học của Học viện [H2.02.02.08]. Căn cứ vào các 

quy định, quy chế này, Ban Giám đốc điều hành các công tác về đào tạo và khi cần 

thiết ra quyết định thành lập các Hội đồng tƣ vấn liên quan nhƣ Hội đồng tuyển sinh 

đại học và sau đại học [H2.02.02.09]. Hoạt động khoa học công nghệ đƣợc triển khai 

theo Luật khoa học công nghệ và các quy định quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ của Học viện Phụ nữ Việt Nam, quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên Học 

viện, quy chế giảng viên, quy chế nghiên cứu viên [H2.02.02.10], [H2.02.02.11]. Dựa 

trên các quy định này, trên cơ sở tổ chức công việc của Hội đồng khoa học và đào tạo, 

Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập các hội đồng tƣ vấn về công tác đề xuất, 

xét duyệt, nghiệm thu và đánh giá đề tài; xét duyệt và đánh giá khen thƣởng 

[H2.02.02.12], [H2.02.02.13]. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc có các chính sách thúc đẩy 

hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện, cụ thể nhƣ: chính sách hỗ trợ  ài  áo 

công  ố trên tạp chí quốc tế, chính sách công nhận sáng kiến đặc cách đối với các công 
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trình khoa học có giá trị, quy định trong đánh giá, phân loại và khen thƣởng viên chức, 

ngƣời lao động  [H2.02.02.14]. 

Quản trị tài chính: Ban Giám đốc chỉ đạo xây dựng,  sửa đổi quy chế chi tiêu 

nội  ộ hai năm một lần, thƣờng xuyên  ổ sung, cập nhật cho phù hợp với các quy định 

của Nhà nƣớc, của HLHPNVN và tình hình thực tế của Học viện [H2.02.02.15]. Hàng 

năm, trƣớc khi  ắt đầu năm học mới, Giám đốc Học viện ra quyết định phê duyệt định 

mức các khoản học phí, lệ phí và các khoản thu khác cho năm học mới và công  ố 

công khai cho các đối tƣợng có liên quan thông qua các thông  áo tuyển sinh, giấy  áo 

nhập học, tài liệu giới thiệu chƣơng trình. Các quy trình công việc trong lĩnh vực tài 

chính kế toán đƣợc xây dựng, phê duyệt và tuân thủ thực hiện nghiêm túc.  

Quản trị các mặt công tác khác: Ban Giám đốc khuyến khích và hỗ trợ tài 

chính cho các hoạt động tình nguyện giúp đỡ cộng đồng của các tổ chức đoàn thể - xã 

hội. Hàng năm, Đảng ủy, BGĐ đều tổ chức hội nghị thảo luận, thống nhất và phê 

duyệt Kế hoạch hoạt động năm của các tổ chức đoàn thể [H2.02.02.20]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên. 

Hệ thống quản trị đƣợc đánh giá hàng năm, giữa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ 

[H2.02.03.01]. 

Đảng ủy Học viện: Căn cứ vào  iên  ản của đại hội đảng  ộ Học viện, chiến 

lƣợc phát triển của Học viện, chƣơng trình hành động, Đảng ủy tiến hành kiểm điểm, 

đánh giá hàng năm, giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ (khi tổ chức đại hội) theo các văn 

 ản hƣớng dẫn về kết quả thực hiện các chỉ tiêu đƣợc đƣa ra trong  iên  ản đại hội 

đảng  ộ Học viện và tổ chức  ộ máy quản trị [H2.02.02.01], [H2.02.02.05], 

[H2.02.01.09], [H2.02.03.02]. Báo cáo kiểm điểm cuối nhiệm kỳ của Đảng ủy đƣợc 

trình đại hội đảng  ộ Học viện và cơ quan cấp trên xem xét đánh giá và công nhận, 

xếp loại đảng  ộ [H2.02.03.03]. Các thành viên của Đảng ủy đƣợc đánh giá theo 4 tiêu 

chỉ tiêu: chính trị tƣ tƣởng; đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc 

giao; tổ chức, kỷ luật. Kết quả đánh giá đƣợc xếp theo 4 mức là xuất sắc, tốt, hoàn 

thành và không hoàn thành [H2.02.03.04], [H2.02.03.05]. Đây cũng là dịp để Đảng ủy 

rà soát lại các công tác mà mỗi đảng ủy viên và toàn đảng ủy đã chỉ đạo triển khai 

trong một năm, trong một nhiệm kỳ. Ngoài ra, Đảng ủy Học viện đã  an hành Quy chế 
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làm việc, phân công nhiệm vụ các đảng ủy viên và thành lập các  an giúp việc 

[H2.02.03.06] [H2.02.03.07]. Trong nhiệm kỳ, nhân sự đảng ủy viên đƣợc rà soát,  ổ 

sung ngay sau khi có đảng ủy viên nghỉ hƣu, chuyển công tác; việc phân công nhiệm 

vụ cũng đƣợc thƣờng xuyên rà soát, cập nhật để phù hợp với yêu cầu công tác thực tế 

và  iến động về nhân sự đảng ủy viên [H2.02.03.08]. 

Hội đồng học viện: Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2017-2022  đƣợc thành lập từ 

tháng 2 năm 2018. Cơ cấu các tổ công tác chuyên trách và nhân sự tham gia đƣợc rà 

soát định kỳ và khi có  iến động về nhân sự [H2.02.03.09]. Hàng năm, định kỳ 6 tháng 

1 lần, Hội đồng Học viện đều có các  áo cáo giám sát hoạt động của Học viện, đánh 

giá những vấn đề còn hạn chế, cơ hội và thách thức mới để làm căn cứ đƣa ra các 

quyết nghị phù hợp [H2.02.03.10]. 

Ban Giám đốc Học viện: Hiệu quả công tác quản trị của Ban Giám đốc đƣợc 

đánh giá hàng năm và cuối nhiệm kỳ 5 năm căn cứ vào mảng công tác đƣợc phân 

công, kế hoạch hàng năm và 5 năm của Học viện và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ 

này [H2.02.03.11]. 

Các cán  ộ công chức, viên chức và ngƣời lao động trong Học viện hàng năm 

tham gia ý kiến cho công tác chỉ đạo, điều hành BGĐ qua nhiều kênh, trong đó rõ rệt 

và cụ thể nhất là thông qua hội nghị cán  ộ chủ chốt góp ý cho BGĐ khi đi đánh giá 

cuối năm[H2.02.03.12]. Sự đánh giá mang tính quyết định trong xếp loại hoàn thành 

nhiệm vụ của BGĐ đƣợc thực hiện  ởi các cuộc họp Thƣờng trực Đoàn Chủ tịch 

HLHPNVN và hội đồng thi đua của TW Hội vào cuối năm. Ngoài ra, hoạt động điều 

hành của Ban Giám đốc cũng đƣợc góp ý trong các cuộc họp giao  an hàng tháng của 

Học viện và Họp giao  an của Trung ƣơng hội [H2.02.03.13], [H2.02.03.14]. Hiệu quả 

công tác của Ban Giám đốc còn đƣợc ngƣời học và các  ên liên quan khác đánh giá 

công khai  ằng các cuộc đối thoại, góp ý trực tiếp, hòm thƣ góp ý, thông qua hội nghị 

công chức viên chức và tổng kết năm học, công tác thanh tra của Công đoàn, tổng kết 

đảng [H2.02.03.15], [H2.02.03.16]. Đây cũng là cơ sở để đƣa vào đánh giá hiệu quả 

điều hành của Ban giám đốc.  

Riêng công tác quản trị về tài chính, định kỳ đều đƣợc tiến hành kiểm tra, kiểm 

toán hàng năm  ởi  an Kế hoạch tài chính TW Hội và 2 năm một lần  ởi Kiểm toán 
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Nhà nƣớc [H2.02.03.17]. Các  áo cáo tài chính năm đƣợc công  ố công khai cho mọi 

viên chức, ngƣời lao động trong Học viện. 

Kết luận đánh giá về công tác lãnh đạo tại cuộc họp Đảng ủy đã kết luận: 

- Về nhân sự: Đảng ủy cân đối về độ tuổi, tính đại diện, yêu cầu về kinh 

nghiệm, trình độ; quy hoạch nhân sự ngắn hạn, dài hạn [H2.02.02.16]. Theo định kỳ (5 

năm) Học viện có kế hoạch xây dựng quy hoạch nhân sự Ban Giám đốc, trong đó, mỗi 

vị trí trƣởng có quyền giới thiệu tối đa 3 ứng viên. Quy trình nhân sự gồm các  ƣớc 

chính: Cán  ộ Học viện giới thiệu ứng viên căn cứ tiêu chuẩn về Giám đốc, phó giám 

đốc Học viện đã  an hành. Căn cứ vào kết quả phiếu giới thiệu, Đảng ủy họp và xem 

xét và thông qua danh sách cán  ộ đƣa vào quy hoạch để trình Đoàn Chủ tịch phê 

duyệt. Trên cơ sở đó, Học viện thực hiện  ồi dƣỡng các chuyên môn và nghiệp vụ cần 

thiết đối với các cán  ộ trong quy hoạch [H2.02.02.17]. 

- Về điều hành: Đảng ủy và Ban Giám đốc luôn có cán  ộ cấp phó sẵn sàng 

đảm nhiệm công việc thay thế Giám đốc hoặc Bí thƣ khi vắng mặt [H2.02.02.18], 

[H2.02.02.19]. Giám đốc Học viện ủy quyền cho các phó giám đốc thông qua  ảng 

phân công nhiệm vụ giữa các thành viên BGĐ, trong đó có sự giao nhiệm vụ rõ ràng 

và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chỉ đạo, điều hành công việc. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động 

của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 

- Đảng ủy học viện: Đại hội Đảng  ộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định số 

lƣợng đảng ủy viên của Đảng ủy là 7 ngƣời theo quy định của Đảng  ộ cơ quan trung 

ƣơng Hội và căn cứ vào kết quả đánh giá của nhiệm kỳ trƣớc đã đề xuất và đƣợc Đại 

hội  ầu  ổ sung thêm 2 thành viên là đại điện của Chi  ộ 4, Chi  ộ sinh viên; đầu năm 

2019, tiếp tục  ầu  ổ sung 3 đảng ủy viên thay thế cho những ngƣời chuyển công tác; 

các đảng ủy viên đƣợc phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn, đƣợc giao trách nhiệm cao 

hơn trong các lĩnh vực phụ trách [H2.02.04.01]. 

- Ban Giám đốc: đã điều chỉnh phân công các mảng công tác cho các Phó 

Giám đốc trong đó có một Phó Giám đốc quản lý mảng nghiên cứu khoa học và hoạt 

động của Phân hiệu phía nam, 01 phó giám đốc điều hành mảng hành chính quản trị và 
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công tác  ồi dƣỡng cán  ộ [H2.02.04.02]. Kết quả điều chỉnh tiếp theo năm 2018 là 

phân công Đồng chí phó giám đốc điều hành chung mảng nghiên cứu và phân hiệu đã 

cho phép phó giám đốc phụ trách điều hành thống nhất việc xây dựng, thực hiện, điều 

chỉnh, quản lý tạp chí khoa học và các công trình nghiên cứu [H2.02.04.03]. Điều này 

giúp giảm  ớt gánh nặng điều hành công việc của Giám đốc, đồng thời qua đó Học 

viện tăng cƣờng sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học với công  ố sản phẩm khoa học.  

Hoạt động điều hành của BGĐ đƣợc điều chỉnh để nắm  ắt cụ thể các thông tin, thực 

trạng hoạt động và ra các quyết định nhanh chóng. Ngoài họp giao  an định kỳ, Giám 

đốc Học viện tham gia vào các cuộc họp quan trọng có sự phối hợp, tham gia của 

nhiều đơn vị trực thuộc để kết luận các vấn đề và yêu cầu rõ ràng về tiến độ, chất 

lƣợng các hoạt động. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Học viện có hệ thống quản trị tƣơng đối hoàn thiện với hệ thống văn  ản 

điều hành thƣờng xuyên đƣợc cập nhật đã giúp Học viện hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị đƣợc giao và đang thực hiện có hiệu quả Chiến lƣợc phát triển Học viện giai đoạn 

2016-2020. 

- Hệ thống quản trị Học viện luôn kịp thời đƣa ra các các quyết định và đƣợc 

chuyển tải thành các kế hoạch hành động, các văn  ản thể chế và các văn  ản hƣớng 

dẫn để triển khai thực hiện. 

- Cơ cấu tổ chức, các văn  ản quy định và nhân sự của hệ thống quản trị Học 

viện đƣợc rà soát kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý Học viện. 

- Hầu hết các rủi ro trong quá trình phát triển của Học viện đều đƣợc nhận diện 

và có giải pháp quản lý kịp thời; hệ thống quản trị đã đƣợc cải tiến đã nâng cao hiệu 

quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của một trƣờng đại học đa ngành. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

- Mặc dù Học viện đã thành lập Hội đồng Học viện đáp ứng định hƣớng phát 

triển của GDĐH tuy nhiên Hội đồng Học viện chƣa phát huy tốt trong việc ra quyết 

nghị những chủ trƣơng lớn và giám sát các hoạt động của Học viện. Nguyên nhân 
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chính là do hệ thống văn  ản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

Hội đồng Học viện chƣa đồng  ộ và tính khả thi còn hạn chế; về mặt pháp lý, còn 

thiếu những quy định rõ ràng về phân chia trách nhiệm giữa cơ quan chủ quản và hội 

đồng Học viện. 

- Kế hoạch giám sát hoạt động khoa học công nghệ của Hội đồng Học viện 

còn hạn chế; chƣa có kế hoạch giám sát đối với các cơ sở xa Học viện. 

- Việc phân định và  iên chế nhân sự các tổ công tác của Hội đồng Học viện 

có sự chồng chéo, tính liên kết chƣa cao với chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nên 

hiệu quả hoạt động giám sát còn hạn chế. 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Phát huy chức năng quyết  nghị 

của Hội đồng Học viện và giám 

sát việc thực hiện các chủ 

trƣơng đó.  

Hội đồng 

Học viện 

Tháng 

1/2019 
 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Tăng cƣờng các kế hoạch giám 

sát các lĩnh vực chuyên môn. 

Hội đồng 

Học viện 

Tháng 

1/2019 
 

3 

 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Phê duyệt,  an hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng 

Học viện. 

Phòng 

TCHC 

Sau khi có 

quyết định 

của Trung 

ƣơng Hội 

 

4 

 

 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Tổ chức lại các tổ công tác để 

nâng cao hiệu quả giám sát giúp 

đƣa ra các quyết nghị mang tính 

khả thi. 

Hội đồng 

Học viện 
1/2019  
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4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 2 5.00 

Tiêu chí 2.1 5 

Tiêu chí 2.2 5 

Tiêu chí 2.3 5 

Tiêu chí 2.4 5 

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 

Tiêu chí 3.1 Lãnh đạo CSGD thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, 

trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm 

nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD 

Cơ chế  quản lý và điều hành trong Học viện  ao gồm Hội đồng Học viện và 

Đảng  ộ Học viện là cấp cao nhất, chỉ đạo Ban Giám đốc Học viện điều hành các hoạt 

động trong Học viện.Hệ thống cơ cấu quản lý của Học viện đƣợc mô tả theo sơ đồ sau 

đây [H3.03.01.01]. 
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Cơ cấu tổ chức của Học viện Phụ nữ Việt Nam đƣợc xây dựng một cách cụ thể, 

mối quan hệ giữa Ban Giám đốc với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc thể hiện 

qua sơ đồ rõ ràng, đảm  ảo các hoạt động trong nhà trƣờng diễn ra một cách đồng  ộ, 

nhịp nhàng. Qui chế về tổ chức, hoạt động của Học viện, Đề án vị trí việc làm đã đƣợc 

Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN phê duyệt [H3.03.01.02]. Ban Giám đốc gồm Giám đốc 

chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, quản lý chung và 02 Phó giám đốc 

đƣợc phân công phụ trách các mảng công việc cụ thể. Giám đốc lãnh đạo và quản lý 

chung các hoạt động của Học viện; chịu trách nhiệm trƣớc Hội LHPNVN, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý cấp trên về mọi mặt của Học viện; trực tiếp chỉ 

đạo và quản lý các lĩnh vực công tác: chiến lƣợc, định hƣớng phát triển và kế hoạch 

chung dài hạn của Học viện; công tác tổ chức cán  ộ,  ảo vệ chính trị nội  ộ, công tác 

đào tạo, công tác sinh viên, tài chính kế toán, đầu tƣ xây dựng cơ  ản, cơ sở vật chất, 

đất đai của Học viện; 01 phó giám đốc phụ trách các mảng công tác: công tác  ồi 

dƣỡng cán  ộ Hội LHPNVN các cấp, cán  ộ làm công tác phụ nữ, công tác hành chính 

văn phòng, công tác đối ngoại (trong nƣớc), công nghệ thông tin và thƣ viện (mảng 

dịch vụ, quản trị vận hành), tổng  iên tập các trang thông tin điện tử của Học viện; 01 

phó giám đốc phụ trách các mảng công tác: công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác 

quốc tế; tổng  iên tập Tạp chí Khoa học của Học viện; trƣởng Khoa Giới và Phát triển 

(kiêm nhiệm) [H3.03.01.03]. 

Học viện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc 

Học viện. Quy định đã mô tả rõ chi tiết nhiệm vụ cụ thể của các Khoa/ Phòng/ Trung 

tâm/ Viện, đƣợc quy định trong Quyết định 526/QĐ-HVPNVN ngày 15/12/2015. 

[H3.03.01.04].  

Hiện nay,  ộ máy tổ chức quản lý của Học viện đã đƣợc điều chỉnh phù hợp điều 

kiện thực tế và nhu cầu phát triển của Học viện,  ao gồm: Ban Giám đốc và 16 đơn vị 

trực thuộc với 06 Khoa chuyên môn (Khoa học cơ  ản, Công tác xã hội, Giới và Phát 

triển, Quản trị kinh doanh, Luật, Truyền thông Đa phƣơng tiện), 05 Phòng chức năng 

(Tổ chức hành chính, Đào tạo, Tài chính Kế toán, Quan hệ quốc tế, Công tác sinh 

viên), 03 Trung tâm (Bồi dƣỡng cán  ộ, Công nghệ thông tin và Thƣ viện, Đào tạo và 

Nâng cao năng lực phụ nữ), 01 Viện nghiên cứu Phụ nữ và Phân hiệu Học viện Phụ nữ 

Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội đồng Khoa học Đào tạo và Hội đồng tƣ vấn có trách nhiệm tƣ vấn cho Ban 
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Giám đốc những vấn đề về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm  ảo chất lƣợng và 

những vấn đề liên quan khác. 

Công tác lập, phê duyệt và công  ố kế hoạch đƣợc thực hiện một năm hai lần 

vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Tất cả các hoạt động đều đƣợc đơn vị đầu mối lập 

kế hoạch và đƣợc BGĐ phê duyệt kế hoạch theo lĩnh vực phụ trách của từng thành 

viên BGĐ và đảm  ảo kế hoạch đƣợc thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. 

Định kỳ, Ban giám đốc họp giao  an ít nhất 1 tháng/ 1 lần để trao đổi, rút kinh 

nghiệm về công tác điều hành quản lý trong Học viện, qua đó có cái nhìn toàn diện, 

cập nhật về tiến độ các hoạt động của Học viện và có những chỉ đạo kịp thời 

[H3.03.01.05]. Đồng thời, Ban giám đốc tổ chức cuộc họp với các cán  ộ chủ chốt vào 

tuần đầu tiên của tháng để triển khai các công việc, thống nhất trong điều hành, quản 

lý nhằm mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu, gắn đào tạo với nghiên 

cứu, đồng thời xây dựng một mô hình quản trị tiên tiến, cải cách quản lý hành chính, 

tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả [H3.03.01.06]. Ngoài ra, các đơn 

vị phải gửi  áo cáo kết quả công tác trong tháng và dự kiến kế hoạch tháng tiếp theo 

về phòng TCHC tổng hợp tham mƣu BGĐ xem xét phê duyệt. 

Hiện nay cơ cấu tổ chức quản lý của Học viện đang hoạt động có hiệu quả, có sự 

phối hợp thống nhất và linh hoạt giữa các đơn vị trực thuộc dƣới sự lãnh đạo của Đảng 

ủy, BGĐ và sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội nhƣ Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 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. 

Các thành viên trong Ban giám đốc Học viện căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ 

đƣợc phân công để triển khai điều hành, xây dựng kế hoạch; chƣơng trình, đề án phát 

triển Học viện theo những mục tiêu đã đề ra đồng thời căn cứ trên định hƣớng và sứ 

mạng của Học viện, phân tích  ối cảnh trong nƣớc, thế giới và ngành giáo dục, phân 

tích những thời cơ và thách thức của Học viện để từ đó xác định rõ mục tiêu chiến 

lƣợc và những giải pháp phù hợp với sự phát triển của Học viện giai đoạn 2016-2020 

và tầm nhìn 2030. Kế hoạch chiến lƣợc là những mục tiêu tổng quát, những nội dung 

giải pháp cơ  ản, khái quát có ý nghĩa định hƣớng phát triển nhà trƣờng trong thời 
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gian dài, trong đó sứ mạng và mục tiêu phát triển nhà trƣờng đƣợc xác định rất rõ ràng 

[H3.03.02.01]. 

Ban giám đốc Học viện luôn thống nhất trong điều hành, quản lý nhằm mục tiêu 

nâng cao chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu, gắn đào tạo với nghiên cứu nhằm định 

hƣớng phát triển Học viện ngày càng hiệu quả. Một trong những tiêu chí góp phần 

thúc đẩy cho định hƣớng phát triển của Học viện đó là chất lƣợng đội ngũ quản lý cải 

thiện. Ban Giám đốc và một số lãnh đạo quản lý  đã tiên phong trong thực hiện nhiệm 

vụ, trong nghiên cứu khoa học cụ thể nhƣ đăng sách chuyên khảo quốc tế, có  ài  áo 

đƣợc công  ố trên tạp chí khoa học Quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCOPUS…Đó 

cũng là những tấm gƣơng điển hình mang tính lan tỏa đến viên chức và ngƣời lao động 

trong toàn Học viện. [H3.03.02.02]. [H3.03.02.03]. 

Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lƣợc phát triển của 

Học viện đƣợc phổ  iến đến toàn thể viên chức và ngƣời lao động trong toàn Học viện 

thông qua các cuộc họp tổng kết, hội thảo của Trƣờng. ….[H3.03.02.04]. Sứ mạng, 

tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lƣợc còn đƣợc phổ  iến thông qua 

Quy tắc văn hóa ứng xử trong Học viện để mỗi viên chức, ngƣời lao động đều nắm 

đƣợc định hƣớng phát triển của Học viện, quy tắc ứng xử giữa cấp trên với cấp dƣới, 

giữa đồng nghiệp …trong môi trƣờng giáo dục [H3.03.02.05], thông qua trang thông 

tin điện tử [H3.03.02.06], các tài liệu giới thiệu về Học viện (tờ rơi, tài liệu giới thiệu, 

 ảng/ iển thông  áo đặt tại tòa nhà lớn của Học viện về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi: 

Đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, chất lƣợng) [H3.03.02.07],[H3.03.02.08]… tạo hiệu ứng 

rất lớn về hình ảnh Học viện, nâng vị thế của Học viện về môi trƣờng giáo dục sáng 

tạo, chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả.  

Lãnh đạo Học viện chỉ đạo lồng ghép phổ  iến tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt 

lõi và các mục tiêu chiến lƣợc đến các đối tƣợng là sinh viên, đại  iểu tham dự thông 

qua phát  iểu nhân dịp Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, Hội 

thảo khoa học trong nƣớc cũng nhƣ hội thảo quốc tế, ….[H3.03.02.09] 

Ngoài ra, hàng năm giảng viên của các Khoa/ Phòng trực tiếp đến các tỉnh để 

tuyên truyền, quảng  á về các CTĐT tại Học viện…Đó cũng là một trong những hình 

thức tuyên truyền tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lƣợc của Học 

viện có tính lan tỏa rất hiệu quả. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 
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Tiêu chí 3.3 Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên. 

 Cơ cấu quản lý đƣợc định kỳ rà soát hàng năm do phòng Tổ chức Hành chính 

làm đầu mối. 

Việc đánh giá về hệ thống lãnh đạo và quản lý đƣợc thực hiện hàng năm, có kế 

hoạch chỉ đạo về việc quy hoạch, kế hoạch rà soát quy hoạch, [H3.03.03.01-02].  

Học viện thực hiện quy trình  ổ nhiệm, quy hoạch đảm  ảo theo quy định của 

nhà nƣớc, của Hội và của Học viện [H3.03.03.03-04] và để đảm  ảo các đơn vị trong 

Học viện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn,. Học viện có cơ chế quản 

lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ [H3.03.03.05]: Ban Thanh tra Nhân dân có chức 

năng giúp Giám đốc Học viện thực hiện thanh tra nội  ộ về các hoạt động trong phạm 

vi Học viện về quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhằm đảm  ảo việc thực thi pháp 

luật, quy định, quy chế của Học viện.  

Lãnh đạo quản lý  ao gồm Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị đƣợc định kỳ 

đánh giá theo mức độ hoàn thành công việc, năng lực quản lý theo Quy định đánh giá 

của Học viện dựa trên căn cứ các mảng công việc đã đƣợc phân công theo kế hoạch và 

theo  ản mô tả công việc [H3.03.03.06]. 

Cán  ộ lãnh đạo, quản lý của Học viện đƣợc rà soát, đánh giá theo định kỳ 1 

năm 1 lần vào cuối năm về số lƣợng, cơ cấu và chất lƣợng nhằm thúc đẩy lãnh đạo 

quản lý thực hiện tốt vai trò chức quản lý thông qua quá trình đánh giá thực hiện kế 

hoạch chiến lƣợc, kế hoạch hoạt động hàng năm và từ nhu cầu thực tiễn của các  ên 

liên quan (trong quá trình hoạt động các Khoa/ Phòng, Viện, Trung tâm… thấy có 

những nhu cầu cần thiết phải thay đổi). [H3.03.03.07-08]. 

Cán  ộ, lãnh đạo quản lý của các đơn vị đƣợc rà soát,  ổ sung khi có ngƣời nghỉ 

quản lý, chuyển công tác hoặc  ổ sung do thiếu [H3.03.03.09]. 

Việc rà soát  ổ sung nhân sự chủ chốt đƣợc tiến hành thƣờng xuyên hàng năm. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, Đảng ủy thảo luận thống nhất chủ trƣơng qua cuộc 

họp và Ban Giám đốc xem xét, xin ý kiến TW Hội và  an hành Kế hoạch  ổ sung 

thông qua tuyển dụng, làm quy trình  ổ nhiệm,  ổ nhiệm lại viên chức quản lý. Nhằm 

thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao, có năng lực quản lý; Ban Giám đốc đã chủ 

động đề xuất lên TW Hội phê duyệt chủ trƣơng nhiều lần thi tuyển trực tiếp và đã 
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tuyển dụng đƣợc nhiều nhân sự có chất lƣợng cao. 

Ban giám đốc Học viện thông qua các hệ thống văn  ản quản lý dựa trên các quy 

định của HLHPNVN, Bộ giáo dục và Đào tạo, pháp luật của Nhà nƣớc và theo mảng 

công việc đƣợc phân công phụ trách.  

Việc triển khai hệ thống văn  ản tổ chức, quản lý của Học viện do Phòng Tổ 

chức Hành chính làm đầu mối. Hệ thống văn  ản khi đƣợc áp dụng vào thực tế phù 

hợp với nội dung của công việc cần triển khai, không có sự chồng chéo, mâu thuẫn, có 

tác dụng chỉ dẫn cho các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc phân công [H3.03.03.10]. Trên cơ sở mảng công việc đƣợc phân công, 

Ban Giám đốc  an hành các văn  ản quản lý nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lƣợc dài 

ngắn hạn, dài hạn của Học viện đồng thời các văn  ản cũng quy định rõ việc rà soát 

định kỳ cơ cấu quản lý thông qua cách quản lý hệ thống các văn  ản phát hành trong 

và ngoài Học viện, điều chỉnh,  ổ sung các quy chế, quy định: quy chế chi tiêu nội  ộ 

[H3.03.03.11], quy chế thi đua khen thƣởng [H3.03.03.12], quy chế đánh giá cán  ộ 

[H3.03.03.13],  ổ sung, sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị, 

[H3.03.04.14],  ộ xây dựng quy trình công việc theo tiêu chuẩn ISO [H3.03.03.15] … 

Sau khi rà soát cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Học viện Phụ nữ Việt Nam cho 

thấy thời điểm hiện tại vẫn còn thiếu một số vị trí lãnh đạo quản lý nhƣ Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Thƣ viện, trƣởng khoa Luật, trƣởng phòng Đào 

tạo, trƣởng phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung Tâm Bồi dƣỡng Cán  ộ,  Viện 

trƣởng Viện Nghiên cứu Phụ nữ. Tuy nhiên các đơn vị trên vẫn đƣợc vận hành dƣới sự 

chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí trong Ban Giám đốc và các đồng chí phó phụ trách 

đơn vị. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 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. 

Việc rà soát, đánh giá cơ cấu lãnh đạo và quản lý đƣợc nêu ở Tiêu chí 3.3, trên 

cơ sở đảm  ảo tuân thủ các quy định hiện hành về cơ cấu tổ chức nhằm cải tiến, điều 

chỉnh để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của công tác quản lý. Trong giai đoạn hiện 

nay, cơ cấu tổ chức quản lý tại Học viện có một số thay đổi quan trọng, cải tiến nhƣ 

sau: 
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- Năm 2016  ổ nhiệm 2 viên chức quản lý, 01 trƣởng phòng và 01 phó phòng 

Quản trị Kinh doanh. 

- Năm 2017  ổ nhiệm 01 đồng chí phó Giám đốc Học viện phụ trách các đơn 

vị Viện nghiên cứu Phụ nữ, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phân hiệu Học viện Phụ nữ tại TP 

HCM (tháng 11 năm 2017), công việc quản lý các mảng hoạt động của Học viện đƣợc 

hiệu quả hơn. 

 Ngoài ra, năm 2017  ổ nhiệm thêm 3 viên chức quản lý: 01 phó trƣởng Phòng 

Công tác Sinh viên, 01 phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Thƣ viện, 01 

trƣởng khoa Công tác Xã hội, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam. 

- Năm 2018 đã  ổ nhiệm  ổ nhiệm lại 5 viên chức quản lý,  ổ nhiệm 01 Phó 

Giám đốc Trung tâm Bồi dƣỡng cán  ộ, 01 trƣởng khoa Khoa học cơ  ản; 01 phó 

giám đốc Phân hiệu; tuyển dụng và  ổ nhiệm 1 Phó trƣởng khoa QTKD,  ổ nhiệm 

trƣởng  ộ môn Kinh tế và Đầu tƣ;  ộ môn Marketing và Công nghệ; và  ộ môn Tâm 

lý thuộc Phân hiệu. Đầu năm 2019, tuyển dụng và  ổ nhiệm 1 Phó trƣởng khoa Khoa 

học cơ  ản, 1 Phó trƣởng khoa Truyền thông đa phƣơng tiện. 

Do thực hiện tốt công tác quy hoạch và  ồi dƣỡng cán  ộ, thực hiện quy trình  ổ 

nhiệm, miễn nhiệm một cách nghiêm túc và dân chủ, nên số cán  ộ đƣợc  ổ nhiệm 

mới đều cho thấy khả năng và phát huy tƣơng đối tốt vai trò lãnh đạo, quản lý 

[H3.03.04.01].  

Về hệ thống văn  ản quản lý cũng đã cải tiến  ằng cách giảm tối đa việc phát 

hành các văn  ản cứng và chuyển sang phát hành các văn  ản mềm thông qua email, 

scan trên eofice. Thông qua hệ thống quản lý văn  ản này, các văn  ản của Học viện 

đƣợc truyền đạt nhanh chóng, chính xác tới các đơn vị, cá nhân trong Học viện. Trƣớc 

năm 2018, Học viện chƣa  an hành Quy trình công việc. Đến nay, Học viện đã  an 

hành đƣợc Bộ quy trình công việc theo tiêu chuẩn ISO. Đây có thể nói là một  ƣớc cải 

tiến quan trọng trong việc hỗ trợ công tác quản lý hiệu quả hơn. 

Học viện trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng VI khóa XII đã thực hiện 

các giải pháp kiện toàn và đổi mới tổ chức  ộ máy nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và đƣợc sự đồng ý của Thƣờng trực 

Đoàn Chủ tịch Trung ƣơng HLHPNVN [H3.03.04.02-03], Học viện đã: 
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- Sáp nhập Phòng Quản trị Cơ sở vật chất vào phòng Tổ chức Hành chính 

[H3.03.04.04] nhằm tạo đƣợc sự chỉ đạo thống nhất, đồng  ộ và quản lý hiệu quả theo 

đúng định hƣớng phát triển của Học viện. 

- Tách ngành Truyền thông Đa phƣơng tiện từ Trung tâm Công nghệ Thông 

tin và Thƣ viện thành 01 khoa riêng  iệt (tháng 2 năm 2019) [H3.03.04.05], đây cũng 

là tiền đề cho tƣơng lai Học viện mở thêm các ngành gần thuộc khoa đồng thời tăng 

cƣờng tính hiệu quả trong công tác tuyển sinh của ngành. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Cơ cấu tổ chức của Học viện đƣợc sắp xếp và kiện toàn theo hƣớng tin gọn, 

hiệu quả,  phù hợp với quy mô thực tế và tình hình phát triển của Học viện. 

- Cơ cấu tổ chức của Học viện đƣợc xây dựng và vận hành hợp lý, có mối 

quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các  ộ phận trong quá trình hoạt động, đáp ứng đƣợc 

sứ mạng và mục tiêu phát triển của Học viện. 

- Cơ cấu lãnh đạo, quản lý hoàn thiện theo quy định của Pháp luật và đáp ứng 

tốt yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Học viện và các đơn vị trong Học viện. 

Công tác rà soát, đánh giá đội ngũ cán  ộ lãnh đạo quản lý của Học viện đƣợc thực 

hiện tốt theo định kỳ (theo năm, theo nhiệm kỳ). 

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc cũng nhƣ 

nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán  ộ quản lý đƣợc phân định rõ ràng trong văn  ản 

quản lý nội  ộ, đƣợc công khai và quán triệt tới từng đơn vị. 

- Việc phân định rõ chức năng, trách nhiệm, quyền của các  ộ phận, cán  ộ 

quản lý, viên chức và ngƣời lao động đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, 

điều hành công tác của Học viện. Việc thực hiện nghiêm túc hệ thống văn  ản về tổ 

chức và quản lý của Học viện đã đem lại hiệu quả tốt hơn trong các mảng công tác, 

tránh đƣợc sự chồng chéo trong công việc giữa các cá nhân và đơn vị, tạo khối đoàn 

kết thống nhất giữa các đơn vị. 

- Việc rà soát cơ cấu lãnh đạo và quản lý đƣợcthực hiện đúng quy trình, công 

khai và khách quan nên tạo đƣợc sự đồng thuận của viên chức, ngƣời lao động phù 
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hợp cao với sứ mạng, tầm nhìn và đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập. 

- Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lƣợc phát triển 

của Học viện đƣợc lãnh đạo Học viện đặc  iệt chú trọng thông qua các thông tin, phổ 

 iến đến viên chức, ngƣời lao động, sinh viên, đại  iểu trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế… 

dƣới nhiều hình thức khác nhau góp phần tạo dựng niềm tin và quyết tâm thực hiện 

củatập thể Học viện. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

- Học viện mới thành lập từ năm 2012 và đang trong quá trình phát triển. Nhân 

sự chủ chốt của một số đơn vị còn thiếu, thiếu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực để 

kiện toàn. 

- Một số quy chế, quy định còn chậm điều chỉnh,  an hành để đáp ứng yêu cầu 

thực tế (Quy chế quản lý cán  ộ, quy chế tổ chức hoạt động của Học viện).  

- Các đơn vị trực thuộc chƣa chủ động trong xây các kế hoạch phát triển dài 

hạn. 

- Công tác đào tạo,  ồi dƣỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán  ộ quản lý 

chƣa có sự giám sát chặt chẽ . 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng kế hoạch kiện toàn 

tổ chức và  ộ máyvà có chính 

sách khuyến khích thu hút 

giảng viên, nhân sự quản lý về 

công tác tại Học viện 

Ban GĐ, 

lãnh đạo 

các Khoa  

và phòng 

TCHC 

Năm 2019  

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Rà soát,  ổ sung thay thế 

những văn  ản, quy định 

không còn phù hợp 

 

Phòng 

TCHC 

Năm 2019  

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Triển khai xây dựng các 

chƣơng trình hành động trong 

từng giai đoạn cụ thể để thực 

hiện kế hoạch chiến lƣợc phát 

triển của Học viện 

Ban giám 

đốc, 

Phòng 

TCHC 

Quý 1/2019  



42 
 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Giám sát kết quả học tập của 

cán  ộ quản lý đƣợc cử đi đào 

tạo,  ồi dƣỡng 

Phòng 

TCHC 
Hàng năm  

5 

Phát huy 

điểm mạnh 

2,3 

Tổ chức tham vấn của chuyên 

gia, các bên liên quan trong 

quá trình rà soát, điều chỉnh 

quy định, quy chế, kế hoạch 

chiến lƣợc 

   

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 3 4.00 

Tiêu chí 3.1 4 

Tiêu chí 3.2 4 

Tiêu chí 3.3 4 

Tiêu chí 3.4 4 

 

Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lƣợc 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng. 

Theo Quy chế hoạt động đã đƣợc  an hành, Phòng TCHC đƣợc giao nhiệm vụ 

là đầu mối Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lƣợc của Học viện. Kế hoạch chiến lƣợc 

giai đoạn 2016-2020 đƣợc tích hợp chung trong Chiến lƣợc phát triển của Học viện 

cho giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu cần đạt đƣợc, 

các giải pháp thực hiện và nguồn lực để triển khai các giải pháp, đƣợc  an hành đúng 

ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015 [H4.04.01.01].  

Quá trình xây dựng KHCL của Học viện đƣợc thực hiện theo các  ƣớc cơ  ản 

sau đây: 
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Bƣớc 1: Chuẩn  ị xây dựng KHCL. Trong  ƣớc này, Nhóm xây dựng KHCL 

đƣợc thành lập [H4.04.01.02], kế hoạch xây dựng KHCL đƣợc thông qua, đồng thời 

để hỗ trợ nhóm xây dựng KHCL, một hợp đồng tƣ vấn xây dựng KHCL đƣợc ký kết 

với Viện Kế hoạch chiến lƣợc [H4.04.01.03]. 

Bƣớc 2: Xây dựng  ản dự thảo KHCL. Trong  ƣớc này, đơn vị tƣ vấn đã tiến 

hành các  ƣớc đánh giá quá trình thành lập và kết quả các hoạt động của Học viện; 

phân tích  ối cảnh phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong những thập niên 

tới; phân tích SWOT; dự thảo các mục tiêu chiến lƣợc tổng quát và mục tiêu cụ thể 

cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; xác định các giải pháp chiến lƣợc; tổ 

chức thực hiện và đánh giá thực hiện chiến lƣợc. 

Bƣớc 3: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các  ên liên quan về Dự thảo KHCL. Các 

Hội thảo đƣợc tổ chức để xin ý kiến các  ên liên quan, trong đó có hội thảo xin ý kiến 

toàn  ộ viên chức, ngƣời lao động về kế hoạch và chiến lƣợc đã đƣợc tổ chức vào dịp 

Học viện tổ chức tập huấn hè năm 2015. 

Bƣớc 4: Hoàn thiện Dự thảo KHCL. 

Bƣớc 5: Phê duyệt KHCL giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 của Học viện 

Phụ nữ Việt Nam. Trên cơ sở kết quả xây dựng, điều chỉnh sau các hội thảo tham vấn, 

Ban Giám đốc đã trực tiếp duyệt nội dung, chỉnh sửa Chiến lƣớc, kế hoạch chiến lƣợc 

và trình Chủ tịch Hội phê duyệt [H4.04.01.04]. 

Bƣớc 6: Trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội, Ban Giám đốc đã công  ố 

KHCL giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 của Học viện Phụ nữ Việt Nam trên các 

kênh: mạng nội  ộ, gửi đến các đơn vị trực thuộc, we site Học viện và các  ộ ngành 

có liên quan [H4.04.01.05]. 

Để thực hiện tầm nhìn là “Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu đƣợc công nhận 

là cơ sở giáo dục đại học định hƣớng ứng dụng và đạt đƣợc các tiêu chuẩn quốc gia 

quy định đối với cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành đặc thù đạt đẳng 

cấp khu vực về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở 

Việt Nam trong việc  ồi dƣỡng cán  ộ làm công tác phụ nữ, cán  ộ nữ trong hệ thống 

chính trị”, Học viện đã xác định các mục tiêu chính đến năm 2020 nhƣ sau: 
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Về đào tạo, đến năm 2020 có khoảng 3500 sinh viên ở 6 chuyên ngành khác 

nhau; đào tạo sau đại học khoảng 300 học viên ở ít nhất 2 ngành đào tạo; ƣu tiên tổ 

chức đào tạo những ngành học phục vụ mục tiêu  ình đẳng giới và phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của HLHPNVN; đảm  ảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu 

ra ngang  ằng với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nƣớc và ít nhất 80% sinh viên có 

việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp 1 năm.  

Về NCKH, HVPNVN phấn đấu trở thành một cơ sở nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học về những vấn đề phụ nữ và  ình đẳng giới có uy tín và có khả năng tham 

mƣu thành công về những chủ trƣơng, chính sách liên quan.  

Các mục tiêu về phục vụ cộng đồng đƣợc lồng ghép trong công tác chuyển giao 

kết quả nghiên cứu khoa học: tham mƣu thành công về những chủ trƣơng, chính sách 

liên quan đến phụ nữ và  ình đẳng giới.  

Các mục tiêu chiến lƣợc đƣợc lấy ý kiến của các  ên liên quan và  an hành kèm 

Chiến lƣợc phát triển và đƣợc phổ  iến, hƣớng dẫn thực hiện cùng với Chiến lƣợc phát 

triển  ao gồm tất cả các mảng công tác: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch 

ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Kế hoạch chiến lƣợc trong Chiến lƣợc phát triển đƣợc hiện thực hóa  ằng các 

kế hoạch năm học, kế hoạch 6 tháng và kế hoạch hàng tháng [H4.04.02.01]. Trong đó, 

các chỉ tiêu chiến lƣợc dài hạn đƣợc phân chia thành các chỉ tiêu thực hiện ngắn hạn 

theo các mảng công tác, đƣợc truyền thông thông qua kênh công văn và các cuộc họp 

giao  an Quý, Tháng đến các đơn vị để thực hiện [H4.04.02.02].  

Kế hoạch chiến lƣợc và các kế hoạch chuyên môn hàng năm đƣợc phổ  iến về 

các đơn vị, đồng thời công  ố công khai trên We site của Học viện [H4.04.02.03] để 

tất cả các  ên liên quan  iết và thực hiện. Việc thực hiện kế hoạch ngắn hạn đƣợc theo 

dõi, đánh giá qua các cuộc họp giao  an hàng tuần ở cấp các đơn vị trực thuộc Học 

viện [H4.04.02.04], các cuộc họp giao  an hàng tháng ở cấp Học viện [H4.04.02.05] 

và các hội nghị đánh giá hoạt động hàng năm ở cả cấp đơn vị trực thuộc và cấp Học 

viện [H4.04.02.06]. 
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Tất cả các đơn vị trong Học viện đều có kế hoạch chuyên môn hàng năm đƣợc 

xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch chiến lƣợc của Học viện [H4.04.02.07]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 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 của CSGD. 

KHCL giai đoạn 2016-2020 của Học viện có 35 chỉ số thực hiện (KPIs) cùng 

các chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, đối với mục tiêu “Đào tạo đa ngành, đa cấp đạt chuẩn 

chất lƣợng theo quy định của Nhà nƣớc, từng  ƣớc phát triển các chƣơng trình chất 

lƣợng cao” có 7 chỉ số thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu chính. Bao gồm: quy mô sinh 

viên; quy mô học viên cao học; quy mô đào tạo ngắn hạn; tỷ lệ chƣơng trình đào tạo 

theo học chế tín chỉ; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp; tỷ lệ nhà tuyển 

dụng hài lòng với chất lƣợng sinh viên tốt nghiệp; tỷ lệ cựu sinh viên hài long với chất 

lƣợng chƣơng trình đào tạo.  

Đối với mục tiêu “Phát triển quy mô, nâng cao chất lƣợng và giá trị thực tiễn 

của các hoạt động khoa học, công nghệ” có 7 chỉ số thực hiện và chỉ tiêu thực hiện 

chính. Bao gồm: số đề tài cấp  ộ tăng hàng năm; số đề tài cấp học viện và cấp khoa 

tang hang năm; tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu tham gia NCKH, phát triển 

công nghệ có kết quả nghiên cứu đƣợc công  ố trên các tạp chí chuyên ngành trong và 

ngoài nƣớc; tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ NCKH 

theo quy định của Học viện; tỷ lệ kết quả nghiên cứu đƣợc áp dụng vào thực tế; tỷ lệ 

các giáo trình, tập  ài giảng đƣợc  iên soạn, xuất  ản trên cơ sở kết quả nghiên cứu; tỷ 

lệ học viên cao học tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học theo chuyên ngành đào 

tạo. 

Đối với mục tiêu “Mở rộng và nâng cao chất lƣợng hợp tác quốc tế trong giáo 

dục và khoa học công nghệ” có 3 chỉ số thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu chính. Bao 

gồm: số chƣơng trình đại học liên kết với nƣớc ngoài; số chƣơng trình cao học chất 

lƣợng cao liên kết với nƣớc ngoài; số cơ sở giáo dục nƣớc ngoài có chƣơng trình trao 

đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên với Học viện. 

Đối với mục tiêu “Phát triển nguồn nhân lực của Học viện đáp ứng yêu cầu, 

quy định đối với cơ sở giáo dục đại học định hƣớng ứng dụng” có 8 chỉ số thực hiện 

và chỉ tiêu phấn đấu chính. Bao gồm: tỷ lệ khối lƣợng chƣơng trình đào tạo do giảng 
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viên cơ hữu đảm nhiệm; tỷ lệ sinh viên/giảng viên; tỷ lệ công chức, viên chức có trình 

độ cử nhân trở lên; tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ thạc sỹ; tỷ lệ giảng 

viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sỹ; tỷ lệ cán  ộ lãnh đạo, quản lý có trình độ 

trung cấp lý luận chính trị trở lên; tỷ lệ cán  ộ lãnh đạo, quản lý có trình độ cao cấp lý 

luận chính trị; tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên đạt trình độ B2 chuẩn khung Châu Âu 

về tiếng Anh. 

Đối với mục tiêu “Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính; tăng 

cƣờng đầu tƣ xây dựng, hiện đại hóa và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Học 

viện” có 3 chỉ số thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu chính. Bao gồm: tỷ lệ nguồn thu từ 

học phí và các nguồn thu tự chủ liên kết đào tạo,  ồi dƣỡng; diện tích sàn xây dựng 

trên 1 sinh viên; diện tích đất trên 1 sinh viên. 

Các KPIs, các chỉ tiêu phấn đấu chính đều đảm  ảo rõ ràng, đo lƣờng đƣợc, tính 

khả thi, thích hợp, đƣợc kiểm đếm, đánh giá mức độ đạt đƣợc vào cuối năm học và 

giữa nhiệm kỳ [H4.04.03.01]. Kết quả đánh giá giữa kỳ vào tháng 4/2019 cho thấy, 

trong số 35 chỉ số thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu chính có 28 chỉ tiêu đã hoàn thành 

hoặc hoàn thành vƣợt mức và 7 chỉ tiêu chƣa hoàn thành [H4.04.03.02-03].  

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 4.4: Quá trình lập KHCL 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. 

Kết quả đánh giá giữa kỳ chiến lƣợc phát triển giai đoạn 2016-2020 của Học 

viện là cơ sở quan trọng để Nhà trƣờng điều chỉnh các chỉ tiêu phấn đấu cho các năm 

tiếp theo, đồng thời cải tiến quá trình lập kế hoạch chiến lƣợc cũng nhƣ các chỉ số thực 

hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. Các cải 

tiến chủ yếu  ao gồm các nội dung sau: 

Trƣớc hết, quy trình xây dựng và đánh giá kế hoạch chiến lƣợc đƣợc  an hành 

cùng với việc  an hành các quy trình công việc theo tiêu chuẩn ISO [H4.04.04.01]. 

Việc  an hành quy trình xây dựng và đánh giá kế hoạch chiến lƣợc là một  ƣớc quan 

trọng trong quá trình cải tiến công tác xây dựng và đánh giá chiến lƣợc cũng nhƣ kế 

hoạch chiến lƣợc của Nhà trƣờng. 

Thứ hai, điều chỉnh các chỉ số thực hiện. Trong số 35 chỉ số thực hiện, có 5 chỉ 

số đƣợc đổi tên để phù hợp với thực tế hoạt động của Nhà trƣờng. Các chỉ số này  ao 
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gồm: số cán  ộ phụ nữ cấp Trung ƣơng đƣợc đào tạo  ồi dƣỡng cơ  ản về công tác 

phụ nữ tại HVPNVN; số cán  ộ phụ nữ cấp tỉnh và thành phố đƣợc đào tạo  ồi dƣỡng 

cơ  ản về công tác phụ nữ tại HVPNVN; số cán  ộ phụ nữ cấp quận, huyện đƣợc đào 

tạo  ồi dƣỡng cơ  ản về công tác phụ nữ tại HVPNVN; số cán  ộ phụ nữ cấp phƣờng, 

xã đƣợc đào tạo  ồi dƣỡng cơ  ản về công tác phụ nữ tại HVPNVN; số cán  ộ phụ nữ 

cấp tổ đƣợc đào tạo  ồi dƣỡng cơ  ản về công tác phụ nữ tại HVPNVN [H4.04.04.02]. 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc thể hiện ở  ảng sau: 

KPIs 

Chỉ tiêu 

phấn đấu 

chính đến 

năm 2020 

Mức thực 

hiện tại 

thời điểm 

đánh giá 

So sánh 

với mục 

tiêu năm 

2020 

1. Quy mô sinh viên 3500 2723 77,8% 

2. Quy mô học viên cao học 300 0 

Bắt đầu 

tuyển sinh 

năm 2019 

3. Quy mô đào tạo ngắn hạn 2000 3657 183% 

4. Đào tạo theo học chế tín chỉ 
100% các 

CTĐT 
6/6 

100% 

5. Tỷ lệ sinh viên sau 1 năm tốt 

nghiệp có việc làm 
Ít nhất 80% 81,5% 

100% 

6. Tỷ lệ nhà tuyển dụng lao động hài 

lòng với chất lƣợng sinh viên tốt 

nghiệp 

Ít nhất 70% 56,8 
Chƣa đạt 

7. Tỷ lệ cựu sinh viên hài lòng với 

chất lƣợng CTĐT 
Ít nhất 80% 50,5 Chƣa đạt 

8. Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên 

cơ hữu tham gia NCKH, phát triển 

công nghệ có kết quả nghiên cứu 

đƣợc công bố trên các tạp chí 

chuyên ngành trong và ngoài nƣớc 

Ít nhất 70% 89,2 

Đạt 

9. Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên 

hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ 

NCKH theo quy định của Học viện 

Ít nhất 90% 83,6 
Chƣa đạt 
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KPIs 

Chỉ tiêu 

phấn đấu 

chính đến 

năm 2020 

Mức thực 

hiện tại 

thời điểm 

đánh giá 

So sánh 

với mục 

tiêu năm 

2020 

10. Tỷ lệ kết quả nghiên cứu đƣợc áp 

dụng vào thực tế 
Ít nhất 90% Trên 90% 

100% 

11. Tỷ lệ học viên cao học tham gia 

các đề tài nghiên cứu khoa học 

theo chuyên ngành đào tạo 

Ít nhất 40% - 

Bắt đầu 

tuyển sinh 

từ 2019 

12. Tỷ lệ khối lƣợng chƣơng trình đào 

tạo do giảng viên cơ hữu đảm 

nhiệm 

Ít nhất 80% 47,59% 

59,48% 

13. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên Không quá 

20 
13,09 152,7% 

14. Tỷ lệ công chức, viên chức có 

trình độ cử nhân trở lên 
100% 100% 

100% 

15. Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên 

có trình độ thạc sỹ 
Ít nhất 70% 98,63% 

140,9% 

16. Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên 

có trình độ tiến sỹ 
Ít nhất 25% 21,92% 

87,68% 

17. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý có 

trình độ trung cấp lý luận chính trị 

trở lên 

Ít nhất 90% 96% 

106,7% 

18. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý có 

trình độ cao cấp lý luận chính trị  
Ít nhất 50% 60% 

120% 

19. Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên 

đạt trình độ B2 chuẩn khung Châu 

Âu về tiếng Anh 

Ít nhất 90% 28,38% 

31,53% 

20. Tỷ lệ nguồn thu từ học phí và các 

nguồn thu tự chủ liên kết đào tạo, 

bồi dƣỡng 35 KPI? 

Ít nhất 50% 56,2% 
112,4% 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4: 

 1. Tóm tắt điểm mạnh 

- Có  ộ phận phụ trách làm đầu mối xây dựng và theo dõi KHCL; 

- KHCL đƣợc tƣ vấn xây dựng  ởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm; 

- KHCL phù hợp tầm nhìn, sứ mạng và  ối cảnh hội nhập quốc tế.  

- Có các kế hoạch dài hạn và kế hoạch chuyên môn hàng năm cụ thể hoá 

KHCL theo từng lĩnh vực; 

- KHCL đƣợc phổ  iến cho các đơn vị và đƣợc công  ố công khai trên we site 

của Học viện để các  ên liên quan  iết và thực hiện; 

- Tất cả các đơn vị trong Học viện đều có kế hoạch chuyên môn hàng năm 

nhằm cụ thể hoá và triển khai các kế hoạch chiến lƣợc, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn 

của Học viện.  

- Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc thiết lập để 

đo lƣờng mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc.  

- Quá trình xây dựng kế hoạch chiến lƣợc cũng nhƣ các chỉ số thực hiện chính 

và các chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc cải tiến.  

2. Tóm tắt điểm tồn tại:  

- KHCL mới đƣợc xây dựng cho giai đoạn 5 năm, thiếu những định hƣớng 

chiến lƣợc dài hạn hơn làm cơ sở cho những kế hoạch 5 năm. 

- Kế hoạch thực hiện đƣợc quán triệt phổ  iến trong toàn Học viện, hầu hết 

cán  ộ lãnh đạo các đơn vị nhận thức rõ, nhƣng vẫn còn một  ộ phận nhỏ CBGV và 

SV còn chƣa nắm rõ.  

- Việc giám sát, đánh giá và rà soát mức độ thực hiện các chỉ số thực hiện 

chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính so với các mục tiêu chiến lƣợc chƣa đƣợc hệ thống 

và thƣờng xuyên.  

- Việc thực hiện đối sánh, đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến 

lƣợc để đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu chiến lƣợc và có  iện pháp 

điều chỉnh phù hợp chƣa đƣợc thƣờng xuyên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Ban hành các văn  ản quy 

định, hƣớng dẫn xây dựng 

KHCL dài hạn làm cơ sở 

cho những kế hoạch trung 

hạn và ngắn hạn. 

TCHC Tháng 5/2019 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Nâng cao nhận thức của 

CBGV và SV về nhiệm vụ 

thực hiện kế hoạch chiến 

lƣợc 

TCHC và 

CTSV 
Tháng 3/2019 

 

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Tổ chức đánh giá định kỳ 

việc thực hiện kế hoạch 

chiến lƣợc trên cơ sở so sánh 

mức độ thực hiện các chỉ số 

thực hiện chính và các chỉ 

tiêu phấn đấu chính. 

TCHC 
Tháng 3 hàng 

năm  

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Thực hiện việc đối sánh, 

đánh giá việc xây dựng và 

thực hiện KHCL đƣợc thực 

hiện thƣờng xuyên hơn. 

TCHC 
Tháng 3 hàng 

năm  

5 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tổ chức tham vấn các 

chuyên gia xây dựng KHCL 
TCHC Tháng 6/2020 

 

6 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Chuyển tải KHCL thành các 

kế hoạch chuyên môn hàng 

năm, đảm  ảo tính gắn kết 

cao hơn giữa các kế hoạch 

hàng năm với KHCL.  

TCHC Tháng 9/2019  

7 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Rà soát, xây dựng các KPIs 

và các chỉ tiêu phấn đấu 

chính một cách hệ thống và 

khoa học hơn 

TCHC Tháng 12/2019  

8 

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục cải tiến quá trình 

xây dựng KHCL cũng nhƣ 

các chỉ số thực hiện chính và 

các mục tiêu phấn đấu chính 

hiệu quả hơn. 

TCHC Tháng 12/2019  
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4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 4 5.00 

Tiêu chí 4.1 5 

Tiêu chí 4.2 5 

Tiêu chí 4.3 5 

Tiêu chí 4.4 5 

 

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng 

Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng 

Hệ thống xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ cho cộng 

đồng của Học viện,  ao gồm Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Hội đồng KH&ĐT và các 

hội đồng tƣ vấn khác nhƣ Hội đồng khen thƣởng và kỷ luật,  Hội đồng tuyển sinh, Hội 

đồng xét học  ổng… cùng BGĐ định hƣớng xây dựng các chính sách của Học viện. 

Các chính sách đƣợc xây dựng căn cứ vào chính sách của Nhà nƣớc, của Hội Liên hiệp 

PN và tầm nhìn, chiến lƣợc của Học viện. Dự thảo các chính sách đƣợc gửi các đơn vị 

liên quan để góp ý trƣớc khi xin ý kiến của Hội đồng KH&ĐT và đơn vị quản lý cấp 

trên. Đối với những chính sách quan trọng còn có thêm ý kiến xây dựng của các  ên 

tham gia khác nhƣ: sinh viên, cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng, cộng đồng, các đoàn 

thể, … [H5.05.01.01]. 

Học viện Phụ nữ đã phân công các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm dự thảo các 

quy định, quy chế, quy trình là các đơn vị chức năng: phòng Đào tạo phụ trách là đầu 

mối tƣ vấn các chính sách về đào tạo, Viện nghiên cứu Phụ nữ là đầu mối tƣ vấn chính 

sách về nghiên cứu khoa học,  phòng Tổ chức Hành chính là đầu mối tƣ vấn về các 

quy định, chính sách đối với cán  ộ, giảng viên, nghiên cứu viên, phòng Công tác sinh 

viên là đầu mối tƣ vấn các quy định về sinh viên và phục vụ cộng 

đồng…[H5.05.01.02]. 
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Về đào tạo: Học viện xây dựng đề án tuyển sinh: xác định điều kiện ƣu tiên 

tuyển sinh, đối tƣợng cấp học  ổng, tuyển thẳng, khuyến khích sinh viên có đầu vào 

tiếng Anh…[H5.05.01.03]. 

Về NCKH: Học viện khuyến khích phát triển các hƣớng nghiên cứu ứng dụng 

nhằm tăng cƣờng sự đóng góp cho sự phát triển xã hội,  an hành Quy chế nghiên cứu 

KH nhằm đảm  ảo chất lƣợng các sản phẩm nghiên cứu phục vụ xã hội; khuyến khích 

và hỗ trợ công  ố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế; thu hút cán  ộ 

trẻ có trình độ tiến sĩ đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài về làm việc. Quy định thƣởng, khen 

cho cán  ộ có thành tích NCKH, công  ố, ƣu tiên cấp đề tài; công  ố xuất sắc (khen 

đột xuất) [H5.05.01.04]. 

Việc HĐKH và ĐT đánh giá về công tác nghiên cứu khoa học, thảo luận trao 

đổi các định hƣớng nghiên cứu, thành lập các HĐ tƣ vấn chuyên môn để duyệt các 

thuyết minh đề tài, nghiệm thu  áo cáo nghiên cứu khoa học, đánh giá, chấm điểm các 

nghiên cứu để từ đó định hƣớng, điều chỉnh, đƣa ra giải pháp nâng cao chất lƣợng 

nghiên cứu của HV-là tiến trình, kế hoạch cải tiến chát lƣợng công tác nghiên cứu 

khoa học của HV.   

Phục vụ cộng đồng:  

Hỗ trợ kinh phí cho các đoàn cán  ộ đi tham gia/triển khai các hoạt động thiện 

nguyện; khuyến khích cán  ộ tham gia các hoạt động nhƣ: ủng hộ đồng  ào  ão lụt, 

xây nhà tình nghĩa, ủng hộ gia đình  à mẹ VN anh hùng, sẵn sàng hỗ trợ cụm dân 

trong các hoạt động chung, vì cộng đồng [H5.05.01.05]. 

Hỗ trợ kinh phí và các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thiện nguyện/tình 

nguyện của Đoàn TN, ƣu tiên sinh viên nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đặc  iệt khó 

khăn đƣợc ở nội trú, cấp kinh phí cho các hoạt động, khuyến khích sinh viên tham gia 

các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện hiến máu nhân đạo…[H5.05.01.06]. 

Học viện có chính sách phục vụ đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của địa 

phƣơng …[H5.05.01.07]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng 

văn bản, phổ biến và thực hiện. 
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Học viện đã  an hành hệ thống quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên  ản 

2015 gồm 71 quy trình, trong đó có 21 quy trình về quản lý đào tạo, 6 quy trình quản 

lý khoa học, 8 quy trình tổ chức hành chính nhân sự, 9 quy trình quản lý tài chính, 5 

quy trình  ồi dƣỡng cán  ộ, 7 quy trình quản trị cơ sở vật chất, 5 quy trình quản lý 

sinh viên, 9 quy trình quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, 1 quy trình quản lý thƣ viện 

[H5.05.02.01]. Quy trình đƣợc  an hành có sự giám sát, điều chỉnh, cập nhật và sửa 

đổi hàng năm, đƣợc chuyên gia  ên ngoài vào đánh giá cấp chứng nhận… 

Học viện có các văn  ản trong đó quy định về thực hiện giám sát các chính 

sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Các văn  ản đó là: Quy 

chế hoạt động của Hội đồng Học viện [H5.05.02.02], trong đó quy định Hội đồng 

học viện có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các chính sách của Học viện  ao gồm 

chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân của Công Đoàn Học viện có  áo cáo hàng 

năm về thực hiện giám sát các hoạt động về đào tạo, NCKH và các hoạt động khác 

trong Học viện [H5.05.02.03]. 

Học viện có truyền thông, phổ  iến kết quả giám sát tới các cán  ộ, giảng viên 

tại Hội nghị cán  ộ viên chức hàng năm [H5.05.02.04]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được rà soát thường xuyên. 

Học viện có quy định về rà soát các chính sách định kỳ hàng năm, theo đó các 

đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức rà soát, cập nhật các văn  ản, quy chế, 

quy định do các quy định của Nhà nƣớc thay đổi và nhằm đáp ứng yêu cầu của các 

bên liên quan [H5.05.03.01]. 

Phòng Đào tạo có trách nhiệm tổ chức rà soát các quy định liên quan đến đào 

tạo và trình Giám đốc  an hành các quy định mới. Trong những năm qua, đối với 

trình độ đại học, Học viện đã đã  an hành quy chế đào tạo đại học theo hình thức tín 

chỉ vào năm 2013, sau đó đƣợc thay đổi,  ổ sung vào năm 2015 [H5.05.03.02]. 

Viện nghiên cứu phụ nữ có trách nhiệm tổ chức rà soát các quy định về hoạt 

động khoa học công nghệ và trình Giám đốc  an hành quy định mới. Trong thời gian 

qua, Học viện đã  an hành Định hƣớng phát triển khoa học công nghệ vào năm 2017 
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[H5.05.03.03],  an hành quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên [H5.05.03.04],  an hành quy định quy định về sở hữu trí tuệ [H5.05.03.05]. 

Công đoàn Học viện rà soát các quy định về hoạt động Công đoàn ủng hộ 

cộng đồng; Đoàn thanh niên rà soát, cập nhật quy định, kế hoạch hoạt động sinh viên 

tình nguyện, hiến máu nhân đạo phục vụ cộng đồng. 

Trong quá trình triển khai, khi có những khó khăn, vƣớng mắc sẽ có sự phản 

hồi từ các đơn vị vận hành các chính sách nhƣ Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, Phòng 

CTSV, Viện nghiên cứu phụ nữ, các Khoa, Bộ môn, giảng viên và sinh viên để có sự 

điều chỉnh thích hợp. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan. 

Học viện có khảo sát và nhận đƣợc phản hồi của các  ên liên quan về chính 

sách đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đối với các chính sách liên 

quan đến sinh viên nhƣ các quy chế, quy định về đào tạo, khảo thí, đánh giá kết quả 

rèn luyện,… trƣớc khi  an hành Quyết định, Học viện đều xin ý kiến của các  ên liên 

quan. Hàng năm Học viện tổ chức đối thoại với sinh viên, để lấy ý kiến phản hồi từ 

ngƣời học về các chính sách liên quan đến đào tạo [H5.05.04.01]. 

Hàng năm, trong các cuộc họp giao  an, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện nắm  ắt đƣợc nguyện vọng, ý kiến 

của cán  ộ, giảng viên nghiên cứu viên về các chính sách liên quan đến đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, từ đó đƣa ra điều chỉnh, cải tiến nhằm 

tăng cƣờng hiệu quả của các quy định, quy chế liên quan [H5.05.04.02]. 

Học viện có điều chỉnh chính sách (các quy chế, quy định) dựa trên kết quả rà 

soát theo định kỳ và phản hồi của các  ên liên quan. Điển hình nhƣ, đã điều chỉnh 

chính sách khuyến khích các GV, các nhà khoa học công  ố kết quả NCKH trên các 

tạp chí trong và ngoài nƣớc, đã tăng mức hỗ trợ kinh phí cho  ài  áo khoa học đăng 

trên tạp chí nƣớc ngoài. Tăng mức hỗ trợ đối với giảng viên đƣợc phong hàm phó giáo 

sƣ, giáo sƣ [H5.05.04.03]. Ngoài ra, Học viện áp dụng định mức tính giờ NCKH/ ài 

 áo trong nƣớc và quốc tế trong Quy chế chi tiêu nội  ộ để khuyến khích các hoạt 

động viết và đăng  áo trên các tạp chí. [H5.05.04.04]. Để khuyến khích các GV, các 
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nhà khoa học tích cực tham gia NCKH, học viện có chính sách hỗ trợ kinh phí thực 

hiện đề tài cơ sở sử dụng quỹ KHCN của Học viện [H5.05.04.04]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5: 

 1. Tóm tắt điểm mạnh 

- Học viện có tƣơng đối đầy đủ các quy định phục vụ cho quản lý đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

- Có ý kiến của các  ên liên quan trong quá trình xây dựng các văn  ản, quy 

định. 

- Thƣờng xuyên cập nhật, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với nhu cầu 

quản lý vận hành và các văn  ản pháp quy. 

- Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động của giảng viên 

đƣợc thực hiện trên phần mềm đã tiết kiệm thời gian và kinh phí tổ chức. 

- Học viện quan tâm tới việc xây dựng và rà soát các quy chế, quy định liên 

quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học  ám sát các quy định của Nhà nƣớc, của Bộ 

Giáo dục, Bộ tài chính…. 

- Quá trình xây dựng và rà soát quy chế, quy định đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên, có sự đóng góp ý kiến của toàn thể cán  ộ, giảng viên, nghiên cứu viên. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Chƣa có nhân sự thanh tra giáo dục/thanh tra nội  ộ độc lập nhằm kiểm tra 

việc thực hiện các quy chế, quy định của Học viện. 

- Hội đồng Học viện mới đƣợc thành lập từ tháng 2 năm 2018 nên chƣa phát 

huy hết trách nhiệm giám sát các hoạt động của Học viện. 

- Trƣờng chƣa  an hành Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học theo 

hình thức tín chỉ. 

- Chƣa có  ộ phận pháp chế rà soát các văn  ản pháp quy hoạt động còn chƣa 

hiệu quả. 

- Chƣa xin ý kiến sinh viên và các  ên sử dụng lao động góp ý cho các quy 

chế, quy định của Học viện. 
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3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Bổ sung nhân sự phụ trách 

thanh tra giáo dục 

Phòng 

TCHC 

Quý 2 năm 

2019  

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Phát huy vai trò của các thành 

viên Hội đồng Học viện trong 

công tác thanh tra, giám sát 

HĐHV  
 

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Ban hành Hƣớng dẫn thực 

hiện quy chế đào tạo đại học 

theo hình thức tín chỉ 

Phòng ĐT  
 

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Rà soát các văn  ản pháp quy 

hoạt động còn chƣa hiệu quả. 

Phòng 

TCHC 
  

5 
Khắc phục 

tồn tại 5 

Lấy ý kiến sinh viên và các 

 ên sử dụng lao động góp ý 

cho các quy chế, quy định của 

Học viện 

Phòng 

CTSV 
  

6 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Định kỳ rà soát,  ổ sung các 

quy định, quy chế liên quan 

Các phòng 

chức năng 
 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 5 4.00 

Tiêu chí 5.1 4 

Tiêu chí 5.2 4 

Tiêu chí 5.3 4 

Tiêu chí 5.4 4 

 

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Coi nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, quyết định đến chất lƣợng đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng, Học viện Phụ nữ Việt Nam thiết lập tổ 
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chức  ộ máy,  iên chế nhân sự và  an hành hệ thống văn  ản triển khai công tác quy 

hoạch và phát triểnnguồn nhân lực, cụ thể nhƣ sau: 

Tổ chức  ộ máy làm công tác quy hoạch và phát triểnnguồn nhân lực đƣợc 

phân 3 cấp: Cấp lãnh đạo gồm Đảng ủy, Hội đồng Học viện; Cấp chỉ đạo là Ban Giám 

đốc, trong đó Giám đốc phụ trách trực tiếp; Cấp thực hiện là Phòng Tổ chức Hành 

chính. Ngoài ra, còn có các hội đồng tƣ vấn cho Giám đốc trong công tác quy hoạch và 

phát triển nguồn nhân lực gồm: Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng Thi đua, khen 

thƣởng, Hội đồng lƣơng, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng đánh giá cán  ộ, 

viên chức, ….[H6.06.01.01-04]. 

Bảng phân loại cán bộ; cơ cấu độ tuổi, giới (số liệu tính đến 31/12/2018). 

Độ tuổi Số lƣợng Nam Nữ 

Dƣới 30 16 2 14 

Từ 30 đến dƣới 40 56 8 48 

Từ 40 đến dƣới 50 52 8 44 

Trên 50 8 0 8 

Cộng 132 18 114 

Căn cứ nhu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; căn cứ kế 

hoạch nguồn nhân lực trong chiến lƣợc phát triển; căn cứ thông tƣ 06/2018 ngày 

28/2/2018 của Bộ GD&ĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chiến lƣợc phát triển của 

Học viện, Học viện quy hoạch nguồn nhân lực đến năm 2020, tầm nhìn 2030: Phát 

triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đƣợc Học viện đặc  iệt coi trọng. Căn cứ 

vào quy mô đào tạo đƣợc xác định là 3500 sinh viên quy đổi, mục tiêu phát triển đội 

ngũ giảng viên đã đặt ra trong Chiến lƣợc phát triển Học viện đến năm 2020 tầm nhìn 

2030 (20 SV /1 GV quy đổi; giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy ít nhất 80% khối 

lƣợng kiến thức; ít nhất 25% giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ, 90% 

giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu châu Âu 

trong đó 30% có khả năng giao tiếp tốt tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn)  

[H6.06.01.05]. 

Học viện đã xây dựng và trình lãnh đạo Hội  LHPN Việt Nam phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm, trong đó mô tả nhu cầu, số lƣợng, chất lƣợng nguồn nhân lực cần thiết để 

hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đến năm 2020 [H6.06.01.06]. 
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Bảng nhu cầu vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm 

Vị trí việc làm 

Số 

lƣợng 

vị trí 

Số lƣợng ngƣời 

làm việc đến 2020 
Ghi chú 

Giám đốc Học viện 1 1  

Phó Giám đốc Học viện 3 3  

Vị trí cấp trƣởng các 

khoa, phòng chức năng 

và tƣơng đƣơng 

16 16 1 do Giám đốc phân hiệu 

kiêm 

Vị trí cấp phó các khoa, 

phòng chức năng và 

tƣơng đƣơng 

 

24 27 Phân hiệu có 7 vị trí; 2 vị trí 

trƣởng phòng của Viện 

NCPN đƣợc kiêm nhiệm 

Trƣởng các  ộ môn và 

tƣơng đƣơng 

 

20 8 11 vị trí do trƣởng khoa, 

phó khoa kiêm nhiệm 

Giảng viên, NCV 31 82  

Vị trí việc làm gắn với 

công việc hành chính, 

quản trị 

23 65  

Cộng  199  

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngắn hạn: Căn cứ vào các quy định của nhà 

nƣớc và hƣớng dẫn của Trung ƣơng HLHPNVN, hàng năm Học viện tiến hành lập 

danh sách quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo của Học viện [H6.06.01.07].  

Quy trình xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Vào đầu năm, Học viện xây dựng 

kế hoạch chuyên môn của từng năm,  ao gồm kế hoạch tuyển dụng nhân sự. Hàng 

năm, phòng Tổ chức hành chính yêu cầu các đơn vị trong học viện đăng ký nhu cầu 

tuyển dụng của các đơn vị để lập kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng. Các đơn 

vị căn cứ vào quy mô đào tạo, số lƣợng cán  ộ đến tuổi nghỉ hƣu, số lƣợng cán  ộ thôi 

việc, chuyển công tác để xác định các vị trí còn trống và xuất nhu cầu tuyển dụng nhân 

sự. Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp nhu cầu của các đơn vị trình lãnh đạo Kế 

hoạch tuyển dụng nhân sự từng năm [H6.06.01.08]. 
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Học viện đã có những văn  ản cụ thể để triển khai công tác quy hoạch và phát 

triển đội ngũ GV của Học viện nhƣ Quy chế quản lý cán  ộ, Quy chế chi tiêu nội  ộ. 

Trong Quy chế chi tiêu nội  ộ có quy định về việc thu hút ngƣời có học hàm, học vị về 

Học viện công tác cụ thể nhƣ sau: 

Những ngƣời có học hàm, học vị, trong độ tuổi lao động, đƣợc Ban Giám đốc 

tuyển dụng về làm việc chuyên trách tại Học viện, có cam kết thời gian làm việc tại 

Học viện (thời gian làm việc ít nhất phải gấp 3 lần số tháng lƣơng đƣợc hỗ trợ) 

[H6.06.01.09]. 

Học viện cũng áp dụng chính sách kéo dài thời gian công tác đối với giảng 

viên, nghiên cứu viên có trình độ Tiến sĩ đối với những trƣờng hợp đƣợc đơn vị đề 

xuất và  ản thân cán  ộ có đủ sức khỏe và có nguyện vọng công tác [H6.06.01.09]. 

Hàng năm, theo chỉ đạo của Đảng và của Trung ƣơng Hội, Học viện tiến hành 

quy  trình lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán  ộ lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên. 

Căn cứ vào tiêu chuẩn về  ằng cấp chuyên môn, lý luận chính trị, lĩnh vực công tác 

đƣợc quy định trong vị trí việc làm, phòng Tổ chức Hành chính triển khai quy trình lấy 

phiếu tín nhiệm, kiểm phiếu, lập danh sách quy hoạch trình lãnh đạo Học viện và lãnh 

đạo Trung ƣơng Hội phê duyệt tuân thủ đúng Quy trình quy hoạch,  ổ nhiệm cán  ộ 

[H6.06.01.10]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo 

đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được 

xác định và được phổ biến. 

Ngoài các quy định của Nhà nƣớc về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức, công tác tuyển dụng, sắp xếp,  ố trí nhân sự tại Học viện Phụ nữ Việt Nam còn 

đƣợc quy định trong Đề án vị trí việc làm của Học viện đã đƣợc Trung ƣơng 

HLHPNVN phê duyệt. Theo quy trình xây dựng Đề án vị trí việc làm, các tiêu chí về 

khung năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi vị trí việc làm đều đƣợc xác 

định và đƣợc thảo luận công khai trong đơn vị và trong toàn Học viện [H6.06.02.01]. 

Quy trình tuyển dụng viên chức, hợp đồng đƣợc  an hành nhằm chuẩn hóa 

công tác tuyển dụng. Bao gồm các  ƣớc lấy nhu cầu tuyển dụng từ các đơn vị, thông 
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 áo tuyển, thu nhận hồ sơ, tiến hành tuyển dụng (hình thức phỏng vấn, làm  ài thi 

chuyên môn) [H6.06.02.02]. 

Hàng năm, căn cứ vào Chiến lƣợc phát triển và kế hoạch công tác, phòng Tổ 

chức Hành chính triển khai cho các đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng cán  ộ. Phòng 

Tổ chức Hành chính tổng hợp và trình lãnh đạo phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng nhân 

sự hàng năm.Thông  áo tuyển dụng đƣợc thông  áo công khai trên trang we  của Học 

viện và một số  áo có liên quan (Báo Phụ nữ Việt Nam, Giáo dục thời đại...) 

[H6.06.02.03], [H6.06.02.04].Ngoài các quy định đối với viên chức nói chung, công 

tác tuyển dụng, sắp xếp,  ố trí giảng viên tại các khoa,  ộ môn còn tuân thủ theo các 

tiêu chuẩn trong Quy chế quản lý cán  ộ của Học viện [H6.06.02.05].  

Các cán  ộ đƣợc lựa chọn đề  ạt,  ổ nhiệm tại Học viện Phụ nữ Việt Nam phải 

tuân thủ theo các quy định chung về tiêu chuẩn cán  ộ của Đảng và Nhà nƣớc, của 

HLHPNVN và tiêu chuẩn viên chức quản lý các đơn vị của Học viện. Quy định  ổ 

nhiệm,  ổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn 

vị thuộc Học viện Phụ nữ đƣợc xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn các chức danh lãnh 

đạo, quản lý trực thuộc HLHPNVN và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý trong 

trƣờng đại học theo Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trƣờng đại học. Công tác  ổ 

nhiệm đƣợc thực hiện theo nhiệm kỳ 5 năm/1 nhiệm kỳ, mỗi cán  ộ đảm nhận vị trí 

không quá 2 nhiệm kỳ. Các tiêu chuẩn đạo đức cần thiết đối với cán  ộ đƣợc  ổ nhiệm 

 ao gồm: có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực và tuân thủ quy định của Luật Viên 

chức. Đối với cán  ộ giữ chức vụ Giám đốc Học viện, phó Giám đốc phụ trách nghiên 

cứu khoa học, trƣởng các khoa chuyên ngành, trƣởng phòng đào tạo, trƣởng  ộ môn 

yêu cầu có trình độ tiến sĩ.  Các cán  ộ cấp phòng cần có  ằng Trung cấp lý luận chính 

trị, cán  ộ cấp vụ có  ằng cao cấp lý luận chính trị. Việc  ổ nhiệm cán  ộ  ên trong 

Học viện đƣợc lấy phiếu tín nhiệm trong đơn vị. Đối với thành viên Ban Giám đốc, tổ 

chức lấy phiếu tín nhiệm toàn Học viện. Với các chức danh thuộc các khoa chuyên 

môn, các phòng chức năng lấy phiếu tín nhiệm trong các đơn vị cùng sinh hoạt đảng 

công đoàn. Các vấn đề về đạo đức, tinh thần, thái độ làm việc đƣợc xem xét. Đối với 

các cán  ộ lãnh đạo đƣợc tuyển dụng từ  ên ngoài, Ban Giám đốc giao cho phòng Tổ 

chức Hành chính thẩm tra, xác minh đạo đức của cán  ộ từ nhiều nguồn khác nhau 

(đồng nghiệp ở cơ quan cũ, các mối quan hệ…) [H6.06.02.06]. 
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Các giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện luôn đƣợc đảm  ảo quyền tự do 

học thuật cao: đƣợc chủ động và tạo điều kiện thuận lợi trong đề xuất và thực hiện các 

đề tài nghiên cứu khoa học, đƣợc tự do  ộc lộ các quan điểm khoa học trong các hội 

nghị, hội thảo, các diễn đàn khoa học của Học viện [H6.06.02.07]. 

Các thông  áo tuyển dụng đƣợc thông  áo công khai trên trang we  của Học 

viện và một số  áo. Ngoài ra, Học viện còn khuyến khích các cán  ộ chia sẻ thông tin 

tuyển dụng qua face ook, email nhằm thu hút đƣợc nhiều ứng viên tham gia dự tuyển 

[H6.06.02.08]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng 

lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau. 

Học viện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm với khung tiêu chuẩn và tiêu chuẩn 

năng lực cụ thể của từng vị trí việc làm [H6.06.03.01]. 

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã đƣợc phê duyệt, Học viện tiến hành xây 

dựng  ản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm trong Học viện theo hƣớng dẫn của 

Thông tƣ 14/2012-TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ. Bản mô tả công việc mô 

tả chi tiết (1) nội dung, kết quả công việc  ao gồm Tên các công việc; Tên các sản 

phẩm đầu ra; Khối lƣợng, yêu cầu tối thiểu về sản phẩm phải hoàn thành; Các yêu cầu, 

ghi chú khác (2) Khung năng lực vị trí việc làm  ao gồm: Tên năng lực cần cho vị trí; 

Các tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể cho từng năng lực; Đánh giá chung về mức độ đáp ứng 

(3) Điều kiện làm việc (trang thiết  ị, phần mềm quản lý, phƣơng tiện, môi trƣờng làm 

việc) trong đó chú trọng đến yêu cầu năng lực chuyên môn và ngoại ngữ, đƣa ra yêu 

cầu  ắt  uộc về thời gian đạt chuẩn ngoại ngữ cho từng viên chức khi đƣợc tuyển 

dụng. Đƣa kết quả học tập, thực hành ngoại ngữ trong công việc và giao tiếp là một 

tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá thực hiện nhiệm vụ; khuyến khích giảng viên, 

nghiên cứu viên trình  ày, công  ố sản phẩm nghiên cứu  ằng tiếng Anh. 

[H6.06.03.02] 

Bản mô tả công việc đƣợc phân theo 2 nhóm: 

Nhóm 1: Nhóm công việc lãnh đạo, quản lý điều hành trong đó nêu rõ các yêu 

cầu về hiểu  iết, trình độ và năng lực công tác gồm: 

- Nhóm công việc lãnh đạo cấp Học viện: Giám đốc, phó giám đốc 
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- Nhóm lãnh đạo các đơn vị cấp khoa, phòng,  ộ môn và các đơn vị tƣơng 

đƣơng:  Trƣởng, phó các khoa, phòng,  ộ môn và các đơn vị tƣơng đƣơng 

Trong đó, nhấn mạnh các yêu cầu sau [H6.06.03.02]: 

- Về trình độ năng lực công tác: yêu cầu về  ằng cấp, kinh nghiệm quản lý đào 

tạo và nghiên cứu  khoa học, sử dụng tốt ít nhất một ngoại ngữ. Yêu cầu về  ằng cấp 

tuân thủ quy định của Luật giáo dục đại học, 

- Về mặt hiểu  iết: nắm vững chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nƣớc, các văn  ản quy phạm pháp luật và về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, 

có kinh nghiệm tổ chức quản lý, năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc, mạnh dạn 

đổi mới trong công tác lãnh đạo quản lý, có tầm nhìn, năng lƣợng, triển vọng với vị trí 

đƣợc giao; có tinh thần hợp tác, phối hợp trong công việc. 

Nhóm 2: nhóm công việc hoạt động theo chức danh nghề nghiệp nhƣ giảng 

viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên 

chính nghiên cứu viên, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, nhân 

viên (phòng ban – CB phục vụ/hỗ trợ)…. 

Yêu cầu năng lực của nhóm 2 đƣợc quy định cụ thể trong  ảng mô tả công việc 

của từng  vị trí công tác [H6.06.03.02]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu 

cầu đó. 

Xác định đội ngũ cán  ộ, giảng viên, nghiên cứu viên là nguồn lực chủ yếu 

quyết định chất lƣợng đào tạo và sự phát triển của Học viện, trong thời gian vừa qua, 

Học viện luôn quan tâm đến công tác đào tạo,  ồi dƣỡng, phát triển đội ngũ cán  ộ, 

giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên. Học viện đã  an hành Quy trình đào tạo,  ồi 

dƣỡng viên chức, ngƣời lao động [H6.06.04.01]. 

Học viện tăng cƣờng các lớp  ồi dƣỡng chuyên môn, giáo dục ý thức tự rèn 

luyện nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; Tăng cƣờng hợp tác với các trƣờng 

đại học, học viện trong và ngoài nƣớc để cử cán  ộ tham gia các khóa đào tạo,  ồi 

dƣỡng nâng cao năng lực chuyên môn và mời chuyên gia giỏi về thỉnh giảng hoặc làm 

việc  án thời gian tại học viện [H6.06.04.02]. 
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Để quản lý công tác đào tạo,  ồi dƣỡng viên chức, ngƣời lao động, Học viện đã 

 an hành Quy chế quản lý cán  ộ, viên chức của Học viện trong đó quy định về hoạt 

động đào tạo,  ồi dƣỡng [H6.06.04.03].  

Nhằm khuyến khích cán  ộ, giảng viên, nhân viên của Học viện đƣợc cử đi đào 

tạo sau đại học, quy chế chi tiêu nội  ộ của Học viện quy định mức hỗ trợ 50% học phí 

cho cán  ộ không ttrong quy hoạch, hỗ trợ 100% học phí cho cán  ộ đang là quản lý 

hoặc quy hoạch từ cấp  ộ môn trở lên [H6.06.04.04] 

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo,  ồi dƣỡng hàng năm của từng cá nhân thuộc các 

đơn vị và căn cứ vào nhu cầu phát triển của Học viện, của khoa, của  ộ môn cũng nhƣ 

đối chiếu với chiến lƣợc phát triển Học viện phòng Tổ chức Hành chính sẽ xây dựng 

kế hoạch đào tạo  ồi dƣỡng hàng năm [H6.06.04.05]. 

Các hình thức đào tạo,  ồi dƣỡng chính của học viện  ao gồm: 

Đào tạo nhân viên mới: Học viện cử cán  ộ có kinh nghiệm trực tiếp hƣớng dẫn 

nhân viên mới. 

Nâng cao trình độ của giảng viên thông qua các hoạt động nghiên cứu: Học 

viện khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học trong và ngoài học viện, 

đi thực tế. Thông qua việc tham gia các nghiên cứu khoa học và đi thực tế, giảng viên 

 ổ sung kiến chức lý luận và thực tiễn phục vụ cho  ài giảng tốt hơn. 

Giảng viên đƣợc nâng cao năng lực, trình độ thông qua việc tham gia các khóa 

đào tạo trong và ngoài nƣớc. Học viện khuyến khích, tạo điều kiện cho giảng viên 

tham gia các khóa ngắn hạn, thạc sĩ, tiến sĩ từ các dự án của Đảng, nhà nƣớc (đề án 

165, đề án 911), học  ổng từ nƣớc ngoài (Úc,  Hàn quốc, Nhật  ản, Đức…) 

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu đào tạo của giảng viên và cơ hội học  ổng, nhà 

trƣờng cử giảng viên đi đào tạo sau đại học cụ thể nhƣ sau [H6.06.04.06]: 

Năm 

học 

Số CBKH 

đƣợc cử 

đi đào 

tạo SĐH 

Đào tạo ThS Đào tạo TS 

Nước 

ngoài 

Trong 

nước 

Nước 

ngoài 

Trong 

nước 

% % % % 

2015 2 0 1  1 
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Năm 

học 

Số CBKH 

đƣợc cử 

đi đào 

tạo SĐH 

Đào tạo ThS Đào tạo TS 

Nước 

ngoài 

Trong 

nước 

Nước 

ngoài 

Trong 

nước 

% % % % 

2016 5   1 4 

2017 6  1 1 4 

2018 1    1 

 

Tính đến 30/4/2019, đội ngũ cán  ộ, giảng viên của Học viện có 15 tiến sĩ 

(trong đó có 02 PGS), chiếm xấp xỉ 22% tổng số cán  ộ khoa học của Học viện. Ngoài 

ra, Học viện còn có 12 ngƣời (17%/CBKH) đang đi đào tạo tiến sĩ trong và ngoài 

nƣớc. Ngoài ra, Học viện còn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán  ộ, giảng viên, 

nhân viên tham gia các lớp tập huấn,  ồi dƣỡng do Ban Tổ chức Trung ƣơng (Đề án 

165), Bộ Nội vụ, HLHPNVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thƣơng  inh và 

xã hội, các dự án… tổ chức, cụ thể nhƣ sau [H6.06.04.07]: 

Năm Nội dung bồi dƣỡng 
Số ngƣời//lƣợt 

đƣợc bồi dƣỡng 
Đơn vị tổ chức 

2015 Giảng viên nguồn về Giới 

Tài chính vi mô 

Đánh giá hiệu quả thực 

hiện Dự án nguồn nhân lực 

nữ 

8 

1 

12 

Hàn Quốc 

Đức 

 

Hàn Quốc 

 Cộng 21  

2016 Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả 

Giảng viên nguồn về Giới 

Sự cân  ằng giữa công việc 

và cuộc sống 

Tài chính vi mô 

Các vấn đề của phụ nữ 

Phụ nữ và lãnh đạo 

Cao cấp lý luận 

10 

5 

1 

 

1 

2 

1 

3 

Học viện Phụ nữ 

Hàn Quốc 

Malaysia 

 

Đức 

Lào 

Inđônêxia 

HV Chính trị 

 Cộng 23  

2017 Phòng chống  ạo lực 

Khoa học và công nghệ 

 

Công tác thanh niên 

1 

3 

 

1 

Australia 

Viện khoa học công 

nghệ 

Trung Quốc 



65 
 

Năm Nội dung bồi dƣỡng 
Số ngƣời//lƣợt 

đƣợc bồi dƣỡng 
Đơn vị tổ chức 

Tài chính vi mô 

Giảng viên cao cấp 

Chuyên viên chính 

Phƣơng pháp giảng dạy 

ngoại ngữ 

Giảng viên nguồn về Giới 

Bình đẳng Giới 

Tài chính vi mô 

Giảng viên chính 

Lãnh đạo quản  lý 

Cao cấp lý luận 

Trung cấp lý luận 

1 

3 

3 

11 

 

5 

1 

1 

32 

26 

2 

1 

Đức 

ĐH giáo dục 

HV Hành chính 

Bộ Giáo dục 

 

Hàn Quốc 

Hàn Quốc 

Myanmar 

ĐH Giáo dục 

Công ty CECEM 

HV Chính trị 

Học viện Phụ nữ 

 Cộng 91  

2018 Giảng viên nguồn về Giới 

Nghiệp vụ công tác Hội 

Bồi dƣỡng viên chức 

Tài chính vi mô 

Vấn đề di cƣ 

Cao cấp lý luận 

Trung cấp lý luận 

5 

11 

34 

1 

1 

3 

25 

Hàn Quốc 

Học viện Phụ nữ 

Học viện Phụ nữ 

Italia 

Inđônêxia 

HV Chính trị 

Học viện Phụ nữ 

 

 Cộng 80  

Học viện có chính sách hỗ trợ để giảng viên, cán  ộ nâng cao trình độ, năng lực 

chuyên môn: chính sách xét lên lƣơng trƣớc thời hạn, hỗ trợ kinh phí khi có  ằng tiến 

sĩ, hỗ trợ kinh phí học ngoại ngữ, chính sách giảm 50% giờ dạy cho giảng viên tham 

gia đào tạo sau đại học….[H6.06.04.08]. 

Về đào tạo kỹ năng:  Định kỳ vào các dịp hè, học viện tổ chức tập huấn hè cho 

100% cán  ộ, giảng viên và nhân viên của Học viện về các nội dung mới và những kỹ 

năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhƣ Kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng 

viết  áo cáo, kỹ năng giao tiếp, phƣơng pháp nghiên cứu, phƣơng pháp xử lý số liệu 

định lƣợng, định tínhNâng cao chất lƣợng đội ngũ cán  ộ quản lý và nhân viên hỗ trợ 

[H6.06.04.09]. 

 Với đối tƣợng lãnh đạo, quản lý học viện tổ chức cáo khóa  ồi dƣỡng về kỹ 

năng lãnh đạo. Học viện đã cử… cán  ộ quản lý tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị 
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- hành chính để nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo cho đội ngũ cán  ộ từ cấp phó 

phòng trở lên [H6.06.04.09]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen 

thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

 Đầu mối đƣợc giao nhiệm vụ quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của cán  ộ, nhân 

viên là Phòng Tổ chức Hành chính.[H6.06.05.01].  

Học viện đã  an hành Quy chế đánh giá cán  ộ, giảng viên, nhân viên với các 

tiêu chí rõ ràng, minh  ạch. [H6.06.05.02].   

Hàng năm, Phòng tổ chức Hành chính thông  áo triển khai kế hoạch đánh giá 

cán  ộ, giảng viên, nhân viên tới các đơn vị trong Học viện [H6.06.05.03].  

Từng cán  ộ, giảng viên, nhân viên tự đánh giá theo mẫu phiếu đánh giá 

[H6.06.05.04].  

Tổ chức họp đơn vị để nhận xét, góp ý cho từng ngƣời và lãnh đạo trực tiếp 

đánh giá. Căn cứ vào kết quả của các đơn vị, Hội đồng đánh giá và Hội đồng thi đua 

khen thƣởng họp đánh giá từng cán  ộ, giảng viên, nhân viên tham khảo kết quả đánh 

giá của đơn vị (đối với cán  ộ không có chức vụ). Đối với cán  ộ có chức vụ, Hội 

đồng đánh giá sẽ xem xét tham khảo kết quả thực hiện nhiệm vụ  của đơn vị do cán  ộ 

đó lãnh đạo và đƣa ra quyết định đánh giá của lãnh đạo và đơn vị tƣơng ứng 

[H6.06.05.05], [H6.06.05.06] , [H6.06.05.07]. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá, căn cứ vào đăng ký thi đua của cán  ộ, giảng viên, 

nhân viên đầu năm, Hội đồng thi đua khen thƣởng họp xem xét các trƣờng hợp đủ tiêu 

chuẩn công nhận chiến sĩ thi đua. Kết quả đánh giá cán  ộ đƣợc sử dụng làm căn cứ 

xét tăng lƣơng trƣớc thời hạn, khen thƣởng, chi trả tiền thu nhập tăng thêm của năm 

tiếp theo. Ngoài khen thƣởng chiến sĩ thi đua theo chỉ tiêu không quá 15% cán  ộ, Học 

viện còn khen thƣởng theo chuyên đề, khen thƣởng từng mặt đối với những cá nhân có 

thành tích nhằm  iểu dƣơng, tôn vinh ngƣời lao động, tạo động lực làm việc 

[H6.06.05.08-10]. 
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Các cá nhân có thành tích, tích cực trong công tác sẽ đƣợc tập thể ghi nhận và 

đƣợc xem xét trong việc cử đi đào tạo,  ồi dƣỡng nâng cao trình độ theo các đề án, dự 

án. Đƣợc xem xét trong việc quy hoạch,  ổ nhiệm vào các vị trí cao hơn. Các cá nhân 

đƣợc nhận  ằng tiến sĩ trong năm sẽ đƣợc vinh danh vào ngày 20/11 hàng năm nhằm 

tôn vinh và tạo động lực phấn đấu cho các giảng viên, nghiên cứu viên khác. 

Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, đoàn thanh niên là đầu mối tổ chức các hoạt 

động văn nghệ, thể thao, xem xét chế độ phúc lợi, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán 

 ộ, tổ chức các ngày quốc tế thiếu nhi, ngày trung thu…Các hoạt động giúp Học viện 

có môi trƣờng làm việc thân thiện, cởi mở, giúp cân  ằng trong công việc tạo động lực 

làm việc cho nhân viên. 

Thống kê danh hiệu thi đua 

Phân loại 2015 2016 2017 2018 

Chiến sĩ thi đua 16 17 16 12 

Lao động tiên tiến 87 78 100 101 

Hoàn thành nhiệm vụ 5  1  

Không hoàn thành nhiệm vụ    1 

Không  ình xét (chƣa đủ 

thời gian công tác) 

8 14 14 12 

Ngoài  ình xét thi đua đối với cá nhân, Học viện tiến hành  ình xét thi đua đối 

với tập  thể Học viện đề nghị Trung ƣơng Hội khen thƣởng các danh hiệu Tập thể lao 

động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. Đối với các đơn vị thuộc học viện cũng đƣợc 

bình xét các danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể 

đƣợc khen chuyên đề. Các cá nhân ngoài danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động 

tiên tiến còn đƣợc đề nghị khen chuyên đề nhƣ có thành tích trong các hoạt động lớn 

của học viện (Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Học viện, mở thêm mã ngành 

đào tạo, Tuyển sinh vƣợt chỉ tiêu, Vận động tài trợ cho học viện…). Những cá nhân có 

thành tích cao đƣợc đề nghị cấp trên tặng Huân chƣơng lao động, Chiến sĩ thi đua 

 ộ/ngành, Bằng khen của Trung ƣơng Hội[H6.06.05.08-10]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực 

được rà soát thường xuyên 
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Xác định các chế độ, chính sách về nguồn nhân lực là yếu tố nhằm thu hút 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao về làm việc tại Học viện, Ban Giám đốc Học viện luôn 

quan tâm đến việc rà soát các quy định về chế độ, chính sách liên quan đến cán  ộ. 

Học viện đã phân công trách nhiệm tham mƣu, quản lý các chế độ, chính sách, quy 

trình và quy hoạch về nguồn nhân lực cho phòng Tổ chức Hành chính [H6.06.06.01]. 

Từ năm 2013 đến nay, Quy chế Chi tiêu nội  ộ đã đƣợc cập nhật 3 lần 

[H6.06.06.02]; Quy chế giảng viên đƣợc cập nhật 3 lần [H6.06.06.03]; Quy chế đánh 

giá cán  ộ đƣợc cập nhật 2 lần [H6.06.06.04]; Quy chế thi đua khen thƣởng 

[H6.06.06.05], Quy chế nghiên cứu viên [H6.06.06.06] ;… … cho phù hợp với các 

quy định mới của nhà nƣớc và tình hình thực tế của Học viện. 

Nhằm chuẩn hóa các công việc, Học viện đã xây dựng và  an hành Bộ quy 

trình theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên  ản 2015  ao gồm các mảng công việc trong đó 

có mảng quản lý nguồn nhân lực  ao gồm các quy trình: Tuyển dụng viên chức, hợp 

đồng; Đào tạo  ồi dƣỡng viên chức; Quy hoạch,  ổ nhiệm/ ổ nhiệm lại, luân chuyển, 

điều động viên chức; Thi đua khen thƣởng, kỷ luật viên chức; Tổ chức hội nghị, hội 

thảo; Viết  áo cáo; Lập kế hoạch năm, kế hoạch hoạt động. Trong quá trình thực hiện, 

các quy trình đƣợc cập nhật,  ổ sung thƣờng xuyên [H6.06.06.07]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được 

cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Quy chế Chi tiêu nội  ộ, Quy chế giảng viên đƣợc cập nhật,  ổ sung các định 

mức chi, nâng mức chi cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc  iệt có 

sự thay đổi chế độ làm việc của giảng viên và quy định hỗ trợ đào tạo,  ồi dƣỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công  ố quốc tế 

[H6.06.07.01].. 

Quy chế nâng lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc rà soát,  ổ sung tạo động lực phấn đấu 

cho ngƣời lao động. Cán  ộ, giảng viên, ngƣời lao động có thành tích xuất sắc (chiến 

sĩ thi đua cơ sở) đƣợc  ình xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn. Điều chỉnh số lần nâng 

lƣơng trƣớc thời hạn trong một ngạch (Quy định cũ mỗi lần ngạch chỉ đƣợc một lần 

tăng lƣơng trƣớc thời hạn). Ngoài nâng lƣơng trƣớc thời hạn, các cá nhân có thành tích 
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xuất sắc đƣợc xét khen thƣởng chuyên đề theo kết quả  ình xét của Hội đồng thi đua 

khen thƣởng [H6.06.07.02]. 

Quy chế thi đua, khen thƣởng đƣợc  ổ sung cập nhật theo hƣớng cụ thể và thực 

tế hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí xét cho phù hợp với điều kiện và đặc thù công tác của 

học viện; lấy kết quả đánh giá cuối năm làm cơ sở xét thi đua. Qua đó, công tác  ình 

xét thi đua khen thƣởng mang tính thiết thực, có tác dụng tốt trong việc khuyến khích 

cá nhân và đơn vị phát huy năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ [H6.06.07.03]. 

Để khuyến khích Nghiên cứu khoa học, Học viện đã áp dụng định mức chi đề 

tài cấp Khoa, Phòng, Trung tâm tối đa 50 triệu/đề tài; mức chi đề tài cá nhân 10 

triệu/đề tài; mức chi đề tài sinh viên 3 triệu/đề tài [H6.06.07.04]. 

Để nâng cao thƣơng hiệu, Học viện đã rà soát, điều chỉnh chế độ hỗ trợ công  ố 

quốc tế từ mức cao nhất (cho các công  ố thuộc danh mục SCI, ISI, Scopus, SCIE; 

hoặc sách chuyên khảo đƣợc các nhà xuất  ản có uy tín xuất  ản) 10 triệu đồng/sản 

phẩm lên mức cao nhất là 20 triệu đồng/sản phẩm. Đây là động lực rất lớn để Học viện 

đẩy nhanh số lƣợng và chất lƣợng công  ố quốc tế cũng nhƣ tạo môi trƣờng học thuật 

tích cực, thu hút các giảng viên, các nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị khác 

[H6.06.07.04]. 

Nhằm khuyến khích giảng viên đƣợc công nhận phó giáo sƣ, giáo sƣ, Học viện 

áp dụng mức hỗ trợ 1 lần số tiền 20 tháng lƣơng cơ sở (phó giáo sƣ) và 30 tháng lƣơng 

cơ sở (giáo sƣ) [H6.06.07.04]. 

Trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng nhân lực ở tất cả các đơn vị của Học viện 

(Trụ sở chính tại Hà Nội, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh) và đánh giá mức độ đáp ứng 

của nguồn nhân lực với yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng, Học viện đã điều chỉnh quy hoạch nguồn nhân lực đến năm 2020 theo 

hƣớng dịch chuyển cơ cấu chuyên môn sang các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao, 

tuyển sinh tốt, đồng thời nâng cao chất lƣợng đội ngũ để tăng hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị [H6.06.07.05]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6: 

 1. Tóm tắt điểm mạnh 

- Coi trong công tác quy hoạch, đào tạo,  ồi dƣỡng giảng viên, nghiên cứu 
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viên. Đã  an hành nhiều văn  ản liên quan đến quản lý và phát triển nguồn nhân lực. 

- Việc tuyển dụng,  ổ nhiệm, đề  ạt và sắp xếp nhân sự tuân thủ nghiêm túc 

quy định của Nhà nƣớc và của Trung ƣơng HLHPNVN. 

- Đã chú trọng việc xây dựng  ản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm 

- Học viện luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán  ộ, giảng viên, nghiên 

cứu viên đi đào tạo,  ồi dƣỡng nâng cao trình độ. 

- Hệ thống đánh giá rõ ràng, minh  ạch tạo sự công  ằng trong phân phối thu 

nhập tăng thêm, tăng động lực làm việc của ngƣời lao động.  

- Học viện có tƣơng đối đầy đủ các quy chế, quy định phục vụ công tác quản 

lý và phát triển nguồn nhân lực. Các quy định đƣợc xây dựng, và rà soát dựa trên ý 

kiến đóng góp của toàn thể cán  ộ, giảng viên, ngƣời lao động. 

- Học viện đã chủ động, tích cực cải tiến các chế độ chính sách đối với giảng 

viên. Bƣớc đầu đã có chính sách trong việc hỗ trợ đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học 

và công  ố quốc tế, đƣợc công nhận giáo sƣ,  phó giáo sƣ. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Thiếu kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trung hạn và ngắn hạn. Hầu hết các 

đơn vị đều thiếu lãnh đạo và giảng viên. 

- Chƣa đƣa cụ thể tiêu chí đạo đức và tự do học thuật vào các văn  ản tuyển 

dụng, đề  ạt và  ổ nhiệm. 

- Chƣa hoàn thành  ản mô tả công việc theo kế hoạch. 

- Thiếu kế hoạch trung hạn và dài hạn về đào tạo,  ồi dƣỡng và phát triển 

chuyên môn của đội ngũ cán  ộ, giảng viên. 

- Thiếu  áo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của cán  ộ, giảng viên, nhân viên về 

các hoạt động đào tạo,  ồi dƣỡng và phát triển chuyên môn. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực ngắn hạn, trung 

hạn 

P.TCHC 2019 
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 
Kiện toàn  ộ máy nhân sự P.TCHC 2020 

 

 

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Bổ sung tiêu chí cụ thể  đạo đức 

và tự do học thuật vào các văn 

 ản của học viện 

  
 

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Hoàn thành và công  ố  ản mô 

tả công việc 
 12/2019 

 

5 
Khắc phục 

tồn tại 5 

Xây dựng kế hoạch trung hạn và 

dài hạn về đào tạo,  ồi dƣỡng và 

phát triển chuyên môn của đội 

ngũ cán  ộ, giảng viên 

P.TCHC 2019 
 

6 
Khắc phục 

tồn tại 6 

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản 

hồi của cán  ộ, giảng viên, nhân 

viên về các hoạt động đào tạo, 

 ồi dƣỡng và phát triển chuyên 

môn 

P.TCHC 2019, 2020 
 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 6 4.00 

Tiêu chí 6.1 4 

Tiêu chí 6.2 4 

Tiêu chí 6.3 4 

Tiêu chí 6.4 4 

Tiêu chí 6.5 4 

Tiêu chí 6.6 4 

Tiêu chí 6.7 4 

Tiêu chuẩn 7:  Quản lý tài chính và Cơ sở vật chất. 

Tiêu chí 7.1 : Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn 

lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các 

mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

được thiết lập và vận hành 
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Về bộ phận xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát việc phát triển các nguồn lực 

tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Công tác quản lý tài chính của Học viện Phụ nữ Việt Nam đƣợc điều hành  ởi 

Ban Giám đốc Học viện, trong đó Giám đốc là chủ tài khoản đồng thời trực tiếp phụ 

trách công tác tài chính; Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị phụ trách công tác kiểm 

soát, hạch toán các nghiệp vụ tài chính kế toán [H07.07.01.01], đồng thời là đầu mối 

tổng hợp, lập kế hoạch và giám sát tài chính hàng năm của Học viện.  

Về các văn bản chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các 

nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến 

lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được ban hành và triển khai thực 

hiện. 

Học viện Phụ nữ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, đƣợc Trung ƣơng Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giao quyền tự  ảo đảm một phần chi phí hoạt động thƣờng 

xuyên theo Quyết định số.... [H07.07.01.02]. 

Chiến lƣợc phát triển của Học viện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 đã xác định các mục tiêu, giải pháp nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả 

nguồn kinh phí nhằm tự chủ cao về tài chính [H07.07.01.03]. Căn cứ Chiến lƣợc và 

tình hình thực tiễn, tại Báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm, Học viện đều có đánh 

giá tình hình thực hiện trong năm và đề ra phƣơng hƣớng nhằm tạo nguồn tài chính 

hợp pháp hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lƣợc trong đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng cho năm tiếp theo [H07.07.01.04]. 

Hằng năm, Học viện đều lập dự toán nguồn thu từ các hoạt động cụ thể, từ đó 

làm căn cứ để dự toán chi phù hợp với nhu cầu thực tế. 

Bảng 7.1 Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2014-2018 

         (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Chi tiết/Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Ghi chú 

NSNN (bao gồm 

cả ĐTXDCB) 
50.000 110.000 14.000 25.000 24.000 

 Đầu tƣ xây dựng 

cơ  ản giảm dần 

Học phí 3.000 5.000 8.000 12.000 17.000  

 Tƣ vấn đào tạo và 

NCKH 
2.000 6.000 6.000 4.000 2.000 

Đào tạo trung cấp 

giảm dần 
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Chi tiết/Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Ghi chú 

 Dịch vụ và sự 

nghiệp khác 
1.500 3.000 6.500 8.500 8.500  

Tổng cộng 56.500 124.000 34.500 49.500 51.500  

Về kế hoạch tài chính và quản lý tài chính được xây dựng căn cứ theo các quy 

định về tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân sách, đấu thầu… 

Kế hoạch tài chính và quản lý tài chính tại Học viện đƣợc xây dựng căn cứ theo 

các quy định hiện hành. Quy chế chi tiêu nội  ộ, quản lý và sử dụng tài sản công của 

Học viện Phụ nữ Việt Nam đƣợc  an hành và thực hiện thống nhất trong toàn Học 

viện [H07.07.01.05]. Hệ thống lập kế hoạch tài chính của Học viện, đƣợc vận hành 

nhƣ sau: 

- Các đơn vị đề xuất kinh phí dựa trên yêu cầu thực tiễn của lĩnh vực hoạt động, 

phù hợp với Quy chế chi tiêu nội  ộ;- Phòng Tài chính Kế toán tổng hợp đề xuất, lập 

dự toán kinh phí, trình Ban Giám đốc; 

- Ban Giám đốc nghiên cứu, cho ý kiến; 

- Họp cán  ộ chủ chốt cho ý kiến; 

- Phòng Tài chính Kế toán hoàn thiện, trình Giám đốc phê duyệt. 

Đối với nguồn kinh phí thƣờng xuyên không tự chủ (kinh phí đƣợc ngân sách 

nhà nƣớc cấp): sau khi có ý kiến của Ban Giám đốc, chuyển trình Hội Liên hiệp phụ 

nữ Việt Nam tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định, quyết định giao kinh phí. Căn cứ 

dự toán ngân sách đƣợc giao, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phân  ổ và giao dự toán 

kinh phí cho Học viện [H07.07.01.06]. Hằng năm, dự toán tài chính đƣợc Học viện 

công khai theo quy định [H07.07.01.07]. 

 

Bộ  

Tài  

chính 

Hội 

Liên 

hiệp 

Phụ nữ 

VN 
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Giám 

đốc 

Phòng 

Tài 

chính 

Kế 

toán 

Phòng 

n 

Phòng 

1 

Phòng 

2 
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Về các kế hoạch tài chính, kiểm toán, tăng cường nguồn lực được triển khai. 

Các kế hoạch tài chính, kiểm toán, tăng cƣờng nguồn lực luôn đƣợc Học viện 

triển khai,  ảo đảm chất lƣợng và tiến độ. Cụ thể: 

Hệ thống triển khai kế hoạch tài chính đƣợc vận hành nhƣ sau: 

Trên cơ sở Ngân sách Nhà nƣớc cấp và dự toán nguồn kinh phí tự chủ khả thi 

trong năm đã đƣợc phê duyệt, Giám đốc Học viện  an hành Kế hoạch chuyên môn 

hàng năm [H07.07.01.08]. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị lập dự toán mua sắm và 

dự toán chuyên môn gửi Phòng Tài chính Kế toán tổng hợp, thẩm định, trình Ban 

Giám đốc xem xét, quyết định [H07.07.01.09]. Dựa trên Kế hoạch hoạt động đã đƣợc 

phê duyệt, các đơn vị lập kế hoạch và dự toán chi tiết cho từng hoạt động chuyên môn 

hoặc hạng mục mua sắm sửa chữa cụ thể trình Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đƣợc ủy 

quyền xem xét, phê duyệt, làm căn cứ để thực hiện.  

Bảng 7.2 Cơ cấu thu chi giai đoạn 2014-2018 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 2014 2015 2016 2017 2018 

I Tổng doanh thu 55.242 122.430 32.676 48.337 50.901 

1 Học phí 2.987 5.052 8.018 12.570 17.030 

2 Ngân sách nhà nƣớc cấp ( ao 

gồm cả vốn ĐTXDCB) 

48.998 108.310 12.338 24.555 23.426 

3 Hợp đồng tƣ vấn và NCKH 1.802 5.956 5.638 3.644 2.057 

4 Thu dịch vụ và sự nghiệp khác 1.455 3.112 6.682 8.568 8.388 

II Tổng chi phí 53.791 117.497 32.629 39.852 45.345 

1 Học  ổng và miễn giảm học 

phí 

54 249 372 602 803 

2 Cơ sở vật chất 34.805 94.622 3.389 10.415 11.760 

3 Hoạt động giảng dạy, NCKH 

và PVCĐ 

12.405 15.194 19.599 18.093 18.844 

4 Chi cho con ngƣời 6.527 7.432 9.269 10.742 13.938 
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Hoạt động thu chi đƣợc phản ảnh đầy đủ trong  áo cáo tài chính hàng năm của 

Học viện, trong đó thể hiện rõ nguồn tài chính của đơn vị đƣợc sử dụng đúng mục 

đích, phần lớn tập trung cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động 

khác của Học viện [H07.07.01.10]. Công tác quản lý thu chi của Học viện đƣợc chuẩn 

hóa trên cơ sở tin học hóa hoàn toàn. Tất cả các loại chứng từ do Học viện phát hành 

đều đƣợc in từ máy tính, có chung một cơ sở dữ liệu và đƣợc quản lý thống nhất. Các 

phần mềm này liên kết nhau  ởi mạng nội  ộ, tạo sự thống nhất trong việc quản lý các 

 ộ phận dƣới sự kiểm soát của Lãnh đạo Học viện. 

Hệ thống tăng cƣờng các nguồn lực tài chính đƣợc vận hành thông qua nhiều 

hoạt động khác nhau nhƣ: 

- Tăng cƣờng nguồn thu từ học phí: Cùng với lộ trình tăng học phí theo quy 

định của pháp luật, Học viện đã thực hiện việc chi trả cho các cộng tác viên giới thiệu 

thành công học viên, sinh viên tham gia thi và trúng tuyển vào Học viện 

[H07.07.01.11]. 

- Đề xuất chính sách đào tạo,  ồi dƣỡng với Chính phủ [H07.07.01.12] 

- Khai thác đề tài nghiên cứu khoa học, dự án điều tra cơ  ản theo quy định của 

pháp luật về khoa học và công nghệ. Đặc  iệt, Học viện đã thực hiện cơ chế đối ứng 

với các đối tác để tăng quy mô và nâng cao chất lƣợng các hoạt động nghiên cứu khoa 

học [H07.07.01.13]. 

- Liên kết đào tạo,  ồi dƣỡng với các cơ sở giáo dục, đào tạo địa phƣơng, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ địa phƣơng và các đối tác khác; khai thác cơ sở vật chất trong thời 

gian nhàn rỗi theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đặc  iệt, 

Học viện tạo cơ chế chi trả cho các tổ chức, cá nhân giới thiệu các đối tác ngoài trƣờng 

sử dụng cơ sở vật chất trong thời gian nhàn rỗi (Điều 11 Quy chế chi tiêu nội  ội) 

[H07.07.01.14]. 

- Khoản thu khác theo quy định của pháp luật về tài chính, tín dụng, ngân hàng. 

Hệ thống kiểm toán đƣợc vận hành nhƣ sau: 

- Kiểm toán nội  ộ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện: Căn cứ  áo 

cáo tài chính của Học viện, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành kiểm 

toán và phê duyệt quyết toán của Học viện [H07.07.01.15]. Sau khi có kết quả kiểm 
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toán nội  ộ của cấp trên, Học viện đều tiến hành công khai quyết toán tài chính hàng 

năm theo quy định hiện hành [H07.07.01.16]. 

- Kiểm toán độc lập: chủ yếu đƣợc áp dụng đối với các dự án đầu tƣ xây dựng 

cơ  ản [H07.07.01.17]. Đây là cơ sở để Chủ đầu tƣ khẳng định sự phù hợp với các quy 

định pháp luật trƣớc khi thanh quyết toán cho các nhà thầu.  

- Kiểm toán Nhà nƣớc: thƣờng thực hiện theo Kế hoạch kiểm toán chung của 

Hội Liên  hiệp Phụ nữ Việt Nam [H07.07.01.18].  

Các kế hoạch tài chính được rà soát đánh giá, cập nhật hằng năm; có rà soát, 

đánh giá, cập nhật cơ cấu nguồn thu, chi trong 5 năm của chu kỳ đánh giá. 

Các Kế hoạch tài chính đƣợc rà soát, kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên; kết quả 

hoạt động tài chính đƣợc phản ánh đầy đủ, chính xác qua Báo cáo tài chính theo quy 

định. Đây là căn cứ quan trọng để Học viện cập nhật cơ cấu nguồn thu, chi trong năm 

tiếp theo. Về cơ  ản, các  iểu mẫu  áo cáo về tài chính đều đƣợc lập theo mẫu quy 

định của nhà nƣớc, thực hiện đăng ký mã số thuế, lập  áo cáo thuế hàng quý và quyết 

toán thuế đúng quy định [H07.07.01.19]. Qua các đợt kiểm tra, các đoàn kiểm toán 

nhà nƣớc đều xác nhận kết quả hoạt động tài chính của Học viện đã  ảo đảm phù hợp 

với các quy định hiện hành. Ngoài ra, hàng năm,  áo cáo tài chính đƣợc công khai tại 

Hội nghị công chức, viên chức, lao động [H07.07.01.20] có đánh giá của Ban Thanh 

tra Nhân dân [H07.07.01.21]. 

Nhờ đầu tƣ hợp lý, có trọng tâm; thông qua việc xây dựng và tổ chức triển khai 

quy trình quản lý chặt chẽ, sau gần 60 năm thành lập Học viện đã hoàn thành việc xây 

dựng đƣợc một hệ thống cơ sở vật chất khang trang (cơ sở tại 68 Nguyễn Chí Thanh, 

Đống Đa, Hà Nội) với tòa nhà 15 tầng [H07.07.01.22] và chuẩn  ị hoàn thành dự án 

xây Nhà thể chất [H07.07.01.23]; phòng labs; câu lạc  ộ; mạng Internet không dây tốc 

độ cao; phòng học trực tuyến; khu vực chấm thi tập trung; thƣ viện điện tử, máy chiêu, 

máy lạnh, .... các điều kiện đều tập trung nâng cao dịch vụ đào tạo của Học viện. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ 

sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công 

cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
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được thiết lập và vận hành. 

Về bộ phận xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, 

nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng 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, NCKH và phục vụ 

cộng đồng. 

Hệ thống lập kế hoạch  ảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ 

tầng  ao gồm đơn vị đầu mối là Phòng Quản trị cơ sở vật chất [H7.07.02.01]. Ngoài 

đơn vị đầu mối, tham mƣu cho Ban Giám đốc về việc lập kế hoạch mua sắm,  ảo trì, 

 ảo dƣỡng, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng thì còn có sự phối hợp của các 

đơn vị khác nhƣ Phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính – kế toán, Trung tâm 

Công nghệ thông tin và thƣ viện và các đơn vị/ khoa/ phòng trong Học viện có trách 

nhiệm tập hợp các nhu cầu, ý kiến về việc  ảo dƣỡng, sửa chữa các thiết  ị, cơ sở vật 

chất trong Học viện. 

Về việc cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng 

thí nghiệm, thiết bị được đầu tư và bảo trì theo các kế hoạch đã được ban hành. 

Vào tháng 12 hàng năm, căn cứ vào việc tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa 

của các phòng/ khoa/ đơn vị trong Học viện; căn cứ vào việc kiểm tra, rà soát thực tế 

cơ sở vật chất (do cán  ộ kỹ thuật thuộc  ộ phận quản trị cơ sở vật chất thực hiện) và 

những phản ánh của sinh viên thông qua Phiếu đánh giá của sinh viên vào cuối các kỳ 

học về cơ sở vật chất và thiết  ị học tập (do phòng Đào tạo tổng hợp)[H7.07.02.02]; 

căn cứ vào ý kiến của sinh viên trong các cuộc họp Khu nội trú hoặc các  uổi đối thoại 

sinh viên, đơn vị đầu mối là phòng Quản trị cơ sở vật chất (nay là phòng Tổ chức hành 

chính) lập Bảng dự toán mua sắm trong năm đó theo các hạng mục nhƣ: Thiết  ị công 

nghệ thông tin, mua sắm các thiết  ị phục vụ sửa chữa,  ảo dƣỡng và nhu cầu sử dụng 

của các đơn vị trong Học viện. Từ đó, phòng tài chính kế toán phối hợp cùng phòng 

Tổ chức hành chính để chỉnh sửa, góp ý cho dự toán mua sắm, sửa chữa dựa vào các 

Quy định hiện hành của Nhà nƣớc và của Học viện, làm căn cứ để Ban Giám đốc phê 

duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng và  an hành cho 

các đơn vị trong Học viện để thực hiện [H7.07.02.03]. 

Khi  ảng dự toán đƣợc  an hành, đơn vị đầu mối là  ộ phận quản trị cơ sở vật 

chất sẽ lập kế hoạch triển khai việc mua sắm, sửa chữa nhƣ sau:  



78 
 

- Đối với các gói mua sắm, sửa chữa trên 20 triệu thực hiện theo các Quy định 

của Luật đấu thầu (từ 20 triệu đến dƣới 100 triệu làm theo Quyết định chỉ định thầu, 

trên 100 triệu thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu) 

- Đối với những gói mua sắm, sửa chữa nhỏ lẻ,  ộ phận QTCSVC sẽ có kế 

hoạch mua sắm định kỳ theo tháng hoặc quý tuỳ theo nhu cầu sử dụng thực tế và hàng 

tháng sẽ có tổng hợp nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng của các đơn 

vị/phòng/khoa.  

- Nếu có những hạng mục mua sắm, sửa chữa phát sinh trong quá trình thực 

hiện thì các đơn vị cần làm Tờ trình về việc phê duyệt hạng mục mua sắm đó và thực 

hiện thu thập chứng từ theo nhƣ Quy trình thanh/quyết toán do phòng Tài chính- kế 

toán xây dựng. 

Từ khi thành lập (năm 2012), Học viện đã xin chủ trƣơng của Hội Liên Hiệp 

phụ nữ Việt Nam là đơn vị chủ quản và UBND Thành phố Hà Nội về việc nâng cấp, 

mở rộng diện tích để đáp ứng đƣợc Chiến lƣợc phát triển của Học viện Phụ nữ Việt 

Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Ban hành theo Quyết định số 543/QĐ-

ĐCT ngày 20/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) về mở 

rộng quy mô đào tạo, hoàn thiện về cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập, 

nghiên cứu. Cho tới đầu năm 2019, Học viện xin đƣợc chủ trƣơng mở rộng cơ sở đào 

tạo theo Công văn số 1892/ĐCT về việc chấp thuận địa điểm mở rộng cơ sở đào tạo 

Học viện Phụ nữ Việt Nam ngày 27/7/2018 [H7.07.02.04]. 

Về việc rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư hằng năm các kế hoạch về cơ sở vật 

chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị. 

 Cuối mỗi kỳ học (thàng 6 và tháng 12), sinh viên sẽ thực hiện đánh giá ngoài 

về chƣơng trình học thì sinh viên còn phải đánh giá về hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất 

và hạ tầng các phƣơng tiện dạy và học, các thiết  ị qua Phiếu đánh giá do Phòng đào 

tạo lập và triển khai.  

Về các dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng 

các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị đối với từng loại hình đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Việc theo dõi hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng các phƣơng tiện dạy 

và học, phòng thí nghiệm đƣợc  ộ phận Quản trị cơ sở vật chất  áo cáo tình hình hàng 
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tháng trong  áo cáo tháng của phòng Tổ chức hành chính[H7.07.02.05]. Trong đó, nêu 

lên cụ thể việc sửa chữa,  ảo dƣỡng cơ sở vật chất dạy và học, cơ sở vật chất của khu 

nội trú và việc khai thác cơ sở vật chất trong thời gian nhàn rỗi. 

Dựa trên tình hình sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng các phƣơng tiện dạy và 

học, phòng thí nghiệm, cuối mỗi học kỳ, sinh viên tiến hành đánh giá về cơ sở vật chất 

và hạ tầng theo Phiếu đánh giá do Phòng đào tạo phát hành [H7.07.02.06]. Theo đó, 

Phiếu đánh giá sẽ chỉ ra các hàng mục cơ sở vật chất sử dụng hiệu quả và các hạng 

mục chƣa hiệu quả để tiếp tục đầu tƣ và cải tiến hơn nữa.  

Bên cạnh đó, việc theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng 

các phƣơng tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết  ị còn đƣợc phản ánh qua các 

Phiếu Đề nghị sửa chữa của các đơn vị/Khoa/Phòng trong Học viện [H7.07.02.07] gửi 

về đơn vị đầu mối mua sắm, sửa chữa là Phòng Quản trị cơ sở vật chất (nay là  ộ phận 

Quản trị cơ sở vật chất thuộc phòng Tổ chức hành chính), theo đó,  ộ phận Quản trị cơ 

sở vật chất sẽ tham mƣu cho Ban giám đốc về các phƣơng án mua sắm, sữa chữa, thay 

thế thiết  ị hỏng hóc.  

Về việc cải tiến cơ sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các thí 

nghiệm, thiết bị của cơ sở giáo dục. 

Dựa trên nhu cầu sử dụng và tình hình thực tế cơ sở vật chất và hạ tầng tại Học 

viện, phòng Tài chính – kế toán tổng hợp thành Báo cáo tình hình tăng/giảm tài sản cố 

định của Học viện qua các năm. 

Cụ thể về tình hình tăng/giảm TSCĐ từ năm 2015 đến 2017 thể hiện qua  iểu 

đồ sau đây [H7.07.02.05]:  
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Biểu đồ so sánh sự tăng/giảm tài sản cố định giai đoạn 2015-2017 

Từ  iểu đồ cho thấy, trang thiết  ị phục vụ cho việc dạy và học, nghiên cứu 

khoa học của Học viện đều tăng qua các năm.  

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, Học viện tiến hành ngăn tách phòng 

để tăng số lƣợng phòng học, đáp ứng những quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo 

[H7.07.02.08].  

Ngoài ra, Học viện tiến hành đầu tƣ xây dựng Nhà thể chất phục vụ cho việc 

dạy và học môn Giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động thể thao trong Học viện Phụ 

nữ, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nói chung của Học viện, phát triển hài hoà trí 

tuệ và thể lực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp và có khả năng tiếp cận thực 

tiễn với công tác Hội nói riêng và công tác xã hội nói chung [H7.07.02.09]. 

Trong các năm qua, Học viện đã đầu tƣ đầy đủ mic, máy chiếu, trang  ị cho các 

phòng học để đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng cho việc dạy và học của sinh viên, 

giảng viên. Đối với các môn học đặc thù (Khoa Truyền thông đa phƣơng tiện) nhƣ 

môn hình hoạ, Học viện  ố trí 1 phòng học hình hoạ lý thuyết và 1 phòng thực hành 

hình hoạ với đầy đủ dụng cụ nhƣ giấy, giá vẽ, ghế, tƣợng,....; môn ghi hình đƣợc trang 

 ị Tivi màn hình lớn và máy quay phim với chất lƣợng cao. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7  

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công 

nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, 

bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

Về 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 được thiết lập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng. 

Hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng trong trƣờng đại học đóng vai trò rất quan trọng 

đến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) 

và PVCĐ. Chi tiết hệ thống thông tin của HVPN đƣợc thể hiện ở  ảng sau: 
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Bảng 7.3 Hệ thống thông tin của HVPN 

TT Nội dung 

Đáp ứng quy mô theo năm học 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

1  Quy mô sinh viên (ngƣời) 511 476 988 1.783 2.442 

2  Trang thông tin điện tử (We ) 01 01 01 01 03 

3  Trang đào tạo (phần mềm) 01 01 01 01 01 

4  Đào tạo Elearning 01 01 01 01 01 

5  Nhóm trên Facebook 07 08 09 10 11 

6  Hạ tầng mạng (đƣờng truyền) 

04 đƣờng FTTH 32+60+80+100 M ps trong 

nƣớc + 2MB quốc tế trang  ị tại tất cả các tòa 

nhà kết nối mạng thông qua các thiết  ị  

Core Switch và Access Switch 

7  Hệ thống thƣ điện tử 
Sử dụng hệ thống gmail với tên miền vwa.edu.vn 

Thông tin nội  ộ với tên miền hvpnvn.gov.vn 

8  
Phần mềm quản lý nhân sự, kế 

toán, thƣ viện, virut, thi 

05 05 05 05 05 

9  Hệ thống họp trực tuyến 
01, thực hiện giữa Học viện với Phân hiệu tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

10  Hệ thống  ảo mật 
Sử dụng firewall cứng (cisco 5525), firewall 

mềm Pfssense và phần mềm diệt vi rút  

11  Camera an ninh 
82 cái, tại các vị trí quan sát của tòa nhà, cầu 

thang máy và khu vực sân 

12  Quyền truy cập  

Giảng viên, viên chức trên nền tảng vwa.edu.vn. 

Đối với sinh viên trên các phần mềm ứng dụng 

(Edusoff, EduWe , EOffice, QLCB …) 

13  Máy chủ 

Có 03 máy, tủ rack, Switch, Router, firewall, lƣu 

điện thông minh, hệ thống điều hòa không khí, 

thiết  ị phòng cháy chữa cháy 

14  Máy chiếu giảng đƣờng (cái) 24 24 24 27 30 

15  Máy tính thƣ viện (cái) 16 16 16 16 16 

16  Máy tính phòng LAB 110 110 110 110 123 

17  Sách tại thƣ viện (đầu sách) 2.536 3.180 3.433 3.631 3.749 

Về 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 được vận hành để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng. 

Hệ thống lập kế hoạch đƣợc thực hiện tƣơng tự các tài sản khác đƣợc mua sắm, 

sửa chữa hàng năm nhƣ đã đề cập tại tiêu chuẩn 7.2. Đơn vị đầu mối  ảo đảm yêu cầu, 
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tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết  ị công nghệ thông tin và vụ quản trị hệ thống công 

nghệ thông tin của Học viện là Trung tâm Công nghệ Thông tin và Thƣ viện (gọi tắt là 

Trung tâm) [H07.07.03.01], [H07.07.03.02].  

 Kế hoạch trung hạn và dài hạn xác định đầu tƣ, quản lý, vận hành hạ tầng công 

nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin  ao gồm: hệ thống máy chủ và các thiết 

 ị mạng, phòng thực hành máy tính, hạ tầng mạng và đƣờng truyền internet, hệ thống 

dự phòng, hệ thống  ảo mật và quyền truy cập, các phần mềm ứng dụng và điều hành, 

nhằm phục vụ công tác trao đổi thông tin, tác nghiệp, đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng hàng năm.  

Dựa trên công tác kiểm tra định kỳ hệ thống trang thiết  ị công nghệ thông tin, 

Trung tâm xây dựng kế hoạch  ảo trì,  ảo dƣỡng, thay thế cho các hạng mục thuộc hệ 

thống công nghệ thông tin. 

Về đầu tư mới, bảo trì 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. 

Trên cơ sở kế hoạch trung hạn và dài hạn, kế hoạch hàng năm, Học viện  ố trí 

nguồn kinh phí đầu tƣ cung cấp cơ sở hạ tầng  ao gồm hệ thống mạng LAN, máy chủ, 

các phòng thực hành máy tính, các phòng LAB, các phần mềm phục vụ quản lý.  

  Hàng năm, trên cơ sở thống kê nhu cầu trang thiết  ị công nghệ thông tin từ các 

đơn vị gửi về, kế hoạch trung hạn về phát triển hệ thống công nghệ thông tin, Trung 

tâm cùng với Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Tài chính Kế toán lập kế hoạch về 

công tác trang  ị, thiết  ị CNTT [H07.07.03.03] và kế hoạch cài đặt phần mềm mới 

hoặc cập nhật phần mềm cũ [H07.07.03.04]. 

 Công tác kiểm tra định kỳ hệ thống trang thiết  ị công nghệ thông tin đƣợc thực 

hiện theo kế hoạch, trong hạng mục kiểm tra có các hạng mục về kiểm đinh, thừ 

nghiệm hệ thống dự phòng. Trung tâm trực tiếp tham gia kiểm tra  ảo trì,  ảo dƣỡng, 

thay thế cho các hạng mục thuộc hệ thống công nghệ thông tin.[H07.07.03.05] 

 Khi có các thay đổi về nhân sự, phòng TCHC thông  áo tới TT để tiến hành khởi 

tạo, xóa  ỏ các tài khoản đăng nhập trên hệ thống. 

  Với các phân hệ chuyên môn, Trƣởng phòng chuyên môn gửi thông tin về yêu 

cầu chức năng nhiệm vụ cho từng cá nhân trên hệ thống để TT cập nhật, hiệu chỉnh. 
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Về 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 được rà soát đánh giá hiệu quả 

đầu tư hằng năm. 

 Theo định kỳ, Học viện có hệ thống tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ các cán  ộ, 

giảng viên, sinh viên về hệ thống và sự cố, đồng thời có tiến hành khảo sát mức độ đáp 

ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của hệ thống công 

nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng mạng [H07.07.03.06]. Bên cạnh sự kiểm tra thƣờng 

xuyên của Trung tâm và tình trạng hoạt động của hệ thống, tùy từng hạng mục định kỳ 

từ 1-3-6 tháng/lần tiến hành  kiểm tra, rà soát từ đó có các kế hoạch về hiệu chỉnh và 

nâng cấp thƣờng xuyên, liên tục. 

Về dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và 

cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy 

cập. 

Các truy cập trên hệ thống thông tin đều đƣợc thiết kế chức năng theo dõi các 

tiến trình (ghi log) hoạt động. 

Các dữ liệu khảo sát đánh giá theo định ký đều đƣợc lƣu trữ và cập nhật để đánh 

giá. 

Về nâng cấp, cải tiến 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 đáp ứng được nhu 

cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Qua quá trình phát triển, hệ thống thống thông tin đƣợc hiệu chỉnh và vận hành 

thể hiện nhƣ sau: 

- Học viện đã xây dựng đƣợc mô hình mạng Campus để quản lý và sử dụng tài 

nguyên công nghệ thông tin hiệu quả nhất [H07.07.03.07]. Với hệ thống mạng phân 

vùng và  ảo mật  ao gồm: vùng truy cập, vùng phân phối, vùng lõi, vùng kiểm soát, 

vùng máy chủ công khai và vùng dữ liệu. Mô hình có trang thiết  ị hiện đại (Switch 

lõi Cisco 3650, Cisco 3560, máy chủ IBM) cùng hệ thống  ảo vệ 2 lớp (Firewall cứng 

Cisco ASA 5525, Firewall mềm PFSense)  ảo mật kiểm soát truy cập từ  ên trong và 

 ên ngoài hệ thống [H07.07.03.08]. Để phòng chống virus, mã độc xâm nhập, Học 

viện đã trang  ị hệ phần mềm phòng chống virus BKAV Endpoint với tính năng chủ 
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động phòng chống và quản trị tập trung, sử dụng dạng hệ thống cho tất cả các máy 

tính của cán  ộ, giảng viên học viện. 

 Để đáp ứng tốt nhu cầu truy cập, kết nối Internet và đảm  ảo tốt khả năng đáp 

ứng việc dạy và học Học viện đã đầu tƣ trang  ị 3 đƣờng truyền FTTH với tổng dung 

lƣợng 220 M ps. Bằng kỹ thuật cân  ằng tải tiên tiến giúp cân  ằng hệ thống và tối 

ƣu hóa  ăng thông, giảm tối đa rủi ro về sự cố đƣờng truyền [H07.07.03.09]. 

 Học viện đã trang  ị hệ thống mạng Wifi ở tất cả các phòng làm việc, ký túc xá 

giúp cho giảng viên, viên chức, ngƣời lao động và sinh viên tiện lợi truy cập Internet 

và sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học cũng nhƣ công 

tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Hệ thống mạng Wifi hoạt động 24/24 và đƣợc  ố 

trí ở những vị trí thuận lợi nhất giúp cho ngƣời dùng có thể dễ dàng sử dụng và đƣợc 

kiểm soát  ằng hệ thống giám sát tập trung (Wireless Controller) [H07.07.03.10] giúp 

quản lý và kiểm soát tốt hơn. 

Học viện từng  ƣớc ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa từng phần công 

tác quản lý thông qua việc triển khai mua sắm, xây dựng các phần mềm quản lý đào 

tạo EduSoft [H07.07.03.11], quản lý Thƣ viện ILIB [H07.07.03.12], quản lý nhân sự 

[H07.07.03.13], thi trắc nghiệm trên máy ITest [H07.07.03.14]. Học viện đã ứng dụng 

hệ thống thông tin nội  ộ EOffice, tại đây giảng viên, viên chức, ngƣời lao động sẽ 

đƣợc cấp 1 tài khoản để truy cập thông tin liên quan cá nhân và để truyền đạt thông tin 

nội  ộ của Học viện đến mọi ngƣời nhanh nhất và chính xác nhất từ đó phục vụ tốt 

hơn trong công việc. Học viện đã đầu tƣ mua cổng thông tin đào tạo EduWe  

[H07.07.03.15], đây là kênh quản lý sinh viên của nhà trƣờng đồng thời còn giúp sinh 

viên có thể cập nhật thông tin liên quan học vụ, đăng ký môn học, thời khóa  iểu, điểm 

thi,…Học viện đã cấp cho mỗi giảng viên, viên chức, ngƣời lao động một tài khoản 

Email mang tên miền của Học viện ( vwa.edu.vn) để trao đổi thông tin kịp thời. 

Website chính của Học viện (hvpnvn.edu.vn), ngƣời truy cập có thể truy cập liên kết 

để dễ dàng nhận diện thƣơng hiệu của Học viện, điều này đã mang lại hiệu quả và 

thuận lợi trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng. 

Căn cứ số liệu thống kê ý kiến phản hồi về hệ thống công nghệ thông tin; kết 

quả kiểm tra thƣờng xuyên và định kỳ, Trung tâm đề xuất việc thực hiện cải tạo, cải 
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tiến hệ thống thƣờng xuyên, liên tục nhằm đảm  ảo ngày càng tốt hơn cho nhu cầu đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Kết quả cải tiến hạ tầng và dịch vụ 

công nghệ thông tin trong các năm gần đây nhƣ sau:  

Năm Cải tiến hạ tầng công nghệ thông tin Cải tiến dịch vụ CNTT 

2014 - Tăng 1 máy chủ, cải thiện tính sẵn 

sàng của hệ thống máy chủ. 

- Tăng đƣờng truyền FTTH 60Mbps 

trong nƣớc+1 Mbps quốc tế. 

- Dịch vụ tên miền, We site trƣờng 

và các Khoa, phòng  an tƣơng 

đối ổn định. 

- Xây dựng cổng thông tin đào tạo 

2015 - Tăng thêm 02 máy chủ 

- Tăng đƣờng truyền FTTH 100Mbps 

trong nƣớc+ 1,5 Mbps quốc tế. 

- Triển khai hệ thống xác thực 

chứng chỉ số SSL. 

- Triển khai hệ thống hỗ trợ công 

tác giảng dạy. 

- Sử dụng email Google với tên 

miền riêng 

2016 - Tái cấu trúc hệ thống mạng  bổ sung 

một số thiết bị mạng không dây. 

- Tăng cƣờng Firewall cứng, cải thiện 

an ninh hệ thống mạng 

- Triển khai phần mềm quản lý CB 

- Tiếp tục phát triển hệ thống hỗ 

trợ công tác giảng dạy. 

- Xây dựng hệ thống Elearning 

- Thí điểm triển khai thi trực tuyến 

2017 
- Bƣớc đầu ảo hóa hệ thống máy chủ. 

- Tái cấu trúc và phát triển mạng cục 

bộ không dây. 

- Nâng cấp phòng LAB cho công tác 

giảng dạy cơ  ản chuyên ngành 

truyền thông đa phƣơng tiện 

- Bổ sung Firewall mềm với công 

nghệ cân bằng tải, bổ sung đƣờng 

truyền Internet 

- Tăng cƣờng hệ thống Antivirus 

dạng phần mềm hệ thống 

- Hoàn thiện hệ thống thi trực 

tuyến, hiệu chỉnh mở rộng số 

lƣợng các môn thi trên hệ thống 

- Đƣa hệ thống Elearning vào hoạt 

động, phục vụ đào tạo chuyên 

ngành bồi đƣỡng cán bộ và phục 

vụ cộng đồng 

2018 - Áp dụng công nghệ ảo hóa cho toàn 

 ộ hạ tầng máy chủ hiện có. 

- Tiếp tục cải thiện hệ thống sao lƣu 

dự phòng và an ninh mạng. 

- Nghiên cứu đề khả năng nâng cấp 

website theo chuẩn mới 

- Bổ sung thêm wifi tại các tòa 

nhà, ký túc xá giảng đƣờng. 

- Bổ sung các  ài giảng trên hệ 

thống đào tạo trực tuyến 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 
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Tiêu chí 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. 

Về bộ phận quản trị nguồn lực học tập 

 Ngay từ  uổi đầu thành lập, Học viện đã thành lập Trung tâm Thông tin Thƣ 

viện Trƣờng Cán  ộ Phụ nữ TW theo quyết định Số 124/QĐ-BGĐ ngày 2/7/2012 

[H07.07.04.01], sau đó đổi tên thành Trung tâm Công nghệ Thông tin-Thƣ viện theo 

quyết định Số 12/QĐ-BGĐ ngày 14/01/2013 [H07.07.04.02] và giao nhiệm vụ cho 

Trung tâm lập kế hoạch,  ảo trì, đánh giá và tăng cƣờng các nguồn lực học tập nhƣ 

nguồn học liệu của thƣ viện, thiết  ị 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 trong quyết 

định Số 526/QĐ-HVPNVN ngày 15/12/2015 [H07.07.04.03]. Hiện tại, Trung tâm có 1 

lãnh đạo và 3 chuyên viên làm công tác Thƣ viện, 1 chuyên viên phụ trách công nghệ 

thông tin và 1 chuyên viên phụ trách We site. Từ khi thành lập cho đến nay, Trung 

tâm đã rất nỗ lực trong việc lập kế hoạch,  ảo trì, đánh giá và tăng cƣờng các nguồn 

lực học tập nhƣ nguồn học liệu của Thƣ viện. Bộ phận Thƣ viện chịu trách nhiệm lên 

kế hoạch  ổ sung tài liệu hàng năm, thực hiện các công việc nghiệp vụ và phục vụ  ạn 

đọc, quản lý hoạt động Thƣ viện  ằng Quy chế tổ chức và hoạt động Thƣ viện (dự 

thảo) [H07.07.04.04]. Tuy nhiên, do số lƣợng cán  ộ ít, công việc nghiệp vụ chƣa 

đƣợc chuyên môn hóa và  ộ phận đảm nhiệm thêm vai trò lƣu trữ tài liệu cơ quan nên 

đôi khi công tác  ảo trì, đánh giá các nguồn lực học tập còn chƣa sát sao. 

Về các kế hoạch đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của 

Thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến được ban hành 

 Trung tâm phối hợp với 6 Khoa đào tạo: Quản trị kinh doanh, Công tác xã hội, 

Truyền thông đa phƣơng tiện, Giới và phát triển, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 

Luật; phòng Đào tạo để lên kế hoạch lựa chọn các đầu sách cần  ổ sung cho từng năm 

học; phối hợp với phòng Tài chính kế toán để cân đối tài chính  ổ sung tài liệu cho 

Học kỳ theo đúng kế hoạch Dự trù  ổ sung sách hàng năm của Thƣ viện cho năm đó. 

Trƣớc mỗi học kỳ, phòng Đào tạo gửi Thời khóa  iểu học tập chính thức của các Khoa 

cho Trung tâm Công nghệ Thông tin Thƣ viện. Bộ phận Thƣ viện thống kê số lƣợng 
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các đầu tài liệu theo Thời khóa  iểu dựa trên Đề cƣơng môn học [H07.07.04.05], 

[H07.07.04.6] và sau đó gửi đến các Khoa thông qua email. Các Khoa cho thông tin 

phản hồi về việc  ổ sung tài liệu để Thƣ viện lập  ản dự trù kinh phí  ổ sung tài liệu 

Học kỳ đó. Trƣờng hợp các Khoa không có thông tin phản hồi,  ộ phận Thƣ viện tự 

đánh giá nguồn học liệu hiện tại của Thƣ viện  ằng cách căn cứ trên nhu cầu tài liệu 

của sinh viên thông qua kênh mƣợn- trả trực tiếp của sinh viên; thông qua phòng Công 

tác sinh viên để thu thập ý kiến sinh viên về nguồn học liệu học tập [H07.07.04.07]. 

Từ đó, Thƣ viện tiến hành lập Bản dự trù kinh phí  ổ sung tài liệu cho Học kỳ đó và 

gửi đến các Khoa để nhận tiếp ý kiến phản hồi lần 2. Khi các Khoa duyệt các đầu sách 

cần  ổ sung, phòng Tài chính kế toán duyệt chi tài chính,  ộ phận Thƣ viện tiến hành 

 ổ sung nguồn học liệu của Thƣ viện [H07.07.04.08]. Xuất phát từ nhu cầu hiện đại 

hóa Thƣ viện, phần mềm quản lý thƣ viện điện tử Ili  đƣợc  ổ sung về Thƣ viện năm 

2014. Bên cạnh phần mềm Ili , Học viện đã đƣa vào kế hoạch năm 2016, triển khai 

mua hai cơ sở dữ liệu trực tuyến ProQuest và Emerald: 

[https://www.emeraldinsight.com].  Công tác lập kế hoạch luôn đƣợc Thƣ viện chủ 

động thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, các Khoa vẫn chƣa chủ động phối hợp với 

Thƣ viện trong việc đề xuất  ổ sung nguồn học liệu cho sinh viên của khoa nên gây ra 

tình trạng khó khăn và chậm trễ trong việc lên kế hoạch  ổ sung nguồn học liệu. Thêm 

nữa, công tác lập kế hoạch đầu tƣ cho trang thiết  ị quản lý tài nguyên số còn chƣa 

đƣợc chú trọng đầu tƣ. 

Về việc đầu tư mới, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của Thư 

viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

 Hàng năm, Trung tâm đã  ổ sung mới các tài liệu học tập cho  ạn đọc 

[H07.07.04.09]. Trung tâm tiến hành quản lý Thƣ viện dựa trên phần mềm quản lý 

Thƣ viện điện tử tích hợp Ili  từ cuối năm 2014. Với những tính năng vƣợt trội của 

phần mềm [H07.07.04.10], nó đã đáp ứng đƣợc công tác  iên mục tài liệu, lƣu thông 

mƣợn - trả tài liệu,  áo cáo danh mục tài liệu  ổ sung..., mang lại nhiều tiện ích cho 

công tác nghiệp vụ Thƣ  viện và công tác phục vụ  ạn đọc. Thủ tục mƣợn trả tài liệu 

nhanh gọn, quy trình đọc tài liệu tại chỗ gọn nhẹ, thái độ phục vụ  ạn đọc tận tâm đã 

tạo tâm lý thoải mái cho  ạn đọc mỗi khi đến Thƣ viện. Hai cơ sở dữ liệu trực tuyến 

đƣợc đầu tƣ từ năm 2016 ProQuest và Emerald đã giúp ích nhiều cho công tác nghiên 

https://www.emeraldinsight.com/
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cứu của các nghiên cứu viên và công tác học tập của giảng viên, sinh viên có trình độ 

tiếng Anh. Tuy nhiên, do trình độ tiếng Anh của nhiều  ạn đọc còn hạn chế nên chƣa 

khai thác triệt để đƣợc 02 cơ sở dữ liệu ProQuest và Emerald.   

Về việc hằng năm rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng bảo trì 

các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của Thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ 

sở dữ liệu trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

 Căn cứ vào Thống kê lƣợt mƣợn trả tài liệu hàng năm [H07.07.04.11], Thống 

kê lƣợt  ạn đọc đến đọc tại Thƣ viện hàng năm [H07.07.04.12] và Danh mục tài liệu 

 ổ sung các năm [H07.07.04.09], Thƣ viện cùng các khoa, Ban giám đốc rà soát lại 

nguồn tài liệu phục vụ ngƣời dùng tin; các giảng viên, phụ trách  ộ môn, nghiên cứu 

viên, cán  ộ, học viên, sinh viên... có quyền và nghĩa vụ theo dõi, đánh giá chất lƣợng 

nguồn lực học tập đƣợc  ổ sung về Thƣ viện và gửi ý kiến phản hồi thông qua các 

kênh email,  iên  ản Hội nghị đối thoại sinh viên [H07.07.04.13]. Tuy nhiên, thực tế 

sự phối hợp rà soát của các Khoa với Thƣ viện chƣa đƣợc chặt chẽ nên dẫn đến việc 

đánh giá hiệu quả nguồn học liệu đạt hiệu quả chƣa cao. 

Về việc bổ sung các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của Thư viện, thiết 

bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng 

Công tác  ổ sung nguồn học liệu của Thƣ viện đƣợc thực hiện hàng năm 

[H07.07.04.14] và đƣợc cập nhật trên phần mềm Ili  đã đáp ứng đƣợc nhu cầu đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng, thu hút nhiều ngƣời dùng tin đến với Thƣ viện để 

nghiên cứu tài liệu [H07.07.04.15] và mƣợn trả tài liệu [H07.07.04.16]. Nguồn học 

liệu, cơ sở dữ liệu không chỉ phục vụ sinh viên, học viên, giảng viên, cán  ộ, nghiên 

cứu viên trong nhà trƣờng, Trung ƣơng Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam mà còn phục 

vụ các  ạn đọc ngoài nhà trƣờng nhƣ sinh viên, cán  ộ, giảng viên  tại các trƣờng Đại 

học khác. Tuy nhiên, kho tài nguyên điện tử của Thƣ viện còn chƣa phong phú nên 

khả năng đáp nhu cầu tin trong thời đại công nghệ 4.0 còn thấp.  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức 

khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được 

thiết lập và vận hành. 
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Về bộ phận/ cá nhân quản trị về môi trường, sức khoẻ, sự an toàn và khả năng 

tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt. 

 Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trƣờng, sức khỏe, sự 

an toàn và khả năng tiếp cận của những ngƣời có nhu cầu đặc  iệt  ao gồm  ộ phận Y 

tế thuộc phòng Tổ chức hành chính (Theo Đề án vị trí việc làm do Đoàn Chủ tịch Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phê duyệt và Bản mô tả công việc do Giám đốc Học viện 

phụ nữ Việt Nam  an hành) [H7.07.05.01] phụ trách về môi trƣờng, sức khoẻ;  ộ phận 

Quản trị cơ sở vật chất thuộc phòng Tổ chức hành chính (Theo Quyết định số 69/QĐ-

HVPNVN ngày 28/01/2019 về việc sáp nhập Phòng Quản trị cơ sở vật chất và phòng 

Tổ chức hành chính) phụ trách về an ninh, an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ; đối 

với khả năng tiếp cận của những ngƣời có nhu cầu đặc  iệt (Sinh viên khuyết tật nghe, 

nhìn, vận động,..) đƣợc phối hợp thực hiện giữa phòng đào tạo, phòng công tác sinh 

viên và phòng tổ chức hành chính để thực hiện các kế hoạch đầu tƣ theo nhu cầu và 

phản ánh thực tế.  

Về việc ban hành các kế hoạch đầu tư về môi trường, sức khoẻ, sự an toàn và 

khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt. 

 Vào tháng 12 hàng năm, căn cứ vào việc tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa 

của các phòng/ khoa/ đơn vị trong Học viện; căn cứ vào việc kiểm tra, rà soát thực tế 

cơ sở vật chất (do cán  ộ kỹ thuật thuộc  ộ phận quản trị cơ sở vật chất thực hiện) và 

những phản ánh của sinh viên thông qua Phiếu đánh giá của sinh viên vào cuối các kỳ 

học về cơ sở vật chất và thiết  ị học tập (do phòng Đào tạo tổng hợp) [H7.07.05.02]; 

căn cứ vào ý kiến của sinh viên trong các cuộc họp Khu nội trú hoặc các  uổi đối thoại 

sinh viên, đơn vị đầu mối là phòng Quản trị cơ sở vật chất (nay là phòng Tổ chức hành 

chính) lập Bảng dự toán mua sắm. Từ đó, phòng tài chính kế toán phối hợp cùng 

phòng Tổ chức hành chính để chỉnh sửa, góp ý cho dự toán mua sắm, sửa chữa dựa 

vào các Quy định hiện hành của Nhà nƣớc và của Học viện, làm căn cứ để Ban Giám 

đốc phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng và  an 

hành cho các đơn vị trong Học viện để thực hiện [H7.07.05.03]. 

Về việc cơ sở giáo dục đầu tư cho môi trường, sức khoẻ, sự an toàn và khả 

năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt 
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- Đối với vấn đề môi trường, sức khoẻ: 

 Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Bộ phận Y tế lập kế hoạch, dự trù kinh phí 

khám sức khoẻ cho công chức, viên chức, ngƣời lao động. Từ đó, Bộ phận Y tế tham 

mƣu về việc tổ chức khám, chữa  ệnh cho cán  ộ, giảng viên, ngƣời lao động 1 lần/1 

năm. Sau đó, cán  ộ phụ trách dựa vào dự toán và kế hoạch đƣợc phê duyệt 

[H7.07.05.04] sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị Y tế phù hợp để thực hiện việc khám chữa 

 ệnh chất lƣợng, hiệu quả. Đối với sinh viên, Bộ phận Y tế phối hợp với các cơ sở y tế 

có uy tín để khám sức khoẻ đầu vào theo các văn  ản hƣớng dẫn của Bộ Y tế và Bọ 

Giáo dục và đào tạo [H7.07.05.05]. 

 Để đảm  ảo theo quy định về vệ sinh an toàn dịch tễ tại trƣờng học, cán  ộ y tế 

mời cán  ộ tại Trung tâm kiểm soát  ệnh tật Hà Nội để tiến hành xét nghiệm mẫu 

nƣớc trong Học viện để kiểm tra chất lƣợng nƣớc, đảm  ảo cho việc sử dụng của cán 

 ộ, sinh viên và mọi sinh hoạt của sinh viên nội trú; phun tẩm hoá chất diệt côn trùng 2 

lần/1 năm [H7.07.05.06]. 

 Theo kế hoạch mua sắm, sửa chữa đƣợc phê duyệt [H7.07.05.03], cán  ộ Y tế 

tham mƣu cho lãnh đạo phòng để trình Ban giám đốc về việc lựa chọn đơn vị phụ 

thuốc muỗi, diệt mối, gián, chuột. Sau khi Ban giám đốc phê duyệt, cán  ộ y tế sẽ thực 

hiện thƣờng xuyên công tác này trong vòng 12 tháng. Kết quả là, trong 5 năm qua, 

Học viện chƣa xảy ra trƣờng hợp mắc  ệnh sốt xuất huyết và các loại  ệnh phức tạp 

khác.  

 Theo kế hoạch mua sắm, sửa chữa đƣợc phê duyệt [H7.07.05.03],  ộ phận 

Quản trị cơ sở vật chất thực hiện xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

dịch vụ vệ sinh để tìm kiếm và tham mƣu cho Ban giám đốc lựa chọn các đơn vị vệ 

sinh uy tín, chất lƣợng và hiệu quả.  

 Ban Quản lý Khu nội trú phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh 

niên và  ộ phận Y tế để tiến hành kiểm tra các phòng nội trú định kỳ 1 lần/1 tháng để 

rà soát, đánh giá về vệ sinh môi trƣờng và an toàn phòng chống cháy nổ tại khu nội 

trú, xử phạt các trƣờng hợp vi phạm nội quy về việc sử dụng một số thiết  ị điện 

không đƣợc phép và đề xuất khen thƣởng các phòng nội trú kiểu mẫu (sạch, gọn gàng, 

đảm  ảo an toàn thiết  ị điện và phòng chống cháy nổ). 
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- Đối với vấn đề an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ: 

 Bộ phận QTCSVC tham mƣu Ban giám đốc thành lập Ban chỉ huy PCCC cơ sở 

và lực lƣợng PCCC cơ sở  ao gồm các cán  ộ, giảng viên đại diện các 

khoa/phòng/đơn vị nhằm mục tiêu để chủ động phòng ngừa cháy nổ, sự cố tai nạn có 

thể tại cơ sở; trƣờng hợp xảy ra cháy nổ, sự cố tai nạn thì nhanh chóng xử lý, hạn chế 

thiệt hại về ngƣời và tài sản cho cơ sở [H7.07.05.07]. Ngoài ra, để đảm  ảo an toàn 

PCCC, Ban Giám đốc đã  an hành các quy định thể hiện trong Quy chế giảng đƣờng, 

Nội quy ra/vào Học viện và Quy chế Khu nội trú [H7.07.05.08]. 

 Theo kế hoạch mua sắm, sửa chữa đƣợc phê duyệt [H7.07.05.03],  ộ phận 

Quản trị cơ sở vật chất xây dựng kế hoạch tập huấn PCCC và mời giảng viên tập huấn 

nghiệp vụ PCCC cho cán  ộ, giảng viên, sinh viên và đặc  iệt là sinh viên nội trú trong 

Học viện để nâng cao nhận thức và tăng cƣờng kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho lực lƣợng PCCC cơ sở. 

 Theo kế hoạch mua sắm, sửa chữa đƣợc phê duyệt [H7.07.05.03],  ộ phận 

Quản trị cơ sở vật chất thực hiện xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

dịch vụ  ảo vệ để tìm kiếm và tham mƣu cho Ban giám đốc lựa chọn các đơn vị  ảo vệ 

uy tín, chất lƣợng và hiệu quả. Đồng thời, Ban Quản lý Khu nội trú phối hợp với công 

an phƣờng Láng Thƣợng để quản lý về khai  áo tạm trú, tạm vắng và đề nghị công an 

phƣờng Hỗ trợ Học viện trong các hoạt động văn hoá – văn nghệ quy mô lớn.  

- Đối với khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt: 

 Để đáp ứng nhu cầu đi lại của các sinh viên khuyết tật vận động, Học viện đã 

làm đƣờng lên xuống cho xe lăn tại toà nhà 15 tầng nhằm tăng cƣờng cơ hội tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cho sinh viên khuyết tật tốt hơn.  

 Đối với những sinh viên khuyết tật nghe, nhìn, Học viện đang trong quá trình 

xây dựng kế hoạch đầu tƣ trang thiết  ị hỗ trợ học tập và nghiên cứu.  

Về việc rà soát, đánh giá hàng năm về môi trường, sức khoẻ, sự an toàn và khả 

năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt. 

 Việc rà soát, đánh giá hàng năm về môi trƣờng, sức khoẻ, sự an toàn và khả 

năng tiếp cận của những ngƣời có nhu cầu đặc  iệt đƣợc thể hiện chủ yếu qua phỏng 

vấn sinh viên, cán  ộ. Ngoài ra, dựa trên tình hình sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng 
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các phƣơng tiện dạy và học, phòng thí nghiệm, cuối mỗi học kỳ, sinh viên tiến hành 

đánh giá về cơ sở vật chất và hạ tầng theo Phiếu đánh giá do Phòng đào tạo phát hành 

[H7.07.05.09]. 

Về dữ liệu theo dõi, đánh giá, cải thiện hiệu quả đầu tư môi trường, sức khoẻ, 

sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt 

 Hiệu quả đầu tƣ về môi trƣờng đƣợc thể hiện qua việc lựa chọn đƣợc các đơn vị 

cung cấp dịch vụ vệ sinh uy tín, chất lƣợng trong khu vực Hà Nội; rác thải thƣởng 

xuyên đƣợc vận chuyển và xử lý kịp thời; khuôn viên Học viên và phía trong các toà 

nhà, lớp học luôn sạch sẽ và thoáng mát. 

 Về sức khoẻ, trong vòng 5 năm, Học viện không xảy ra các dịch  ệnh phổ  iến, 

luôn đảm  ảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh viên và cán  ộ không mắc các  ệnh 

phức tạp.  

 Về việc theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tƣ về sự an toàn,  ộ phận Quản trị cơ sở 

vật chất tham mƣu cho Ban giám đốc về việc lựa chọn các đơn vị  ảo dƣỡng hệ thống 

thiết  ị Phòng cháy chữa cháy, đảm  ảo hệ thống luôn hoạt động tốt và hiệu quả, kịp 

thời xử lý khi có sự cố phát sinh. Việc đánh giá chất lƣợng của hệ thống Phòng cháy 

chữa cháy trong Học viện còn thể hiện qua các Biên  ản kiểm tra định kỳ theo Quý 

của Công an Phòng cháy chữa cháy Quận Đống Đa [H7.07.05.10]. 

Về khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt 

Học viện đã xây dựng đƣờng lên xuống cho xe lăn, hỗ trợ việc di chuyển của 

những ngƣời khuyết tật vận động [H7.07.05.11]. 

Môi trường, sức khoẻ, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu 

cầu đặc biệt được cải tiến sau rà soát, đánh giá. 

Môi trƣờng trong toàn Học viện ngày càng đƣợc cải thiện, cây xanh đƣợc  ổ 

sung, nguồn nƣớc hàng tháng định kỳ đƣợc kiểm tra, đánh giá của cơ sở y tế. An ninh, 

an toàn của cán  ộ, giảng viên, học viên, sinh viên và khách đến làm việc ngày càng 

đƣợc  ảo đảm. Tiếp cận của những ngƣời có nhu cầu đặc  iệt đƣợc thuận lợi hơn, 

đƣờng dốc lên xuống tiêu chuẩn cho ngƣời khuyết tật, thang máy, vệ sinh cũng đƣợc 

đáp ứng theo yêu cầu. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 7 

1. Tóm tắt các điểm mạnh  

- Điểm mạnh 1:  Học viện chủ động trong việc lập kế hoạch phát triển, xây dựng 

các giải pháp tài chính phù hợp với thực tế và mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn 

phát triển. 

-  Điểm mạnh 2: Việc phân  ổ kinh phí đúng quy định, hợp lý, minh  ạch và 

hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của các đơn vị và đƣợc cụ thể hóa trong kế 

hoạch từng năm.  

- Điểm mạnh 3: Các nguồn lực tài chính đƣợc quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu 

quả góp phần nâng cao đời sống cán  ộ, giảng viên, viên chức, chất lƣợng CSVC, 

trang thiết  ị hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. 

- Điểm mạnh 4: Học viện đã xây dựng đƣợc hệ thống lập kế hoạch  ảo trì, đánh 

giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng 

 - Điểm mạnh 5: Học viện có xác định mục tiêu phát triển hệ thống thông tin 

theo các kế hoạch ngắn và dài hạn. 

 - Điểm mạnh 6: Hệ thống CNTT và dữ liệu đƣợc đƣợc quan tâm đầu tƣ, khảo 

sát và điều chỉnh định kỳ. 

- Điểm mạnh 7: Quá trình điều chỉnh, cập nhật đƣợc thực hiện dựa trên kết quả 

rà soát, đối sánh và khảo sát các cá nhân sử dụng hệ thống 

- Điểm tồn tại 8: Cơ sở vật chất, trang thiết  ị đồng  ộ, hiện đại, thân thiện với 

ngƣời khuyết tật, môi trƣờng an toàn, sạch sẽ 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Điểm tồn tại 1: Việc đầu tƣ và sử dụng nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa 

học chƣa thực sự hiệu quả, một số đề tài còn chậm tiến độ.  

- Điểm tồn tại 2: Các khoản thu từ nghiên cứu khoa học,  ồi dƣỡng nghiệp vụ có 

thu phí còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn thu tự chủ của Học viện.  

- Điểm tồn tại 3: Việc rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ 

tầng hàng năm chƣa đƣợc thực hiện cụ thể và đầy đủ.  
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- Điểm tồn tại 4: Các hệ thống  áo cáo, kiểm soát sự vụ, các số liệu khảo sát mới 

đƣợc thực hiện và lƣu trữ để đánh giá trên  ản cứng, chƣa có hệ thống lƣu trữ trên 

trƣờng số hóa các sô liệu này 

- Điểm tồn tại 5: Hệ thống CNTT  ên trong còn chƣa đƣợc ứng dụng trên phần 

mềm chuyên dụng cho 4 lĩnh vực hoạt động: Đào tạo, NCKH, PVCĐ và Quản trị 

CSVC. Hiện tại các dữ liệu của các lĩnh vực này chỉ đƣợc lƣu trữ dƣới dạng  ản cứng 

và các file mềm không chuyên dụng. Chƣa đồng  ộ thành hệ thông CNTT dung 

chung. 

- Điểm tồn tại 6: Quá trình điều chỉnh hệ thống chƣa tối ƣu các chức năng theo 

phiên  ản mới nhất do kính phí các gói dịch vụ  ổ sung còn cao so với năng lực tài 

chính của Học viện. 

- Điểm tồn tại 7: Hệ thống lập kế hoạch còn chƣa liên kết chặt chẽ. Các Khoa 

còn chƣa đầu tƣ thời gian và công sức tìm hiểu các nguồn học liệu đang đƣợc cập nhật 

để đánh giá và đề xuất cùng Thƣ viện xây dựng  ộ sƣu tập tài liệu mới. 

- Điểm tồn tại 8: Tài nguyên điện tử chƣa nhiều, phần mềm thƣ viện điện tử tích 

hợp Ili  chƣa đáp ứng đƣợc công tác số hóa tài liệu, đáp ứng nguồn tin trong thời đại 

công nghệ 4.0. 

- Điểm tồn tại 9: Cơ sở vật chất phục vụ cho những ngƣời có nhu cầu đặc  iệt 

chƣa đƣợc đa dạng, thiếu thiết  ị dạy và học hỗ trợ cho những sinh viên khuyết tật 

nghe, nhìn. 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

 

Ghi 

chú 

1.  
Khắc phục 

tồn tại 1 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, 

kiểm toán hoạt động tài chính 

nhằm tăng nguồn thu. 

Phòng TCKT 
Từ năm 

2019 

 

2.  
Khắc phục 

tồn tại 2 

Đa dạng hóa các chính sách để 

tang cƣờng nguồn thu từ nghiên 

cứu khoa học,  ồi dƣỡng 

nghiệp vụ có thu phí  

BGĐ – 

Phòng 

TCKT;  

TCHC 

Từ năm 

2019 
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TT Mục tiêu Nội dung 

 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

 

Ghi 

chú 

3.  
Khắc phục 

tồn tại 3 

- Tháng 12 hàng năm, phòng 

Tổ chức hành chính sẽ tổ chức 

cuộc họp với các đơn vị liên 

quan để thực hiện việc rà soát 

kế hoạch mua sắm, sửa chữa để 

tìm ra các  iện pháp thực hiện 

triển khai hiệu quả hơn trong 

các giai đoạn tiếp theo.  

  -Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch 

cho cán  ộ ở đơn vị đầu mối. 

- Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả 

giữa các đơn vị trong hệ thống 

để cải tiến chất lƣợng đánh giá, 

nâng cấp về cơ sở vật chất và 

hạ tầng, giúp đơn vị đầu mối 

đƣa ra đƣợc những chiến lƣợc 

đầu tƣ để tham mƣu cho Ban 

giám đốc. 

Đơn vị đầu 

mối là  ộ 

phận Quản trị 

cơ sở vật chất 

thuộc phòng 

Tổ chức hành 

chính. 

Phòng 

TCKT, Trung 

tâm Công 

nghệ thông 

tin,…. 

 

 

4.  
Khắc phục 

tồn tại 4 

Lập sổ theo dõi, xây dựng ứng 

dụng khảo sát,đánh giá dự trên 

môi trƣờng số hóa, nhằm khảo 

sát đánh giá hệ thống đƣợc hiệu 

quả hơn. 

TT CNTT-TV 2019-2020 

 

5.  
Khắc phục 

tồn tại 5 

- Tích hợp các hệ thống dịch vụ 

CNTT sử dụng hệ thống xác 

thực tập trung. 

- Thực hiện Kế hoạch đầu tƣ 3 

Phần mềm QL NCKH, Phần 

mềm QL PVCĐ, Phần mềm QL 

CSVC, Xem xét ƣu tiên việc 

đồng  ộ trên 1 nền tảng ứng 

dụng với 3 phân hệ. 

- Hệ thống hóa hệ thống quản 

lý, tích hợp đồng  ộ với hệ 

thống CNTT, xây dựng Cổng 

thông tin HVPNVN 

  Ban GĐ 06/2019 
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TT Mục tiêu Nội dung 

 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu 

và hoàn 

thành) 

 

Ghi 

chú 

6.  
Khắc phục 

tồn tại 6 

Nghiên cứu phân  ổ nguồn lực 

tài chính nâng cấp, mua mới 

phần mềm hệ thống Quản lý 

  Ban GĐ 06/2019 

 

7.  
Khắc phục 

tồn tại 7 

Các Trƣởng Khoa cần chỉ đạo 

nghiêm túc tới từng giảng viên, 

phụ trách  ộ môn thực hiện 

công việc nghiên cứu, đề xuất 

 ổ sung nguồn lực học tập 

Trƣởng Khoa, 

Phụ trách 

Khoa 

06/2019 

 

8.  
Khắc phục 

tồn tại 8 

Thu thập tài nguyên điện tử từ 

các khoa, giảng viên, học viên, 

sinh viên. Đầu tƣ triển khai 

phần mềm quản lý tài nguyên 

số cho Thƣ viện 

Ban GĐ, 

TTCNTTT-

TV 

06/2020 

 

9.  
Khắc phục 

tồn tại 9 

Đầu tƣ nguồn lực mua sắm thiết 

 ị chuyên dụng phù hợp với 

tình trạng khuyết tật của sinh 

viên 

Phòng TCHC, 

Phòng TCKT 

và Phòng ĐT 
 

 

10.  

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Chủ động trong việc lập kế 

hoạch phát triển, xây dựng các 

giải pháp tài chính phù hợp với 

thực tế và mục tiêu, nhiệm vụ 

trong từng giai đoạn phát triển.  

Phòng TCKT 
Từ năm  

2018 - 2021 

 

11.  

Phát huy 

điểm mạnh 

2  

Việc phân  ổ kinh phí đúng 

quy định, hợp lý, minh  ạch và 

hiệu quả  ám sát theo nhu cầu 

thực tế của các đơn vị và đƣợc 

cụ thể hóa trong kế hoạch từng 

năm. 

BGĐ – 

Phòng TCKT 

Từ năm 

2018 – 

2021 

 

12.  

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Các nguồn lực tài chính đƣợc 

quản lý, sử dụng hợp lý và hiệu 

quả góp phần nâng cao đời 

sống cán  ộ, giảng viên, viên 

chức, chất lƣợng CSVC, trang 

thiết  ị hiện đại đáp ứng nhu 

cầu giảng dạy và học tập. 

BGĐ – 

Phòng TCKT 

Hàng năm 

(Từ năm 

2018 – 

2021) 
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4. Mức đánh giá  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 7 4.20 

Tiêu chí 7.1 5 

Tiêu chí 7.2 4 

Tiêu chí 7.3 4 

Tiêu chí 7.4 4 

Tiêu chí 7.5 4 

 Tiêu chuẩn 8: Các mạng lƣới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để 

đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục (CSGD). 

Về việc có bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát các 

hoạt động đối ngoại đúng quy định. 

- Việc xây dựng kế hoạch, theo dõi giám sát các hoạt động đối ngoại đƣợc 

giao cho phòng Hợp tác quốc tế (HTQT) của Học viện. Phòng HTQT đƣợc thành lập 

năm 2013 [H8.08.01.01] với chức năng, nhiệm vụ [H8.08.01.02] tham mƣu, giúp việc 

cho BGĐ Học viện trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động đối ngoại của Học 

viện, các nhiệm vụ chủ yếu  ao gồm: Tƣ vấn, phổ  iến thông tin về hoạt động đối 

ngoại; Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện; Xây dựng và tổ chức thực 

hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; Công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn khách quốc tế; 

Xác nhận tài liệu dịch, tham gia xây dựng hình ảnh Học viện. 

- Nhân sự của phòng HTQT có trách nhiệm tham gia xây dựng kế hoạch, theo 

dõi giám sát các hoạt động đối ngoại đúng quy định, điều này đƣợc chỉ rõ trong  ản 

mô tả các vị trí công việc [H8.08.01.03] của phòng HTQT. 

Về việc có văn bản quản lý hoạt động đối ngoại; các kế hoạch phát triển các 

đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại bám sát tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu 

chiến lược của CSGD; quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát và phân 

cấp giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại; quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên 

của trường đi công tác, học tập trong và ngoài nước. 
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- Các văn  ản quản lý về hoạt động đối ngoại của Học viện gồm các văn  ản 

pháp luật của nhà nƣớc liên quan đến hoạt động HTQT trong lĩnh vực giáo dục 

[H8.08.01.04] và Quy chế đối ngoại của TW Hội LHPNVN [H8.08.01.05]. Trên cơ sở 

Chiến lƣợc phát triển của Học viện đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 [H8.08.01.07], 

hàng năm Học viện xây dựng kế hoạch đối ngoại trình Trung ƣơng Hội và Ban Đối 

ngoại Trung ƣơng phê duyệt [H8.08.01.08].  

- Trong quá trình thực hiện các kế hoạch đối ngoại đƣợc rà soát, đối sánh 

thƣờng xuyên trong các  áo cáo tổng hợp hoạt động chung của Học viện 6 tháng và 

cuối năm [H8.08.01.11] để đảm  ảo các kế hoạch luôn  ám sát tầm nhìn, sứ mạng và 

các mục tiêu chiến lƣợc của Học viện trong lĩnh vực HTQT [H8.08.01.07]. 

- Học viện cũng  an hành  ộ quy trình HTQT gồm 9 quy trình liên quan đến 

các mảng hoạt động đối ngoại của Học viện [H8.08.01.06] để các đơn vị  iết và tuân 

thủ trình tự, thủ tục. Đây cũng là cơ sở để thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát và 

phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại.  

- Việc quản lý cán  ộ, giảng viên, nhân viên của trƣờng đi công tác, học tập 

trong nƣớc và ngoài nƣớc đƣợc thực hiện theo quy chế quản lý cán  ộ của Học viện 

[H8.08.01.14], quy trình đoàn ra [H8.08.01.06],  ên cạnh đó các đoàn công tác nƣớc 

ngoài đều phải nộp  áo cáo đoàn sau mỗi chuyến công tác và đƣợc lƣu trữ ở Phòng 

HTQT [H8.08.01.09]. Phòng TCHC đƣợc giao cập nhật và theo dõi cán  ộ đi công tác 

và học tập trong và ngoài nƣớc [H8.08.01.10].  

Về kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được phổ 

biến đến các bên liên quan trong CSGD. 

- Kế hoạch đối ngoại của Học viện đƣợc tổng hợp trong kế hoạch hoạt động 

chung và định kỳ đƣợc phổ  iến đến toàn thể cán  ộ Học viện tại Hội nghị sơ kết và 

tổng kết cuối năm cũng nhƣ qua hệ thống eoffice [H8.08.01.11].   

- Các hoạt động cụ thể nhƣ đón tiếp khách quốc tế đƣợc thông  áo trên lịch 

tuần của Học viện, các đơn vị liên quan đƣợc gửi kế hoạch. Sau khi kết thúc hoạt động 

đều có tin  ài về hoạt động đăng trên we site Học viện để phổ  iến thông tin và góp 

phần quảng  á hoạt động HTQT nói riêng cũng nhƣ hình ảnh của Học viện nói chung 

[H8.08.01.12].  
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- Phòng HTQT đã lập fanpage của phòng trên mạng xã hội Face ook. Đây là 

kênh cập nhật, phổ  iến thông tin về các hoạt động HTQT và tƣơng tác với sinh viên 

cũng nhƣ cán  ộ Học viện và đối tác, chuyên gia nƣớc ngoài [H8.08.01.13].  

Nhận định chung về tiêu chí 8.1: 

- Điểm mạnh:  

+ Bộ Quy trình HTQT giúp phân định rõ ràng cơ chế quản lý, kiểm tra, giám 

sát và phân cấp giữa các đơn vị của Học viện trong hoạt động đối ngoại;  

+ Việc quản lý cán  ộ, giảng viên, nhân viên của trƣờng đi công tác, học tập 

trong nƣớc và ngoài nƣớc đƣợc thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. 

- Điểm tồn tại:  

+ Việc rà soát, đối sánh các kế hoạch đối ngoại chƣa thực sự  ám sát chiến 

lƣợc phát triển của Học viện, chủ yếu so sánh kế hoạch và triển khai thực tế trong cùng 

một kỳ đánh giá (6 tháng, 1 năm). 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện. 

Về việc triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại; thực hiện các thỏa thuận 

đã ký kết. 

- Trong giai đoạn 2013-2018, Học viện đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác 

quốc tế thông qua việc ký kết 30  iên  ản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với 

các đối tác nƣớc ngoài có trụ sở trong và ngoài nƣớc  ao gồm các trƣờng đại học, viện 

nghiên cứu, các tổ chức NGO, các tổ chức của Liên hợp quốc với nội dung hợp tác đa 

dạng về đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên. 

- Trên cơ sở các văn  ản này, Học viện đã  an hành kế hoạch để triển khai các 

hoạt động liên quan. Sau khi kết thúc hoạt động đều có  áo cáo tổng kết, đánh giá lƣu 

tại Học viện và gửi nhà tài trợ theo yêu cầu [H8.08.02.01]. 

Về việc có hoạt động hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, 

người học với đối tác trong và ngoài nước. 
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- Từ năm 2013 – 2018, Học viện đã tổ chức cho 25 đoàn đi công tác, học tập 

ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục đối tác ở châu Âu, châu Á; đón tiếp 100 đoàn khách, 

chuyên gia nƣớc ngoài và các tổ chức quốc tế đến trao đổi, nói chuyện với giảng viên, 

sinh viên, nghiên cứu viên của Học viện về các lĩnh vực trọng tâm đào tạo, nghiên cứu 

của Học viện, trong đó có 1 chuyên gia Mỹ làm việc toàn thời gian tại Học viện trong 

6 tuần, 1 chuyên gia Phi-líp-pin làm việc toàn thời gian tại Học viện theo nhiệm kỳ 5 

năm và 02 tình nguyện viên Úc làm việc từ 1-7 tháng; tổ chức 06 hội thảo, toạ đàm 

khao học quốc tế, thực hiện 5 dự án với các tổ chức của Liên hợp quốc và tổ chức phi 

chính phủ quốc tế tại Việt Nam; xuất  ản 2 sách chuyên khảo, 01 giáo trình, 3 kỷ yếu 

Hội thảo quốc tế và 02 Sổ tay với sự hợp tác và tài trợ của các đối tác quốc tế 

[H8.08.01.11]. 

- Thực hiện thoả thuận hợp tác giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ Lào và 

Cam-pu-chia, thoả thuận hợp tác giữa các cơ quan phụ nữ cấp Trung ƣơng của hai 

nƣớc, từ năm 2013 – 2018, Học viện đã phối hợp với Hội Phụ nữ Lào và Hội Phụ nữ 

Cam-pu-chia vì Hoà bình và Phát triển tổ chức 10 lớp  ồi dƣỡng ngắn hạn về công tác 

phụ nữ cho 200 cán  ộ Hội Phụ nữ Lào và Cam-pu-chia tại Hà Nội và phân hiệu của 

Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh [H8.08.01.11].  

- Các chƣơng trình ngoại khóa cho sinh viên có cơ hội giao lƣu, học hỏi tại 

nƣớc ngoài cũng đƣợc Học viện thúc đẩy mạnh trong những năm gần đây, trên cơ sở 

Biên  ản ghi nhớ đƣợc ký kết giữa Học viện và Đại học kinh doanh Sydney, 03 sinh 

viên của Học viện đƣợc nhận học  ổng sang giao lƣu với sinh viên quốc tế và tham dự 

cuộc thi Ý tƣởng kinh doanh GENESIS tại Sydney. Bên cạnh đó trong năm 2018 có 02 

sinh viên của Học viện tham gia chƣơng trình thực tập sinh tại Đài Loan 1 năm 

[H8.08.01.11].  

Về việc có hoạt động NCKH với sự hợp tác của đối tác trong và ngoài nước. 

- Trong giai đoạn 2013 – 2018, trên cơ sở các văn  ản ký kết với các đối tác 

trong và ngoài nƣớc, Học viện đã triển khai 50 đề tài NCKH về các lĩnh vực khác 

nhau, trong đó có 04 đề tài hợp tác với đối tác nƣớc ngoài tập trung vào những chủ đề 

nghiên cứu là thế mạnh của Học viện nhƣ giới, an sinh xã hội, nguồn nhân lực 

nữ…[H8.08.02.01]. 
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Về việc có các hội nghị/hội thảo đồng tổ chức với các đối tác trong và ngoài 

nước. 

- Trong 5 năm từ 2013 – 2018, Học viện đã phối hợp với các đối tác tổ chức 

03 Hội thảo khoa học quốc tế về công tác xã hội, lao động nữ, doanh nghiệp nữ; Các 

Hội thảo đều đƣợc tổ chức với chất lƣợng cao, thu hút đại  iểu trong và ngoài nƣớc 

tham gia với 4 kỷ yếu Hội thảo đƣợc xuất  ản có mã số ISBN [H8.08.02.01]; Bên cạnh 

đó là 3 hội thảo với các đối tác trong nƣớc. 

Nhận định chung về tiêu chí 8.2: 

- Điểm mạnh:  

+ Học viện đã triển khai đƣợc phần lớn các kế hoạch hoạt động trong khuôn 

khổ các thỏa thuận đã ký kết với các đối tác trong và ngoài nƣớc, trong đó có hợp tác 

đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên và thực hiện nghiên cứu khoa 

học, tổ chức hội nghị, hội thảo.  

- Điểm tồn tại:  

+ Chƣa có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học với đối tác nƣớc ngoài đƣợc 

thực hiện tại các khoa chuyên môn, chủ yếu tập trung ở Viện Nghiên cứu Phụ nữ. 

+ Hoạt động trao đổi sinh viên với các đối tác nƣớc ngoài chƣa đƣợc duy trì và 

đẩy mạnh. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 8.3: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát. 

Về việc có báo cáo rà soát đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại. 

- Việc rà soát, đánh giá hiệu quả của các hoạt động hợp tác với các đối tác, 

mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc thực hiện định kỳ trong các  áo cáo tổng hợp 

hoạt động 6 tháng và 1 năm của Học viện [H8.08.01.11] cũng nhƣ đƣợc trình  ày, thảo 

luận trực tiếp tại các cuộc họp giao  an hàng tháng và hội nghị sơ kết, tổng kết toàn 

Học viện. Ngoài ra, còn có  áo cáo các hoạt động đối ngoại đƣợc nộp định kỳ lên Ban 

Quốc tế, TƢ Hội LHPNVN, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công An, các  áo cáo về dự 

án ODA, NGO gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tƣ theo công văn yêu cầu. Các dự 
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án và hoạt động có yếu tố nƣớc ngoài luôn luôn đƣợc rà soát và xử lý các vấn đề phát 

sinh cũng nhƣ đánh giá hiệu quả  ởi các nhà tài trợ và cơ quan chủ quản. 

Về việc có rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quản lý, các quy định về đối 

ngoại. 

- Các quy định liên quan đến HTQT của Nhà nƣớc [H8.08.01.04], Quy chế đối 

ngoại của TƢ Hội [H8.08.01.05] và Bộ Quy trình HTQT của Học viện [H8.08.01.06] 

đƣợc rà soát thƣờng xuyên để đảm  ảo các hoạt động đối ngoại đƣợc thực hiện đúng 

quy định. 

Về các vi phạm trong hoạt động đối ngoại trong 5 năm của chu kỳ đánh giá. 

 - Trong 5 năm qua, Học viện chƣa có  ất kỳ vi phạm nào liên quan đến 

hoạt động đối ngoại. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát 

triển chung của Học viện, phòng HTQT đƣợc lãnh đạo Học viện ghi nhận và khen tặng 

với danh hiệu Đơn vị xuất sắc 3 năm liên tiếp (2015 – 2017) [H8.08.03.01]. 

Nhận định chung về tiêu chí 8.3: 

- Điểm mạnh:  

+ Học viện thƣờng xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, 

mạng lƣới và quan hệ đối ngoại; Luôn tuân thủ các văn  ản quản lý, quy định về đối 

ngoại trong quá trình thực hiện các hoạt động đối ngoại. 

- Điểm tồn tại:  

+ Hệ thống các văn  ản quản lý, các quy định về đối ngoại chƣa đƣợc chủ 

động cập nhật thƣờng xuyên. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Về việc phát triển số lượng đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại hoặc về kết 

quả hoạt động đối ngoại trong 5 năm của chu kỳ đánh giá. 

- Trong 5 năm qua, số lƣợng đối tác, mạng lƣới, quan hệ đối ngoại cũng nhƣ 

kết quả hoạt động đối ngoại của Học viện không ngừng tăng trƣởng, phát triển, thể 

hiện trong các  áo cáo tổng hợp hoạt động của Học viện 6 tháng, 1 năm 
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[H8.08.01.11]; Từ 5  iên  ản ghi nhớ hợp tác năm 2013, đến năm 2018 Học viện đã 

ký kết 30  iên  ản và hợp đồng hợp tác với các đối tác quốc tế.  Các tin  ài về HTQT 

trên trang thông tin điện tử, trang thông tin nội  ộ của Học viện [H8.08.01.12] và 

fanpage của phòng HTQT [H8.08.01.13] luôn đƣợc cập nhật từ 1-2 ngày sau mỗi hoạt 

động.  

Về việc có các biện pháp cải thiện các quan hệ hợp tác với các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại. 

- Mỗi năm Học viện luôn duy trì 3-5 đoàn ra, đón 15-20 đoàn đến thăm quan, 

trao đổi. Học viện cũng không ngừng tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối 

tác mới, mỗi năm có ít nhất 1 thoả thuận hợp tác đƣợc ký kết với 1 đối tác mới và ít 

nhất một hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật mới đƣợc thực hiện với đối tác mới 

trong khi vẫn duy trì mối quan hệ và các hoạt động đã đƣợc thực hiện thành công với 

các đối tác đã có [H8.08.01.11].  

Về việc có cập nhật bổ sung chiến lược, chính sách để phát triển đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược. 

- Kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc cập 

nhật,  ổ sung định kỳ trong  áo cáo hoạt động 6 tháng và 1 năm của Học viện 

[H8.08.01.11]. Các kế hoạch này đƣợc triển khai và đánh giá theo mỗi chu kỳ  áo cáo. 

Nhận định chung về tiêu chí 8.4: 

- Điểm mạnh:  

+ Số lƣợng đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại cũng nhƣ kết quả hoạt 

động đối ngoại của Học viện không ngừng phát triển qua các năm; Đó là kết quả của 

việc thực hiện các  iện pháp cải thiện quan hệ hợp tác với các đối tác, mạng lƣới và 

quan hệ đối ngoại, cũng nhƣ cập nhật  ổ sung chiến lƣợc, chính sách để phát triển đối 

tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại định kỳ. 

- Điểm tồn tại:  

+ Việc cập nhật,  ổ sung chiến lƣợc, chính sách để phát triển đối tác, mạng 

lƣới và quan hệ đối ngoại đôi khi chƣa  ám sát tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu 

chiến lƣợc trong dài hạn. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

1.1 Bộ Quy trình HTQT giúp phân định rõ ràng cơ chế quản lý, kiểm tra, giám 

sát và phân cấp giữa các đơn vị của Học viện trong hoạt động đối ngoại;  

1.2 Số lƣợng đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại cũng nhƣ kết quả hoạt 

động đối ngoại của Học viện không ngừng phát triển qua các năm. Đó là kết quả của 

việc thực hiện các  iện pháp cải thiện quan hệ hợp tác với các đối tác, mạng lƣới và 

quan hệ đối ngoại; cũng nhƣ cập nhật  ổ sung chiến lƣợc, chính sách để phát triển đối 

tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại định kỳ. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

2.1 Việc rà soát, đối sánh các kế hoạch đối ngoại chƣa thực sự  ám sát chiến 

lƣợc phát triển của Học viện, chủ yếu so sánh kế hoạch và triển khai thực tế trong cùng 

một kỳ đánh giá (6 tháng, 1 năm). 

2.2 Chƣa có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học với đối tác nƣớc ngoài 

đƣợc thực hiện tại các khoa chuyên môn, chủ yếu tập trung ở Viện Nghiên cứu Phụ 

nữ. 

2.3 Hệ thống các văn  ản quản lý, các quy định về đối ngoại chƣa đƣợc chủ 

động cập nhật thƣờng xuyên. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Ghi chú 

1 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Thƣờng xuyên rà soát  ộ quy 

trình HTQT để đảm  ảo chất 

lƣợng, tiến độ, hiệu quả của 

các hoạt động HTQT 

Phòng 

HTQT 

Tháng 

7/2019 
 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục duy trì và khai thác 

mối quan hệ hợp tác theo 

hƣớng đi vào chiều sâu với 

các đối tác đã có đồng thời 

phát triển, mở rộng quan hệ 

với các đối tác mới. 

Phòng 

HTQT 

Tháng 

7/2019 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Ghi chú 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Triển khai rà soát, đối sánh 

các kế hoạch đối ngoại để  

 ám sát chiến lƣợc phát triển 

của Học viện 

Phòng 

HTQT 

Tháng 

8/2019 
 

4 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Tăng cƣờng các hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại các 

khoa chuyên môn với đối tác 

nƣớc ngoài  

Các khoa 

chuyên 

môn 

Tháng 

7/2019 

- Cán bộ 

phòng 

HTQT phối 

hợp, hỗ trợ. 

5 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Chủ động cập nhật hệ thống 

các văn  ản quản lý, các quy 

định về đối ngoại  

Phòng 

HTQT 

Tháng 

7/2019 
 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 8 4.00 

Tiêu chí 8.1 4 

Tiêu chí 8.2 4 

Tiêu chí 8.3 4 

Tiêu chí 8.4 4 
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Lĩnh vực 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG VỀ HỆ THỐNG 

Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lƣợng bên trong 

Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống 

Đ CL bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và Đ CL của cơ 

sở giáo dục  

Về việc có hệ thống ĐBCL bên trong bao gồm trung tâm/bộ phận chuyên trách 

về ĐBCL (phiên chế ít nhất 3 người được đào tạo/bồi dưỡng về đảm bảo/kiểm định 

chất lượng giáo dục): 

Tháng 4/2017, Học viện đã thành lập Bộ phận chuyên trách về khảo thí và đảm 

 ảo chất lƣợng trực thuộc Phòng Đào tạo [H9.09.01.01] có 01 cán  ộ  iên chế đã có 

thẻ kiểm định viên. Tham gia vào mạng lƣới ĐBCLGD  ên trong có thêm 07 cán  ộ 

phiên chế từ các phòng khoa (trong đó có 01 cán  ộ có thẻ kiểm định viên) 

[H9.09.01.02].   

Về việc có mạng lưới ĐBCL tại các bộ phận/đơn vị trực thuộc của CSGD; có 

quy định về chức năng nhiệm vụ của trung tâm/bộ phận chuyên trách về ĐBCL và quy 

định về sự phối hợp ĐBCL nội bộ bên trong CSGD: 

Với 01 cán  ộ  iên chế và 07 cán  ộ phiên chế về công tác ĐBCL đến từ các 

phòng, khoa đã hình thành lên mạng lƣới ĐBCL  ên trong toàn Học viện 

[H9.09.01.03]. Các thành viên của mạng lƣới ngoài việc thực hiện các công việc theo 

chức trách còn phối hợp thực hiện công tác ĐBCL  ên trong theo quy chế về hoạt 

động ĐBCLGD [H9.09.01.04]. 

Về việc có hệ thống văn bản quy định về các hoạt động ĐBCL và các hướng dẫn 

thực hiện để hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý: 

Hệ thống văn  ản quy định về các hoạt động ĐBCL đƣợc thiết lập  ao gồm các 

quy định thực hiện công tác ĐBCL  ên trong, công tác TĐG, công tác chuẩn  ị cho 

ĐGN, các quy trình hƣớng dẫn theo chuẩn ISO [H9.09.01.04]. 

Việc cán bộ của trung tâm/bộ phận chuyên trách về ĐBCL, của các đơn vị trong 

CSGD có văn bằng hoặc chứng chỉ, giấy chứng nhận tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng liên quan đến công tác ĐBCLGD: 

Trong số 08 thành viên tham gia mạng lƣới ĐBCL đến từ các phòng khoa đã có 
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02 thành viên đƣợc cấp thẻ kiểm định viên kiểm định CLGD ĐH [H9.09.01.02], các 

thành viên còn lại đều đã đƣợc tập huấn về các nghiệp vụ thực hiện công tác 

ĐBCLGD [H9.09.01.05]. 

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 

Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về Đ CL (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 Đ CL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược 

và Đ CL của CSGD 

Về việc có kế hoạch chiến lược ĐBCLGD (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): 

Năm 2012 sau khi nâng cấp, Học viện đã thuê chuyên gia tƣ vấn xây dựng Kế 

hoạch chiến lƣợc tổng thể phát triển học viện trong đó có chiến lƣợc ĐBCLGD 

[H9.09.02.01]. Chiến lƣợc ĐBCL đề cập đến việc hoạch định các chính sách quản lý 

chất lƣợng, nguồn lực, sự tham gia của các  ên liên quan trong việc thúc đẩy các hoạt 

động ĐBCL và nâng cao năng lực của cán  ộ, giảng viên toàn Học viện.  

Về việc có các chính sách ưu tiên cho các hoạt động ĐBCLGD theo kế hoạch 

chiến lược: 

Để đạt đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc, Kế hoạch chiến lƣợc đã thể hiện rõ các 

chính sách cho các hoạt động ĐBCL [H9.09.02.01] nhƣ: thực hiện công tác ĐBCL  ên 

trong (đầu tƣ/thay thế/sửa chữa CSVC, tuyển dụng/ ồi dƣỡng/đào tạo nhân sự, xây 

dựng/cập nhật CTĐT/chuẩn đầu ra, thúc đẩy NCKH, xây dựng các công cụ/quy trình 

giám sát tiến trình học tập, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm, tham vấn các nhà tuyển 

dụng…); thực hiện tự đánh giá CTĐT; ƣu tiên thực hiện tự đánh giá CSGD để có các 

 iện pháp cải tiến chất lƣợng tổng thể; thực hiện đánh giá ngoài nhằm công nhận đạt 

KĐCLGD trƣớc năm 2020.  

Về việc có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình triển khai các hoạt 

động ĐBCL để đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của 

CSGD: 

Quá trình triển khai hoạt động ĐBCL từ việc thực hiện công tác ĐBCL bên 
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trong đến công tác TĐG, ĐGN để đáp ứng các mục tiêu chiến lƣợc và ĐBCL đƣợc 

Học viện thực hiện ngay từ năm 2015 [H9.09.02.02]. Tham gia vào quá trình mới chỉ 

có các  ên liên quan  ên trong Học viện; chƣa có các nhà sử dụng lao động, các đơn vị 

hỗ trợ  ên ngoài, phụ huynh. 

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 

Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển 

tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện 

Về việc có các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về ĐBCL gắn với kế hoạch chiến 

lược về ĐBCL của CSGD: 

Từ năm 2017, Học viện đã có các kế hoạch ngắn hạn về ĐBCL đƣợc xây dựng 

hằng năm trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch chiến lƣợc [H9.09.03.01]. Các kế hoạch dài 

hạn về ĐBCL cũng đã đƣợc thiết lập cho giai đoạn từ 2016-2020 [H9.09.03.02]. 

Về việc phổ biến, triển khai các hoạt động thực hiện chiến lược ĐBCL theo kế 

hoạch, trong đó có các hoạt động tập huấn về ĐBCL: 

Các kế hoạch ĐBCL đƣợc phổ  iến trên hệ thống phần mềm Eoffice 

[H9.09.03.03], hệ thống email và thông qua các cuộc họp triển khai công tác đầu năm. 

Việc triển khai  ám sát các mốc thời gian để đảm  ảo đúng tiến độ, hiệu quả. Tháng 

7/2017, toàn  ộ cán  ộ, giảng viên đƣợc lồng ghép tập huấn về ĐBCL trong kỳ tập 

huấn hè [H9.09.03.04]; tháng 1/2018 đƣợc tập huấn riêng về công tác ĐBCL 

[H9.09.03.05]. 

Về việc triển khai, quán triệt thực hiện các hoạt động ĐBCL theo kế hoạch hằng 

năm: 

Hàng năm, Học viện tổ chức 04 đợt họp toàn học viện. Các hoạt động ĐBCL 

đƣợc đánh giá hiệu quả triển khai và quán triệt thực hiện theo các kế hoạch năm. Tại 

kỳ họp sơ kết và tổng kết, các  áo cáo đều đề cập đến tiến độ, kết quả thực hiện công 

tác ĐBCL của từng giai đoạn trong năm [H9.09.03.06]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát và phổ biến các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục Đ CL được triển khai 
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Về việc có hệ thống lưu trữ văn bản về các chính sách, hệ thống, quy trình và 

thủ tục ĐBCL: 

Với nhiệm vụ là đơn vị phụ trách công tác ĐBCL của Học viện, toàn  ộ hệ 

thống các tài liệu liên quan đến công tác ĐBCL đƣợc Phòng Đào tạo (Bộ phận Khảo 

thí và KĐCL) lƣu trữ  ao gồm văn  ản về các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ 

tục ĐBCL nhƣ: chiến lƣợc về ĐBCL [H9.09.04.01] và kế hoạch ĐBCL [H9.09.04.02]; 

các  áo cáo hoạt động hàng năm [H9.09.04.03], hàng tháng [H9.09.04.04];  iên  ản 

họp về công tác ĐBCLGD [H9.09.04.05]; các VBPL về chính sách ĐBCL của Nhà 

nƣớc [H9.09.04.06]. 

Về việc các văn bản quản lý, cơ sở dữ liệu về chính sách, hệ thống, quy trình và 

thủ tục ĐBCL của CSGD được lưu trữ có hệ thống, cập nhật và dễ tiếp cận: 

Các văn  ản quản lý, cơ sở dữ liệu về chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục 

ĐBCL của Học viện đƣợc lƣu trữ có hệ thống dƣới dạng các file cứng lƣu tại Bộ phận 

ĐBCL [H9.09.04.07] và các file số hóa trên ứng dụng Google Driver [H9.09.04.08] 

nên các đơn vị khi cần thiết sử dụng đều có thể dễ dàng tiếp cận. 

Về việc định kỳ rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL ít 

nhất 02 năm/lần:  

Hệ thống các văn  ản, chính sách, CSDL về ĐBCL đƣợc rà soát, cập nhật kịp 

thời (ngay khi có các văn  ản đƣợc dự thảo/ an hành) do cán  ộ thực hiện thƣờng 

xuyên đƣợc tham gia hỗ trợ Cục Quản lý chất lƣợng – Bộ GDĐT rà soát, góp ý về các 

chính sách ĐBCL [H9.09.04.06].  

Về việc phổ biến cho các bên liên quan trong CSGD về các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục ĐBCL: 

Các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL đƣợc phổ  iến tới các  ên 

liên quan kịp thời qua email của 8 thành viên mạng lƣới ĐBCL  ên trong, đồng thời 

Học viện tổ chức tập huấn hàng năm vào các đợt tập huấn hè cho hầu hết các cán 

 ộ/giảng viên của Học viên [H9.09.04.09]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết 

lập để đo lường kết quả công tác Đ CL của CSGD 
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Về việc có bộ KPIs và các chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lường và đánh giá kết 

quả công tác ĐBCL: 

Để đảm  ảo chất lƣợng của hoạt động giáo dục, trong chiến lƣợc giai đoạn 2016-

2020 và tầm nhìn đến năm 2030, thông qua việc triển khai công tác thu thập ý kiến 

phản hồi của các  ên liên quan, Học viện đã xây dựng đƣợc một số  ộ chỉ số thực hiện 

chính (KPIs) và các chỉ tiêu phấn đấu chính về đo lƣờng, đánh giá kết quả công tác 

ĐBCL nhƣ sau:  

- Bộ chỉ số đo lƣờng Mức độ hài lòng của GV về điều kiện giảng dạy và chế 

độ chính sách của nhà trƣờng [H9.09.05.01];  

- Bộ chỉ số đo lƣờng Mức độ hài lòng của sinh viên về chƣơng trình đào tạo, 

về hoạt động giảng dạy, các hoạt động hỗ trợ và về cơ sở vật chất của nhà trƣờng 

[H9.09.05.02];  

Về việc sử dụng bộ chỉ số để đo lường/đánh giá kết quả công tác ĐBCL: 

Các  ộ chỉ số về KPI và chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc sử dụng sau mỗi kỳ học để 

đo lƣờng, đánh giá kết quả hoạt động của công tác ĐBCL. Căn cứ vào kết quả này, 

Học viện đã xác lập đƣợc các  iện pháp, chính sách cải tiến chất lƣợng nhằm đáp ứng 

tốt hơn nữa mục tiêu đào tạo [H9.09.05.03]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu 

phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và Đ CL của 

CSGD 

Về việc thực hiện rà soát, và cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động để 

đáp ứng mục tiêu chiến lược và ĐBCL ít nhất một lần trong 5 năm của chu kỳ đánh 

giá:  

Quy trình lập kế hoạch thực hiện các hoạt động để đáp ứng mục tiêu chiến lƣợc 

và ĐBCL đƣợc rà soát, cải tiến vào tháng 3/2017 với sản phẩm là Quy trình lập kế 

hoạch theo ISO [H9.09.06.01]. 

Về việc thực hiện rà soát, và cải tiến các KPIs và các chỉ tiêu phấn đấu chính để 

đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL ít nhất một lần trong 5 năm của chu kỳ 

đánh giá. 
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Thông qua các kết quả đánh giá cuối mỗi học kỳ theo các  ộ chỉ số thực hiện 

chính, chỉ tiêu phấn đấu, Học viện đã tiến hành rà soát, phân tích, cải tiến các  ộ chỉ số 

đó nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản trị, đánh giá công tác ĐBCL [H9.09.06.02]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 9: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Hệ thống văn  ản quy định công tác ĐBCL đƣợc thiết lập theo quy 

trình ISO.  

- ĐM2: Các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL đƣợc cập nhật 

liên tục. 

- ĐM3: Hệ thống các chỉ số KPI và chỉ tiêu phấn đấu đƣợc triển khai hiệu quả 

trong đo lƣờng kết quả thực hiện công việc. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Nhân sự phụ trách mảng ĐBCLGD còn mỏng, đội ngũ tham gia mạng 

lƣới ĐBCL  ên trong chỉ có chuyên môn gần, phần lớn chƣa đƣợc  ồi dƣỡng chuyên 

sâu về ĐBCL.  

- TT2: Các hoạt động về công tác đảm  ảo chất lƣợng chƣa mở rộng đến các 

đối tƣợng liên quan  ên ngoài nhà trƣờng. 

- TT3: Chƣa thiết lập đƣợc Bộ chỉ số đo lƣờng Mức độ hài lòng của đơn vị 

tiếp nhận sinh viên ra trƣờng của Học viện. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 1 

Bổ sung, Đào tạo nghiệp 

vụ ĐBCLGD cho các thành 

viên của mạng lƣới ĐBCL 

bên trong 

BP ĐBCL Tháng 7/2019  

2 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 2 

Lấy ý kiến của thị trƣờng 

sử dụng lao động và cựu 

sinh viên hằng năm 

BP ĐBCL Tháng 6/2019  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

3 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 3 

Thiết lập Bộ chỉ số đo 

lƣờng Mức độ hài lòng của 

đơn vị tiếp nhận sinh viên 

ra trƣờng 

Phòng CTSV Tháng 9/2019  

4 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

1 

Áp dụng triệt để hệ thống 

quản lý chất lƣợng theo 

tiêu chuẩn ISO 

BP ĐBCL Tháng 1/2019  

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 9 3.83 

Tiêu chí 9.1 3 

Tiêu chí 9.2 3 

Tiêu chí 9.3 4 

Tiêu chí 9.4 5 

Tiêu chí 9.5 4 

Tiêu chí 9.6 4 

Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết 

lập. 

Về kế hoạch ĐBCL xác định rõ lộ trình và kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho 

việc đánh giá ngoài CSGD và các CTĐT: 

- Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn  ị cho việc đánh giá ngoài là một trong 

những nhiệm vụ đã đƣợc xác định rõ lộ trình trong Kế hoạch ĐBCL tổng thể của Học 

viện [H10.10.01.01]: tháng 6/2019 hoàn thành công tác TĐG, năm 2020 hoàn thành 

công tác ĐGN cấp CSGD.  

- Kế hoạch đã xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ thực hiện các giải pháp ĐBCL 

trong toàn học viện  ao gồm: rà soát các điều kiện ĐBCL (tháng 5/2017); tập huấn  ộ 

tiêu chuẩn kiểm định CTĐT  an hành kèm theo Thông tƣ 04/2016 và  ộ tiêu chuẩn 
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kiểm định CSGD  an hành kèm theo Thông tƣ 12/2017 của Bộ GDĐT [H10.10.01.01 

trang 3]. 

- Kế hoạch ĐBCL đặt ra nhiệm vụ TĐG và chuẩn  ị ĐGN cấp CTĐT sẽ đƣợc 

tiến hành ngay sau khi hoàn thành công tác tự đánh giá và cải tiến chất lƣợng cấp 

CSGD [H10.10.01.01 trang 4]. 

- Căn cứ vào tiến độ thực hiện Kế hoạch ĐBCL, Hội đồng Tự đánh giá Học 

viện đã tiến hành họp  àn, điều chỉnh lộ trình phù hợp với khả năng, nguồn lực và  ối 

cảnh chính sách (tháng 5, 9, 10/2018 và tháng 3/2019). Kế hoạch ĐBCL đƣợc cập nhật 

vào tháng 10/2018 đã khẳng định quyết tâm của Ban Lãnh đạo HV trong việc thực 

hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lƣợng đào tạo, đảm  ảo tiến độ thực hiện 

ĐGN cấp CSGD [H10.10.01.02]. 

Về việc thực hiện hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chuẩn bị cho việc đánh giá 

ngoài và phổ biến đến các bên liên quan của CSGD:  

Để thực hiện công tác TĐG đồng thời với triển khai hiệu quả các hoạt động 

ĐBCL, ngay từ đầu tháng 1 năm 2018, Học viện đã ký hợp đồng mời chuyên gia về 

tập huấn cho hơn 50 cán  ộ, giảng viên toàn Học viện về cách thức, hƣớng tiếp cận, 

thu thập minh chứng, trình  ày  áo cáo TĐG cấp CSGD theo Thông tƣ 12/2017 và cấp 

CTĐT theo Thông tƣ 04/2016 của Bộ GDĐT [H10.10.01.03→06]. 

Về việc phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận và các cá nhân liên quan 

để thực hiện:  

- Quá trình thực hiện TĐG cho thấy tồn tại nhiều  ất cập trong việc phân công 

trách nhiệm cho các  ộ phân, cá nhân liên quan. Trong giai đoạn đầu, các  ộ phận giúp 

việc cho Hội đồng TĐG gồm Ban thƣ ký, 12 nhóm công tác chuyên trách đƣợc phân 

công nhiệm vụ đánh giá các tiêu chí theo 12 tiêu chuẩn  [H10.10.01.07(QĐ129)]. Do 

quá trình hoạt động kém hiệu quả, ngày 10/10/2018, Hội đồng TĐG quyết định điều 

chỉnh thành viên của Ban thƣ ký và rút xuống còn 8 nhóm công tác chuyên trách 

[H10.10.01.08 (QĐ556)].  

- Việc điều chỉnh đƣợc đồng thời với việc mời tƣ vấn thực hiện TĐG từ Viện 

ĐBCLGD – ĐHQGHN giúp Học viện phân công nhiệm vụ TĐG  ám sát hơn với 

chức trách của các đơn vị, cá nhân trong Học viện [H10.10.01.07=>08]. 
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Về việc thực hiện các bước chuẩn bị cho tự đánh giá và đánh giá ngoài theo kế 

hoạch: 

- Mặc dù Kế hoạch TĐG đƣợc xây dựng từ năm 2017 nhƣng một số hoạt động 

thu thập minh chứng, viết  áo cáo mới thực sự đƣợc thực hiện từ tháng 9/2018 tuy 

nhiên trình tự và các thủ tục TĐG cũng nhƣ chuẩn  ị cho công tác ĐGN vẫn đƣợc thực 

hiện đầy đủ và đƣợc điều chỉnh liên tục phù hợp với  ối cảnh của Học viện cũng nhƣ 

các chính sách liên quan [H10.10.01.02].  

- Với sự hỗ trợ, giám sát của Viện ĐBCL, toàn  ộ các  ƣớc chuẩn  ị cho TĐG 

và ĐGN  ao gồm: định danh, thu thập thông tin minh chứng; viết  áo cáo; cải tiến 

chất lƣợng; đăng ký ĐGN đƣợc hoàn thành đúng hạn định nhƣ thống nhất với đơn vị 

tƣ vấn [H10.10.01.09=>10]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các 

cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

Về việc thực hiện tự đánh giá theo quy định; có kế hoạch đánh giá ngoài hoặc 

được đánh giá ngoài ít nhất 1 lần trong giai đoạn đánh giá: 

- Tháng 2/2017, Kế hoạch 118/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT hƣớng dẫn triển 

khai công tác KĐCL CSGD yêu cầu các CSGD chƣa hoàn thành TĐG theo Bộ tiêu 

chuẩn hiện hành, chƣa đăng ký ĐGN trƣớc 30/6/2017 thì thực hiện đánh giá theo Bộ 

tiêu chuẩn mới. Xét tình hình thực tế triển khai công tác TĐG tại Học viện cũng nhƣ 

hiệu lực của Thông tƣ 12/2017/TT-BGDĐT, HVPNVN thực hiện nghiêm túc quy định 

trong thông tƣ cũng nhƣ văn  ản hƣớng dẫn trên tiến hành lập kế hoạch TĐG và ĐGN 

theo Bộ tiêu chuẩn mới về KĐCL CSGD  an hành kèm theo Thông tƣ 12/2017/TT-

BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 19/5/2017 [H10.10.02.01]. 

- Giai đoạn 2013-2018, Học viện đã tiến hành TĐG năm 2015 cấp CSGD và 

thực hiện công tác cải tiến chất lƣợng chuẩn  ị cho kế hoạch ĐGN 

[H10.10.02.02→03]. 

Về việc có ít nhất 5 cán bộ có chứng chỉ đào tạo kiểm định viên KĐCLGD, có ít 

nhất 1 cán bộ có thẻ kiểm định viên KĐCLGD để tham gia hội đồng tự đánh giá 

CSGD/CTĐT. Tất cả các cán bộ tham gia trong hội đồng tự đánh giá CSGD/CTĐT đã 
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từng được tham dự các khóa tập huấn về ĐBCL, KĐCLGD: 

- Tính đến tháng 12 năm 2018, HVPNVN mới chỉ có 02 cán  ộ có chứng chỉ 

đào tạo KĐV KĐCLGD  ao gồm PGS.TS. Lại Xuân Thủy và ThS. Tạ Văn Thành. Cả 

hai đồng thời đã đƣợc cấp thẻ KĐV KĐCLGD [H10.10.02.04], tham gia vào Hội đồng 

TĐG và trực tiếp là thành viên của các nhóm công tác chuyên trách [H10.10.02.05].  

- Tất cả 25 thành viên Hội đồng TĐG và thành viên của các nhóm công tác 

chuyên trách đều đƣợc tham gia tập huấn về đảm  ảo và KĐCLGD 

[H10.10.02.06=>07]. 

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 

Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được 

rà soát. 

Về các điểm mạnh, tồn tại của các lĩnh vực hoạt động được xác định, phân tích 

qua quá trình tự đánh giá: 

Triển khai công tác tự đánh giá theo  iểu mẫu phụ lục 04 kèm theo văn  ản 

hƣớng dẫn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục QLCL – Bộ GDĐT, các 

nhóm công tác chuyên trách đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá các hoạt động của Học 

viện theo các lĩnh vực cụ thể đƣợc  an hành kèm theo Thông tƣ 12/2017/TT-BGDĐT 

 ao gồm: 

- Các điểm mạnh, điểm tồn tại của hoạt động ĐBCL về Chiến lƣợc (các tiêu 

chí đƣợc đánh giá từ tiêu chuẩn từ 1→8) [H10.10.03.01]. 

- Các điểm mạnh, điểm tồn tại của hoạt động ĐBCL về Hệ thống (các tiêu chí 

đƣợc đánh giá từ tiêu chuẩn từ 9→12) [H10.10.03.02]. 

- Các điểm mạnh, điểm tồn tại của hoạt động ĐBCL về Hoạt động đào tạo(các 

tiêu chí đƣợc đánh giá từ tiêu chuẩn từ 13→17) [H10.10.03.03]. 

- Các điểm mạnh, điểm tồn tại của hoạt động ĐBCL về Hoạt động NCKH (các 

tiêu chí đƣợc đánh giá từ tiêu chuẩn từ 18→20) [H10.10.03.04]. 

- Các điểm mạnh, điểm tồn tại của hoạt động ĐBCL về Hoạt động phục vụ 

cộng đồng (các tiêu chí đƣợc đánh giá trong tiêu chuẩn 21) [H10.10.03.05]. 

- Các điểm mạnh, điểm tồn tại của hoạt động ĐBCL về Kết quả hoạt động (các 
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tiêu chí đƣợc đánh giá từ tiêu chuẩn 22→25) [H10.10.03.06]. 

Về kế hoạch hành động khả thi để khắc phục tồn tại phát hiện qua quá trình tự 

đánh giá: 

Với mỗi tiêu chí đánh giá, trên cơ sở phân tích các điểm mạnh, điểm tồn tại, mỗi 

nhóm công tác chuyên trách đã đề xuất các kế hoạch để khắc phục các điểm tồn tại 

trọng yếu, phát huy các điểm mạnh cốt lõi nhằm nâng cao chất lƣợng về mọi hoạt 

động của Học viện. Ban thƣ ký đã tập hợp các kế hoạch hành động thành Kế hoạch cải 

tiến chất lƣợng tổng thể sau TĐG [H10.10.03.07] để  áo cáo Hội đồng TĐG thảo luận, 

lựa chọn ra những vấn đề trọng yếu cần cải tiến chuẩn  ị cho công tác ĐGN 

[H10.10.03.08]. 

Về báo cáo kết quả cải tiến chất lượng sau khi triển khai các kế hoạch hành 

động khắc phục tồn tại sau tự đánh giá: 

Quá trình thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lƣợng đƣợc thực hiện liên tục ngay 

sau khi Dự thảo  áo cáo TĐG đƣợc Viện ĐBCLGD tƣ vấn, góp ý vào cuối tháng 

12/2018. Trên cơ sở kế hoạch cải tiến chất lƣợng tổng thể sau TĐG, Hội đồng TĐG 

thảo luận, lựa chọn các giải pháp tối ƣu, trọng yếu, khả thi để tiến hành thực hiện trong 

giai đoạn 1 (hoàn thành trƣớc tháng 7/2019). Kết quả thực hiện đƣợc giám sát theo các 

KPIs và  áo cáo vào các tháng 3, 5, 7 năm 2019 [H10.10.03.09]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài 

được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Về việc rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình thực hiện tự đánh giá (kế hoạch tự 

đánh giá, phân công trách nhiệm trong hội đồng tự đánh giá, các bước thực hiện, cách 

thức thực hiện, xử lý kết quả,…) ít nhất một lần trong năm 5 năm của chu kỳ đánh giá: 

- Năm 2015, Học viện thực hiện công tác TĐG theo  ộ tiêu chuẩn và quy trình 

 an hành kèm theo thông tƣ 37/2012/TT-BGDĐT và văn  ản hƣớng dẫn 

462/KTKĐCLGD-KĐĐH. 

- Năm 2018, Học viện thực hiện công tác TĐG theo  ộ tiêu chuẩn và quy trình 

ban hành kèm theo văn  ản hƣớng dẫn 766/QLCL-KĐCLGD và Thông tƣ 

12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT theo chu trình PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện -
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Kiểm tra - Cải tiến). 

- Theo đó, quy trình thực hiện TĐG liên tục đƣợc rà soát để triển khai phù hợp 

với các quy định hiện hành. Việc cải tiến đƣợc thể hiện rõ giữa các phiên  ản của kế 

hoạch TĐG, các quyết định phân công/điều chỉnh trách nhiệm của các thành viên Hội 

đồng TĐG [H10.10.04.01=>02]. Quá trình thực hiện TĐG yêu cầu tiến độ, kinh 

nghiệm của các cá nhân tham gia nên đòi hỏi việc phân công nhiệm vụ cho các nhóm 

công tác chuyên trách phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong 

nhóm. Học viện đã phải tiến hành điều chỉnh lộ trình TĐG, điều chỉnh thành viên 

nhóm công tác nhiều lần trong quá trình TĐG nhằm đảm  ảo hiệu quả công tác TĐG 

[H10.10.04.03]. 

- Quá trình rà soát đã giúp Học viện phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tồn 

tại phát sinh khi triển khai công tác TĐG, nhờ đó Học viện đã kịp thời mời đơn vị tƣ 

vấn, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác TĐG [H10.10.04.04]. 

Về việc rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình chuẩn bị cho đánh giá ngoài (kế 

hoạch, phân công trách nhiệm, các bước thực hiện, cách thức chuẩn bị, lập kế hoạch 

cải tiến,…) ít nhất một lần trong năm 5 năm của chu kỳ đánh giá 

Với mục tiêu cuối năm 2019, HVPNVN sẽ đăng ký đánh giá ngoài sau giai đoạn 

cải tiến chất lƣợng nhằm hƣớng tới việc đạt tiêu chuẩn KĐCLGD, Học viện đã tiến 

hành chuẩn  ị cho hoạt động ĐGN nhƣ xây dựng quy trình ĐGN, chuẩn  ị nguồn lực 

theo quy định của văn  ản hƣớng dẫn số 767/QLCL-KĐCLGD của Bộ GDĐT 

[H10.10.04.05]. 

Về việc tổ chức họp rút kinh nghiệm, chia sẻ những thực hành tốt trong công tác 

ĐBCL, KĐCLGD giữa các đơn vị trong CSGD: 

Để đảm  ảo tiến độ cũng nhƣ chất lƣợng của công tác TĐG đặc  iệt cách thức 

thu thập minh chứng và viết  áo cáo TĐG, các nhóm công tác đã tổ chức chia sẻ các 

kinh nghiệm, kỹ năng phân tích, đánh giá [H10.10.04.06]. Tham gia chia sẻ, thảo luận 

chủ yếu là thành viên từ các nhóm công tác và các chuyên gia đến từ Viện ĐBCL – 

ĐH QGHN. Đặc  iệt, các nhóm công tác đã thực hiện phản  iện chéo các  áo cáo tiêu 

chuẩn. Các  iên  ản phản  iện chéo đƣợc gửi tham vấn các chuyên gia và đƣợc lựa 

chọn để điều chỉnh các  áo cáo đánh giá tiêu chí một cách hiệu quả. Trƣớc và sau khi 

triển khai họp rút kinh nghiệm, phản  iện chéo đã mang lại kết quả tiến  ộ rõ nét, các 
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sản phẩm đƣợc các chuyên gia đánh giá cao về chất lƣợng minh chứng cũng nhƣ  áo 

cáo đánh giá tiêu chí [H10.10.04.07]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 10: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Quá trình triển khai đã kịp thời phát hiện, điều chỉnh nhân sự, tiến độ 

thực hiện công tác TĐG.  

- ĐM2: Cán  ộ, giảng viên tham gia TĐG trƣớc khi nhận nhiệm vụ đƣợc tập 

huấn, hƣớng dẫn  ởi chuyên gia về kiểm định. 

- ĐM3: Công tác TĐG cũng nhƣ công tác chuẩn  ị ĐGN đƣợc giám sát  ởi 

đơn vị tƣ vấn độc lập là Viện ĐBCLGD. 

- ĐM4: Các điểm mạnh, điểm tồn tại của từng lĩnh vực hoạt động đƣợc nghiên 

cứu, phân tích, đánh giá đúng thực trạng, khách quan qua quá trình TĐG. 

- ĐM5: Các kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm tồn tại đƣợc thiết 

lập cô đọng, thảo luận để có thể đạt đƣợc mục tiêu ĐGN và đƣợc theo dõi, giám sát 

tiến độ, kết quả trong quá trình thực hiện. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

- TT1: Nhân sự đƣợc phân công thực hiện nhiệm vụ TĐG còn kiêm nhiệm nên 

chƣa đảm  ảo tiến độ theo Kế hoạch, phải điều chỉnh nhân sự, tiến độ thực hiện. 

- TT2: Một số nhân sự đƣợc giao phân tích, đánh giá các tiêu chí còn chƣa 

thực sự phù hợp với chức trách tại Học viện nên còn gặp khó khăn trong quá trình thu 

thập minh chứng, viết  áo cáo tiêu chí. 

- TT3: Chƣa đủ số lƣợng cán  ộ có chứng chỉ đào tạo KĐV KĐCLGD so với 

yêu cầu tối thiểu. 

- TT4: Các điểm mạnh, điểm tồn tại chƣa đƣợc phân tích, phát hiện từ hoạt 

động đánh giá đồng cấp hoặc ĐGN. 

- TT5: Kế hoạch khắc phục còn chƣa thể thực hiện đồng  ộ do nhu cầu về tài 

chính tăng đột  iến trong một giai đoạn rất ngắn để thực hiện cải tiến chất lƣợng. 
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- TT6: Quy trình chuẩn  ị cho ĐGN chƣa đƣợc rà soát. 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1, 2 

Nghiên cứu  ổ sung nhân sự 

chuyên trách ĐBCL và thiết 

lập mạng lƣới ĐBCL  ên 

trong chuyên nghiệp 

TCHC 5/2019 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Cử đi học hoặc tuyển dụng 

thêm 02 nhân sự có chứng chỉ 

đào tạo KĐV KĐCLGD 

TCHC 2/2019  

3 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Thực hiện rà soát Báo cáo 

TĐG  ởi các chuyên gia về 

ĐBCL hoặc đánh giá đồng 

cấp 

ĐBCL 06/2019 
 

4 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tập huấn chuyên sâu cho CB, 

GV về ĐBCL nội  ộ 
ĐBCL 2/2019 

Chung 

TC10. 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 10 3.75 

Tiêu chí 10.1 4 

Tiêu chí 10.2 3 

Tiêu chí 10.3 4 

Tiêu chí 10.4 4 

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lƣợng bên trong 

Tiêu chí 11.1: Kế hoạch quản lý thông tin Đ CL bên trong bao gồm việc thu thập, 
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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. 

Về việc lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong 

CSGD (bao gồm thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên 

quan) nhằm hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong giúp thu thập, lƣu trữ, khai thác thông tin để 

hỗ trợ cho việc học tập, cải tiến chất lƣợng, lập kế hoạch và ra quyết định. Hiệu quả 

thực hiện các hoạt động ĐBCL phụ thuộc vào chất lƣợng của dữ liệu và thông tin thu 

thập đƣợc. Do đó cần có một hệ thống đủ mạnh để đảm  ảo các dữ liệu và thông tin tin 

cậy, phù hợp và an toàn. Với triết lý đó, Ban giám đốc HVPNVN ngay từ những ngày 

đầu nâng cấp đã tiến hành lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

 ên trong [H11.11.01.01]. Kế hoạch chỉ rõ các giai đoạn, trách nhiệm của các  ộ phận 

đầu mối, các  ộ phận hỗ trợ  ao gồm từ việc thu thập, xử lý,  áo cáo, nhận và chuyển 

thông tin từ các  ên liên quan nhằm hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng.  

Về việc có văn bản phân công trách nhiệm cho bộ phận đầu mối, các bộ phận hỗ 

trợ trong việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong CSGD: 

Ngay từ năm 2015, qua các Thông tƣ 32/2015/TT-BGDĐT, Thông tƣ 

06/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đã đề cập đến các điều kiện ĐBCL trong đó chỉ 

xác định: Quản lý các chỉ tiêu tuyển sinh; số lƣợng tốt nghiệp, số lƣợng sinh viên có 

việc làm trong vòng 12 tháng từ khi tốt nghiệp; giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh 

giảng; thƣ viện, cơ sở vật chất; thu chi tài chính là những thông tin thiết yếu để xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm đƣợc Học viên coi đó cũng là những thông tin thiết 

yếu HTTT ĐBCL cần phải phải quản lý. Trên cơ sở đó, Kế hoạch điều chỉnh hệ thống 

quản lý thông tin ĐBCL  ên trong của HVPNVN cũng đã đƣợc thiết lập trong đó phân 

công rõ trách nhiệm tƣơng ứng các mảng cho  ộ phận đầu mối, các  ộ phận hỗ trợ cụ 

thể nhƣ sau [H11.11.01.02]: 

- Phòng Đào tạo đƣợc giao nhiệm vụ tham mƣu, chịu trách nhiệm chính về hệ 

thống phục vụ đào tạo qua việc nghiên cứu đầu tƣ HTTT Quản lý đào tạo; 

- Viện NCPN và Phòng HTQT phụ trách xây dựng, triển khai HTTT Quản lý 

NCKH và PVCĐ; 



121 
 

- Trung tâm CNTT và TT phụ trách xây dựng, vận hành HTTT Quản lý thƣ 

viện; 

- Phòng TCKT phụ trách vận hành HTTT Quản lý tài chính; 

- Phòng TCHC phụ trách xây dựng HTTT Quản lý nhân sự và CSVC. 

Về việc có phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống 

quản lý thông tin ĐBCL bên trong CSGD: 

Hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong của Học viện đƣợc xây dựng trên cơ sở ứng 

dụng thành quả của công nghệ thông tin. Đã có 3 trên tổng số 5 hạng mục đƣợc tƣ vấn 

và xây dựng  ởi các đơn vị cung cấp quản lý chuyên nghiệp: 

- HTTT Quản lý đào tạo đƣợc cung cấp  ởi Công ty Phần mềm Anh Quân 

[H11.11.01.03]; 

- HTTT Quản lý thƣ viện đƣợc cung cấp  ởi CMC[H11.11.01.04]; 

- HTTT Quản lý tài chính đƣợc cung cấp  ởi Công ty phần mềm Misa 

[H11.11.01.05]; 

- HTTT Quản lý NCKH và PVCĐ và HTTT Quản lý nhân sự và CSVC đang 

đƣợc ứng dụng trực tiếp trên nền tảng Phần mềm Microsoft Office. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 11.2: Thông tin về Đ CL 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. 

Về việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong trên nền tảng công 

nghệ thông tin để hỗ trợ công tác ra quyết định: 

Mặc dù Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL  ên trong hỗ trợ cho các lĩnh vực 

đƣợc xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin chuyên nghiệp chƣa đủ cho tất cả 

các hoạt động của Học viện nhƣng với các hạng mục HTTT hiện có cũng phần nào hỗ 

trợ hiệu quả cho công tác ra quyết định liên quan đến các lĩnh vực đào tạo, thông tin 

thƣ viện, kế toán tài chính [H11.11.02.01]. Các quyết định sau khi đƣợc  an hành phần 

lớn hợp chuẩn và khả thi. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số ít quyết định phải điều chỉnh 

trên cơ sở có ý kiến của cá nhân/ ộ phận liên quan nhằm đảm  ảo quyết định đƣợc 
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thực hiện hiệu quả. 

Đối với cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin ĐBCL bên trong được phân tích 

chính xác, đầy đủ cho từng lĩnh vực hoạt động để nâng cao chất lượng: 

Cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong đƣợc phân tích chính xác, 

đầy đủ cho từng lĩnh vực hoạt động khi lựa chọn phần mềm quản lý ngay từ năm 2013, 

cập nhật 2018 đƣợc thể hiện đầy đủ qua các Đề án thiết kế, đầu tƣ, cập nhật HTTT hỗ 

trợ các nghiệp vụ quản lý đào tạo, quản lý tài chính và thƣ viện [H11.11.02.02→04].  

CSDL về HTTT hỗ trợ quản lý NCKH, PVCĐ, nhân sự và CSVC cũng đang 

đƣợc tiến hành phân tích, lập Bản mô tả các chức năng [H11.11.02.05→08].  

Quá trình khai thác HTTT hiện có và phân tích các chức năng HTTT chuyên 

dụng dự kiến  ổ sung đã giúp các cá nhân phụ trách tham mƣu hiệu quả các chính sách 

cải tiến chất lƣợng của Học viện [H11.11.02.09 trang 9]. 

Về việc cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin ĐBCL bên trong được lưu trữ có hệ 

thống, sẵn sàng trích xuất khi cần: 

Cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong mới chỉ đƣợc lƣu trữ có hệ 

thống trên 3 phần mềm quản lý chuyên dụng [H11.11.02.01]. Hệ thống đƣợc cập nhật 

liên tục theo đề xuất của các đơn vị sử dụng nên dễ dàng sử dụng và sẵn sàng kết xuất 

các thông tin cần thiết: 

- Phòng Đào tạo kết xuất các thông tin về Quản lý Đào tạo; 

- Trung tâm CNTT&TT kết xuất các thông tin về Thƣ viện; 

- Phòng TCKT kết xuất các thông tin về Quản lý Tài chính. 

Các dữ liệu về CSVC, NCKH, PVCĐ, HTQT còn đang đƣợc lƣu trữ rời rạc, 

thiếu đồng  ộ. 

Về việc có biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin ĐBCL 

bên trong: 

Hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong đƣợc ứng dụng trên nền tảng công nghệ 

thông tin và đƣợc trang  ị các  iện pháp, chế tài đảm  ảo an toàn và  ảo mật nhƣ quản 

trị địa chỉ IP, đăng nhập qua tài khoản cho phép kiểm soát tất cả các hoạt động của 

ngƣời dùng hệ thống [H11.11.02.10]; hoặc đƣợc trang  ị các phần mềm  ảo mật, diệt 
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vi rút [H11.11.02.11→12].  

- Các thông tin đƣợc kết xuất từ hệ thống đƣợc định kỳ kiểm tra ngẫu nhiên, 

đối sánh, đánh giá độ tin cậy vào cuối mỗi học kỳ [H11.11.02.13]. 

- Hệ thống thông tin ĐBCL của Học viện chƣa từng  ị thay đổi, hủy hoại  ởi 

một cá nhân hay  ộ phận nào. Một số sự cố xảy ra nhƣ mất dữ liệu thƣờng do mất điện 

đột ngột, hỏng phần cứng hay virus tấn công đƣợc phục hồi kịp thời [H11.11.02.14]. 

- Các rủi ro về dữ liệu đều đƣợc dự phòng và có các  iện pháp khắc phục, hồi 

phục khi có  iến cố [H11.11.02.15].  

Về việc các chính sách, thủ tục bảo mật và an toàn đối với hệ thống thông tin về 

ĐBCL bên trong được thông báo cho tất cả các cán bộ và các bên liên quan (nhà cung 

cấp, đối tác,…): 

Các chính sách, thủ tục  ảo mật đều đƣợc đào tạo, cung cấp tới cá nhân quản trị, 

vận hành hệ thống để có thể chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các  iến cố dữ liệu 

[H11.11.02.11].  

- Các cảnh  áo  ảo mật, nguy hiểm đều đƣợc hiển thị trên giao diện của phần 

mềm khi có sự cố hoặc tấn công từ  ên ngoài [H11.11.02.16]. 

- Các phần mềm hỗ trợ  ảo mật đƣợc đánh giá, thông báo, cập nhật kịp thời 

theo các khuyến nghị từ các nhà cung cấp nhằm đảm  ảo an toàn tối đa cho dữ liệu 

[H11.11.02.17]. 

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 

Tiêu chí 11.3: Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin Đ CL bên trong, số 

lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

Về việc định kỳ hằng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong: 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL  ên trong của Học viện đƣợc rà soát vào cuối 

mỗi học kỳ (trƣớc khi nghỉ hè và kỳ nghỉ tết âm lịch) [H11.11.03.01]. Kết quả rà soát 

và ý kiến khảo sát về hệ thống [H11.11.03.02] đƣợc sử dụng làm căn cứ tham mƣu cho 

Ban GĐ ra quyết định  ổ sung, điều chỉnh các chức năng của hệ thống. 

Về việc định kỳ hằng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh số lượng, chất lượng, sự 
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thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin: 

Các dữ liệu, thông tin đƣợc lƣu trữ,  ảo quản trên hệ thống đƣợc rà soát, đối 

sánh và sao lƣu cuối mỗi học kỳ ( ao gồm cả kết xuất ra  ản giấy để lƣu trữ độc lập) 

[H11.11.03.03]. Kết quả rà soát đƣợc sử dụng làm căn cứ điều chỉnh, thống nhất dữ 

liệu và nâng cấp các chính sách  ảo mật, an toàn dữ liệu [H11.11.03.04]. 

Về việc thực hiện quá trình rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

có lấy ý kiến và sử dụng phản hồi của các bên liên quan trong CSGD để bổ sung, điều 

chỉnh: 

Quá trình cập nhật, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL đƣợc thực hiện 

trên cơ sở kết quả rà soát và ý kiến của các  ộ phận, cá nhân sử dụng hệ thống 

[H11.11.03.05→06]. Các chức năng đƣợc cập nhật đã làm đơn giản hóa, hoàn thiện và 

 ảo mật hiệu quả một số quy trình nhƣ thi trắc nghiệm trực tuyến, xếp lịch thi, thời 

khóa  iểu…[H11.11.03.07]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin Đ CL bên trong cũng như các chính sách, 

quy trình và kế hoạch quản lý thông tin Đ CL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Về việc hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến: 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL  ên trong của Học viện đƣợc định kỳ cải tiến 

dựa trên kết quả rà soát và ý kiến khảo sát của các  ên liên quan về hệ thống. Trong 

hơn 5 năm sử dụng, các chức năng về đăng ký học phần, đánh giá từ ngƣời học, xếp 

thời khóa  iểu, xếp lịch thi, sử dụng thƣ viện… liên tục đƣợc nâng cấp, cập nhật các 

phiên  ản mới nhất từ nhà cung cấp [H11.11.04.01=>03]. 

Về việc các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong 

của CSGD được cải tiến, được đánh giá có hiệu quả: 

Các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL  ên trong định 

kỳ đƣợc cải tiến trên cơ sở rà soát và khảo sát ý kiến của các cá nhân,  ộ phận sử dụng 

hệ thống [H11.11.04.04]. Sau khi nâng cấp, điều chỉnh 1 học kỳ, các chính sách, quy 

trình quản lý đƣợc tổ chức đánh giá, phân tích hiệu quả [H11.11.04.05] làm căn cứ 

điều chỉnh kế hoạch quản lý, rà soát, cập nhật hệ thống [H11.11.04.06]. 
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Về các thông tin ĐBCL bên trong (bao gồm cả phân tích kết quả đánh giá) được 

CSGD sử dụng để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

 Các thông tin ĐBCL  ên trong sau khi đƣợc định kỳ điều chỉnh, cập nhật đã 

giúp các  ộ phận thực hiện hiệu quả công tác quản lý đào tạo, tài chính kế toán, thƣ 

viện [H11.11.04.07]. Đối với các thông tin về các đề tài, công trình, kết quả NCKH và 

PVCĐ hiện còn đang đƣợc quản lý riêng lẻ tại từng  ộ phận một cách thủ công nên 

còn gặp nhiều khó khăn khi rà soát, điều chỉnh. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 11: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Trên cơ sở ứng dụng CNTT, Học viện đã đầu tƣ và sử dụng hiệu quả 3 

phần mềm Quản lý đào tạo, Phần mềm Quản lý thƣ viện và Phần mềm Kế toán trong 

quản lý HTTT ĐBCL  ên trong. 

- ĐM2: Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL và dữ liệu đƣợc rà soát, điều chỉnh 

định kỳ. 

- ĐM3: Quá trình điều chỉnh, cập nhật HTTT đƣợc thực hiện dựa trên kết quả 

rà soát, đối sánh và khảo sát các cá nhân sử dụng hệ thống. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

- TT1: Hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong còn chƣa đƣợc ứng dụng trên phần 

mềm chuyên dụng trong các lĩnh vực hoạt động: HTQT, NCKH, PVCĐ, Quản trị nhân 

sự, Quản trị CSVC. 

- TT2: Hệ thống hiện tại chƣa liên thông với Phần mềm Kế toán. 

- TT3: Các chính sách  ảo mật hệ thống chƣa đƣợc đánh giá, cập nhật thƣờng 

xuyên. 

- TT4: Quá trình khảo sát các cá nhân sử dụng hệ thống thực hiện với số lƣợng 

chƣa nhiều. 

- TT5: Quá trình điều chỉnh hệ thống QLĐT chƣa tối ƣu các chức năng theo 

phiên  ản mới nhất do kính phí các gói dịch vụ  ổ sung còn cao so với năng lực tài 

chính của Học viện. 
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3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Định kỳ rà soát chính sách 

 ảo mật hệ thống thông tin 

ĐBCL 

TTTV 
CB quản trị hệ 

thống đề xuất  

2 
Khắc phục 

tồn tại 5 

Tập trung phân tài chính 

nâng cấp phần mềm Quản lý 

đào tạo 

Ban GĐ 06/2019  

3 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Rà soát, cập nhật liên tục các 

phần mềm hiện có 
TTTV 01-05/2019  

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 11 3.75 

Tiêu chí 11.1 4 

Tiêu chí 11.2 3 

Tiêu chí 11.3 4 

Tiêu chí 11.4 4 

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lƣợng 

Tiêu chí 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. 

Về việc có kế hoạch nâng cao chất lượng bao gồm các chính sách, hệ thống, 

quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng: 
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 Nâng cao chất lƣợng giáo dục luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Học viện PNVN, 

Học viện đã xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lƣợng trong Chiến lƣợc phát triển Học 

viện giai đoạn 2016-2020 [H12.12.01.01] trong đó xác định rõ lộ trình xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống, chính sách, 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. Trong Chiến lƣợc phát 

triển tầm nhìn 2030 cũng đã khẳng định các mục tiêu phát triển và giải pháp cụ thể về 

đào tạo đại học và sau đại học; về hoạt động khoa học và công nghệ; về phát triển 

nguồn nhân lực của Học viện.  

 Về phát triển hoạt động đào tạo, Học viện chú trọng hoàn thiện chƣơng trình 

đào tạo gắn với công  ố công khai chuẩn đầu ra tất cả các ngành trong đó đảm  ảo đào 

tạo đạt chuẩn đầu ra tiếng anh và kỹ năng mềm luôn đƣợc coi trọng; đầu tƣ xây dựng 

tập  ài giảng, giáo trình, tài liệu, xây dựng thƣ viện điện tử, tổ chức các hoạt động thu 

thập ý kiến khảo sát các  ên liên quan về nhu cầu đào tạo, đảm  ảo ít nhất 70% ngƣời 

sử dụng lao động và ít nhất 80% cựu sinh viên hài lòng về chất lƣợng sinh viên, chất 

lƣợng chƣơng trình đào tạo.  

Nhằm thực hiện việc đào tạo chuyển đổi từ mô hình đào tạo niên chế sang đào 

tạo tín chỉ, mặc dù mới thành lập, nhƣng từ năm 2015 Học viện đã xây dựng kế hoạch 

và  an hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ. Theo đó, Quy chế đã quy 

định rõ về việc đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện  ao 

gồm: tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp. 

[H12.12.01.02]. Để nâng cao chất lƣợng và kiểm soát hoạt động đào tạo, Học viện  an 

hành quy định thi và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, học phần trong tổ chức đào 

tạo đại học, cao đẳng [H12.12.01.03]. Đặc  iệt, Học viện đã  an hành đƣợc Quy trình 

Quản lý đào tạo tuân theo hệ thống Quản lý chất lƣợng ISO 9001-2015, quy trình đã 

đƣợc  an hành chính thức sau 2 lần thử nghiệm chỉnh sửa [H12.12.01.04]. Theo đó,  ộ 

quy trình quản lý đào tạo  ao gồm rất nhiều quy trình và phụ lục hƣớng dẫn đi kèm, ví 

dụ quy trình lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy của các đơn vị trực thuộc Học viện, quy 

trình mời giảng viên thỉnh giảng, quy trình viết chỉnh sửa tập  ài giảng, giáo trình….. 

Bên cạnh chức năng đào tạo sinh viên, học viên, Học viện còn có nhiệm vụ  ồi dƣỡng 

cán  ộ Hội các cấp, Học viện cũng đã  an hành Quy trình Bồi dƣỡng cán  ộ 

[H12.12.01.05]. Theo đó có nhiều quy trình nhƣ: quy trình xây dựng đề án  ồi dƣỡng 

(dài ngày), quy trình đánh giá khóa  ồi dƣỡng….Việc  an hành Quy trình Bồi dƣỡng 
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cán  ộ, Quy trình quản lý đào tạo, là cơ sở để Học viện thực hiện, quản lý hoạt động 

đào tạo một cách khoa học, hiệu quả. 

 Về phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, Học viện 

triển khai mô hình quản lý khoa học theo hai cấp: cấp Học viện và cấp Khoa, quán 

triệt việc chủ động khai thác các nhiệm vụ khoa học từ  ên ngoài, hỗ trợ sinh viên và 

giảng viên nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hoạt động xuất  ản tài liệu giáo trình…đẩy 

mạnh nghiên cứu khoa học của sinh viên. Chiến lƣợc cũng nêu rõ việc xây dựng kế 

hoạch triển khai phát triển nguồn nhân lực cho học viện, phấn đấu giảng viên cơ hữu 

đảm nhận giảng dạy ít nhất 80% khối lƣợng kiến thức mỗi chƣơng trình đào tạo và tỷ 

lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu dƣới 20 lần; xây dựng cơ chế đặc thù để tuyển các 

giảng viên có trình độ tiến sỹ và học hàm PGS, GS đảm  ảo ít nhất 25% giảng viên, 

nghiên cứu viên có trình độ tiến sỹ…[H12.12.01.01].  

Về việc có kế hoạch nâng cao chất lượng có tính liên tục với các mốc thời gian 

và chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng: 

Để cụ thể hóa chiến lƣợc, Học viện  an hành nhiều kế hoạch, quy chế, quy 

định, quy trình…để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, qua đó góp phần nâng cao 

nguồn nhân lực của Học viện với các mốc thời gian và chỉ tiêu. Theo đó, Học viện có 

quy định về việc khuyến khích giảng viên, cán  ộ đi đào tạo ở các trình độ với các 

hình thức khác nhau, đƣợc hƣởng miễn giảm về thời gian giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học, đƣợc hƣởng các chế độ khác nhau. Ví dụ nhƣ: Giảng viên đƣợc cử đi học 

với hình thức không tập trung đƣợc giảm 30% định mức nghiên cứu và giảng dạy, theo 

hình thức tập trung từ 1 tháng trở lên đƣợc giảm 50%, giảng viên trong quy hoạch 

đƣợc cử đi học đƣợc hỗ trợ 100% học phí; sau khi nhận  ằng tiến sỹ, công nhận Phó 

giáo sƣ, giáo sƣ, vào dịp 20/11 hàng năm, các chức danh đó đƣợc nhận những chế độ 

tiền mặt vật chất nhất định. [H12.12.01.06] [H12.12.01.07] 

Học viện có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao để phục vụ hoạt 

động đào tạo, ví dụ: ngƣời có học hàm Giáo sƣ: đƣợc hỗ trợ 1 lần, số tiền là 24 tháng 

lƣơng cơ sở; Phó giáo sƣ đƣợc hỗ trợ 18 tháng lƣơng cơ sở, tiến sỹ nƣớc ngoài về công 

tác tại Học viện đƣợc hỗ trợ 12 tháng lƣơng cơ sở; tiến sỹ trong nƣớc là 10 tháng 

lƣơng cơ sở. Chính nhờ những chính sách thu hút trên, số lƣợng giảng viên có trình độ 
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từ TS trở lên đã tăng nhanh và chiếm tỷ lệ đáng kể qua các năm. Tính đến thời điểm 

hiện tại số lƣợng giảng viên có trình độ từ TS trở lên là 17/65 giảng viên cơ hữu chiếm 

26.15%, trƣớc đây số lƣợng này rất ít trung  ình từ năm 2014 – 2017 số lƣợng giảng 

viên có trình độ cao chỉ chiếm khoảng hơn 10%, đặc  iệt không có giảng viên có trình 

độ PGS. [H12.12.01.07].  

Hàng năm trong kế hoạch và dự trù kinh phí phân  ổ các đơn vị của Học viện, 

đều chú trọng hoạt động đào tạo chuyên môn cần thực hiện trong năm, trong đó luôn 

quan tâm ƣu tiên đẩy mạnh hoạt động xây dựng giáo trình, tài liệu, tập  ài giảng, tổ 

chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo quốc gia, hội thảo cấp khoa về chuyên môn của 

các khoa chuyên môn [H12.12.01.08].  Đặc  iệt từ năm 2017, Học viện đã có kế hoạch 

rà soát, đánh giá, sửa đổi,  ổ sung chƣơng trình đào tạo và chuẩn đầu ra của các ngành 

học: Quản trị kinh doanh, Luật học, Công tác xã hội theo quy định của Bộ giáo dục và 

đào tạo [H12.12.01.09] [H12.12.01.10]. Kế hoạch này của Học viện đã đƣợc các khoa 

chuyên môn triển khai nghiêm túc và có chất lƣợng, hiệu quả.  

 Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng: Hoạt động này 

luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Học viện. Hoạt động về nghiên cứu 

khoa học đƣợc định mức quy định trong Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm 

việc đối với giảng viên. Theo đó, giờ chuẩn nghiên cứu khoa học có giá trị tƣơng 

đƣơng giờ chuẩn giảng dạy và có hoạt động quy đổi theo công việc, thành giờ chuẩn 

nghiên cứu khoa học: ví dụ phụ lục III định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học theo 

Quy chế quản lý khoa học [H12.12.01.11]. Trong kế hoạch hàng năm của Học viện, 

đều có quy định về việc thực hiện nhiệm vụ đề tài nghiên cứu khoa học đối với các 

khoa phòng và cá nhân tại Học viện [H12.12.01.09]. Học viện đều có quy định về mức 

kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với cá nhân và tập thể. Ví 

dụ, đối với đề tài nghiên cứu khoa học cá nhân đƣợc Học viện hỗ trợ 10 triệu đồng, đối 

với đề tài nghiên cứu khoa học tập thể đƣợc nhận hỗ trợ là 50 triệu đồng  

[H12.12.01.06] [H12.12.01.07]. Thông qua các chính sách trên đã tạo ra động lực, 

khuyến khích các giảng viên nghiên cứu viên tích cực nghiên cứu khoa học, năm 2018 

tổng số đề tài nghiên cứu từ cấp Học viện đến cấp Bộ là 12 đề tài, là năm có số lƣợng 

đề tài nghiên cứu nhiều nhất trong 5 năm qua (năm 2014 – 11 ĐT, 2015 – 8 ĐT, 2016 

– 9 ĐT, 2017 – 6ĐT). Bên cạnh đó, số lƣợng  ài của các cán  ộ cơ hữu của CSGD 

đƣợc đăng tạp chí trong 5 năm gần đây cũng tăng mạnh nếu năm 2014 chỉ có 10  ài 
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đăng trên các Tạp chí KH cấp Ngành trong nƣớc, đến năm 2018 tăng lên 26  ài ( ao 

gồm cả TCKH quốc tế/ tạp chí/ tập san cấp Học viện).  

 Để khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, Học viện  an hành Quy chế 

quản lý sinh viên nghiên cứu khoa học quy định các vấn đề sinh viên nghiên cứu khoa 

học [H12.12.01.12]. Tổng số đề tài sinh viên NCKH hiện nay là 51 đề tài tại tất cả các 

ngành đào tạo của Học viện 

Ngoài ra, để nâng cao chất lƣợng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, 

Học viện đã xây dựng  ản mô tả vị trí việc làm, theo đó các vị trí việc làm đƣợc cụ thể 

hóa theo từng chức danh, vị trí công việc cụ thể, là cơ sở để đánh giá, theo dõi cụ thể 

số lƣợng, chất lƣợng công việc ở các vị trí [H12.12.01.13]. 

Mức đánh giá tiêu chí: Đạt 4/7. 

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và so sánh để 

nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập. 

Về việc có tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện so chuẩn, đối sánh: 

Hiện nay Học viện chƣa có các tiêu chí lựa chọn đối tác để so chuẩn và đối 

sánh. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tác đƣợc Học viện dựa trên các quy định pháp luật 

và sự uy tín, kinh nghiệm, vị trí, khả năng chuyên môn của các tổ chức, cá nhân….là 

đối tác với Học viện. Các văn  ản quy định pháp luật mà Học viện dựa vào đó để xác 

định tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện so chuẩn, đối sánh trong giai đoạn từ năm 

2015 – 2017 theo quy định tại Thông tƣ 37/2012/TT-BGDĐT, Thông tƣ 62/2012/TT-

BGDĐT; giai đoạn từ năm 2018 theo Thông tƣ 12/2017/TT-BGDĐT và các văn  ản 

khác của Bộ và các cơ quan có liên quan.  

Đối với hoạt động đào tạo: Ví dụ, trong việc mở các mã ngành tại Học viện, 

nhƣ mã ngành luật, Học viện căn cứ vào các Thông tƣ hƣớng dẫn, các văn  ản quy 

phạm pháp luật của Bộ Giáo Dục và đào tạo, lựa chọn cơ sở giáo dục có uy tín, lâu 

năm, có đội ngũ giảng viên chuyên sâu trình độ cao để thẩm định nội dung việc mở mã 

ngành Luật tại Học viện [H12.12.02.01]. Hay việc duyệt  ài cho các giảng viên lên 

lớp, yêu cầu phải có sự thông qua của 3 chuyên gia, có thể mời ngoài, thông thƣờng 

phải từ Tiến sỹ trở lên và ở các cơ sở đại học khác nhau [H12.12.02.02]; việc ký  iên 

 ản ghi nhớ làm việc giữa các Khoa với các doanh nghiệp, tổ chức… ên ngoài, thông 
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thƣờng đƣợc dựa vào sự tƣơng đồng về lĩnh vực hoạt động, sự nhiệt tình, việc tài trợ 

và khả năng đồng hành về sau giữa Khoa cùng doanh nghiệp, đó là những thông tin 

thƣờng đƣợc các Khoa lựa chọn để ký kết  iên  ản ghi nhớ với các đối tác 

[H12.12.02.03]. 

Về việc có tiêu chí xác định nội dung so chuẩn, đối sánh chất lượng: 

Học việc chƣa  an hành văn  ản quy định các tiêu chí xác định nội dung so 

chuẩn, đối sánh chất lƣợng cho từng loại hoạt động. Tuy nhiên, trong các văn  ản, quy 

chế, quy định, hay nội dung hoạt động đào tạo, Học viện đều có sự so sánh, tìm hiểu 

các nội dung ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài nƣớc.  

Đối với hoạt động đào tạo: Ví dụ, trong việc mở các mã ngành Luật, Quản trị 

du lịch và lữ hành…đều có việc tham khảo thông tin của các cơ sở giáo dục trong và 

ngoài nƣớc. Thậm chí, việc mở mã ngành Giới và phát triển, Học viện dựa trên thông 

tin của các cơ sở nƣớc ngoài, do đây là ngành đặc thù tại Học viện [H12.12.02.01]; 

trong việc  iên soạn các giáo trình, tài liệu, đề cƣơng học phần…..thậm chí các văn 

 ản quy định, quy chế về hoạt động đào tạo…luôn đƣợc các Khoa, phòng tổng quan 

tài liệu từ các đơn vị trong học viện cũng nhƣ các đơn vị ngoài học viện có tính chất 

tƣơng đồng. Bên cạnh đó, Học viện cũng quan tâm đến hợp tác quốc tế trong đào tạo. 

Học viện đã tổ chức nhiều  uổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề cho sinh viên với sự 

tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ các Học viện Đại học, các Viện nghiên cứu 

và các tổ chức xã hội có uy tín trên thế giới. 

Đối với hoạt động nghiên cứu, cùng với sự tham mƣu của các hội đồng, các 

khoa phòng chuyên môn, các thông tin so chuẩn, đối sánh cũng đƣợc xây dựng căn cứ 

vào chính sách của Nhà nƣớc, của Hội Liên hiệp PN và tầm nhìn, chiến lƣợc của HV. 

Với mục tiêu phát triển nghiên cứu theo hƣớng ứng dụng nhằm tăng cƣờng sự đóng 

góp cho xã hội; căn cứ vào tình hình thực tế, phát huy sức mạnh nội lực Học viện đã 

xây dựng chính sách trợ các nhà khoa học công  ố kết quả nghiên cứu khoa học trên 

các tạp chí quốc tế; thu hút cán  ộ trẻ có trình độ tiến sĩ đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài về 

làm việc. Quy định thƣởng, khen cho cán  ộ có thành tích NCKH, công  ố, ƣu tiên 

cấp đề tài; công  ố xuất sắc (khen đột xuất), (Quy chế chi tiêu nội  ộ, Quy chế tổ chức 

và hoạt động khoa học). Bên cạnh đó, khi lựa chọn các đối tác liên kết để nâng cao 

chất lƣợng nghiên cứu Học viện thƣờng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và sự tƣơng 
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đồng của các đơn vị đối tác trong đó ƣu tiên vấn đề phụ nữ và  ình đẳng giới làm cơ 

sở để lựa chọn.  

Đối với hoạt động phục vụ cộng đồng: Để từng  ƣớc nâng cao chất lƣợng của 

cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với thực tiễn, Học viện cũng đã có kế hoạch cụ thể chuyên 

môn hàng năm trong đó yêu cầu các khoa chuyên môn cần phải thành lập các mô hình 

thực hành, các câu lạc  ộ để gắn kết phục vụ cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, Học 

viện đã có những mô hình thực hành, câu lạc  ộ cụ thể nhƣ: Vƣờn ƣơm doanh nhân 

của khoa Quản trị kinh doanh, Trung tâm tƣ vấn hỗ trợ cộng đồng của Khoa Công tác 

xã hội, Câu lạc  ộ nghề luật của Khoa Luật, Câu lạc  ộ hành động vì  ình đẳng giới và 

phát triển  ền vững của Khoa Giới và phát triển. Bên cạnh đó học viện cũng thực hiện 

việc hỗ trợ kinh phí cho các cán  ộ đi tham gia/triển khai các hoạt động thiện nguyện; 

khuyến khích cán  ộ tham gia các hoạt động nhƣ: ủng hộ đồng  ào  ão lụt, xây nhà 

tình nghĩa, ủng hộ gia đình  à mẹ VN anh hùng, tổ chức các  uổi nói chuyện chuyên 

đề [H12.12.02.04], hỗ trợ cụm dân trong các hoạt động chung vì cộng động 

[H12.12.02.05]. 

Về việc có các hướng dẫn sử dụng các tiêu chí lựa chọn đối tác, đối sánh chất 

lượng để nâng cao chất lượng: 

Hiện tại Học viện mặc dù chƣa có các văn  ản hƣớng dẫn sử dụng các tiêu chí 

lựa chọn đối tác, đối sánh chất lƣợng nhƣng việc đối sánh trực tiếp giữa các ngành 

trong Học viện cũng đã đƣợc thực hiện thông qua quá trình theo dõi hoạt động chuyên 

môn của các khoa. 

Đối với hoạt động đào tạo: Ví dụ khi chỉnh sửa chƣơng trình, một số ngành 

không tham chiếu đƣợc với các chƣơng trình của nƣớc Ngoài nhƣ ngành Luật, Ngành 

CTXH; số lƣợng các tập  ài giảng, giáo trình đƣợc xây dựng,  iên soạn, số lƣợng sinh 

viên đầu vào và số lƣợng sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp…Đây là những căn cứ 

làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc chuyên môn của mỗi đơn vị, là 

tiêu chí để  ình xét thi đua ( ảng tiêu chí đánh giá,  iên  ản  ình xét của hội đồng thi 

đua học viện hàng năm[H12.12.02.06] [H12.12.02.07]). 

Đối với hoạt động nghiên cứu: Hoạt động này cũng đƣợc thực hiện tƣơng tự 

nhƣ hoạt động đào tạo, hàng năm, dựa vào số lƣợng đề tài nghiên cứu, các công trình 

đƣợc công  ố trên các tập chí khoa học của các giảng viên trong khoa chuyên môn; số 
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lƣợng, chất lƣợng các đề tài nghiên cứu của sinh viên ngành đó là một trong những căn 

cứ quan trọng để  ình xét thi đua cho mỗi đơn vị ( ảng tiêu chí đánh giá,  iên  ản 

 ình xét của hội đồng thi đua học viện hàng năm [H12.12.02.06] [H12.12.02.07]). 

Bên cạnh đó Học viện cũng tiến hành đối sánh một số ngành với những trƣờng  

Đại học khác. Hiện nay, Học viện đang lựa chọn 1 số Khoa của Trƣờng Đại học Công 

đoàn để đối sánh nâng cao chất lƣợng[H12.12.02.08]. Sở dĩ Học viện xác định những 

khoa trên của Trƣờng Đại học Công đoàn là đơn vị đối sánh vì đây là cơ sở đào tạo 

công lập lâu đời trong hệ thống các trƣờng đại học Việt Nam, đƣợc thành lập ngày 15 

tháng 5 năm 1946, đến nay đã trải qua 73 năm xây dựng và trƣởng thành so với lịch sử 

hình thành của Học viện là hơn 60 năm. Hiện nay, trƣờng  ĐH Công đoàn có 1 chuyên 

ngành đào tạo tiến sỹ, 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 9 ngành đào tạo trình độ đại 

học, 7 ngành đào tạo đại học  ằng II, 2 ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại 

học, 3 ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Tổng quy mô hệ chính quy và 

không chính quy hàng năm của Trƣờng là khoảng gần 9.000 sinh viên. Đây là cơ sở 

đƣợc đánh giá có mức trên phù hợp gần nhất với Học viện, là căn cứ để Học viện phấn 

đấu hƣớng tới ví dụ: 

Ngành Luật, đây là ngành Đại học Công đoàn đã đào tạo gần 20 năm so với thời 

gian đào tạo đƣợc 4 năm của Khoa luật Học viện. Chính vì vậy, Học viện chƣa tuyển 

sinh đƣợc sinh viên nƣớc ngoài ở tất cả các ngành nói chung và ngành Luật nói riêng 

trong khi ĐH Công đoàn đã tuyển sinh đƣợc  (…). Về đội ngũ giảng viên, Đại học 

Công đoàn có 03 PGS, 14 TS, 13 Th.s trong khi Khoa Luật của Học viện chƣa có 

giảng viên trình độ PGS, 02 TS, 04NCS và 07 Th.s.  Về số sinh viên nhập học Đại học 

Công đoàn duy trì gần 300 chỉ tiêu mỗi năm (282), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 

khoảng hơn 80% trong khi số sinh viên nhập học của Học viện chỉ gần 200 chỉ tiêu 

(173) tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt khoảng hơn 61%. Số lƣợng các công trình nghiên 

cứu của Đại học Công đoàn cũng có sự vƣợt trội về số lƣợng, đặc  iệt là các công trình 

đƣợc đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Đây là những đây là những nội dung, tiêu 

chí cụ thể để Học viện từng  ƣớc nâng cao chất lƣợng, đạt  ằng với các ngành của 

những trƣờng đại học khác. 

Mức đánh giá tiêu chí: Đạt 4/7 

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động 
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Đ CL và khuyến khích đổi mới sáng tạo 

Về việc thực hiện việc so chuẩn và đối sánh chất lượng: 

Năm 2015 khi hoàn thành công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn 61 tiêu chí, 

Học viện đã tiến hành thực hiện đánh giá thực trạng theo các chỉ số chuẩn mực đƣợc 

xác định trong công văn 462 kết quả đạt đƣợc 48/61 tiêu chí [H12.12.03.01].  

Năm 2017, quá trình rà soát các kế hoạch cải tiến chất lƣợng theo  áo cáo tự 

đánh giá 2015 đề xuất cũng đã thực hiện đối sánh hiệu quả triển khai công tác ĐBCL 

sau 2 năm thực hiện, còn 38/119 đề mục cải tiến chƣa đƣợc thực hiện [H12.12.03.02]. 

Về việc sử dụng kết quả so chuẩn và đối sánh để tăng cường các hoạt động 

ĐBCL: 

Kết quả so chuẩn cho thấy còn 13/61 tiêu chí (21%) chƣa đạt. Phát huy các tiêu 

chí đạt đƣợc, khắc phục các tiêu chí còn chƣa đạt là định hƣớng chủ đạo trong công tác 

ĐBCL nội  ộ. Theo đó, đến năm 2017 đã khắc phục thêm đƣợc 2 tiêu chí và 5 đề mục 

cải tiến giúp Học viện đạt đƣợc hơn 80% số tiêu chí đánh giá.  

Về việc sử dụng kết quả so chuẩn và đối sánh để khuyến khích đổi mới, sáng 

tạo: 

Kết quả của quá trình so chuẩn và đối sánh đã giúp Học viện cải tiến đƣợc chất 

lƣợng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động quản trị, đào tạo và NCKH 

nhƣ hoàn thiện đƣợc  ộ quy trình theo tiêu chuẩn ISO [H12.12.03.03], duyệt giảng 

[H12.12.03.04], xét duyệt đề tài NCKH [H12.12.03.05]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được 

rà soát. 

Về việc rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng ít nhất 2 lần trong 5 năm của chu kỳ đánh giá: 

Mặc dù chƣa  an hành chính thức quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 

chuẩn nhƣng quá trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn đều đã đƣợc triển khai 

các  ƣớc: 

- Rà soát hiệu lực của  ộ tiêu chuẩn; 
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- Cập nhật  ộ tiêu chuẩn mới (nếu có); 

- Triển khai so chuẩn. 

Các thông tin đối sánh cũng đƣợc lựa chọn, sử dụng theo các  ƣớc sau: 

- Rà soát các tiêu chí cần đối sánh nội  ộ (các kế hoạch cải tiến); 

- Rà soát các đơn vị kèm các tiêu chí cần đối sánh  ên ngoài; 

- Đánh giá hiệu quả thực hiện, hiện trạng; 

- Đề xuất giải pháp. 

Trong giai đoạn 2013 – 2018, Học viện đã tiến hành lựa chọn thông tin so chuẩn 

2 lần trên cơ sở áp dụng các  ƣớc thực hiện trên. Năm 2015 lựa chọn, sử dụng thông 

tin so chuẩn theo Thông tƣ số 37/2012/TT- BGDĐT và Thông tƣ số 62/2012/TT-

BGDĐT [H12.12.04.01]. Năm 2018 lựa chọn, sử dụng thông tin so chuẩn theo Thông 

tƣ 12/2017/TT-BGDĐT [H12.12.04.02].  

Về việc tham chiếu các tiêu chí đối sánh của cơ sở giáo dục khác khi lựa chọn, 

xác định thang đo chuẩn: 

Việc tham chiếu các tiêu chí đối sánh của cơ sở giáo dục khác khi lựa chọn, xác 

định thang đo chuẩn có thể chƣa đƣợc thực hiện trên cả 3 lĩnh vực đào tạo, NCKH và 

PVCĐ. Tuy nhiên trong lĩnh vực đào tạo, Học viện đã thực hiện rất hiệu quả khi xác 

định các thang đo chuẩn trong quá trình tuyển sinh [H12.12.04.03]; xây dựng, điều 

chỉnh CTĐT/CĐR [H12.12.04.04]; điều chỉnh phƣơng pháp giảng dạy, kiểm tra đánh 

giá [H12.12.04.05]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được 

cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng. 

Về việc cải tiến quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Các quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh mặc dù chƣa 

đƣợc văn  ản hóa nhƣng với mỗi đợt so chuẩn và đối sánh, các thông tin đều đƣợc lựa 

chọn và sử dụng trên cơ sở khắc phục các tồn tại của các  ƣớc thực hiện trƣớc đó. Đặc 
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 iệt năm 2018, Học viện đã  ổ sung  ƣớc tập huấn kỹ thuật so chuẩn cho các thành 

viên tham gia vào quá trình đánh giá (năm 2015 chƣa thực hiện) [H12.12.05.01]. 

Về việc sử dụng kết quả phân tích so chuẩn và đối sánh chất lượng để phục vụ 

cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Các kết quả phân tích so chuẩn và đối sánh chất lƣợng đã đƣợc tóm lƣợc đƣợc 

hơn 300 chỉ mục cần phát huy/khắc phục trong Kế hoạch hành động nhằm phục vụ cải 

tiến chất lƣợng đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H12.12.05.02]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 12: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Thực hiện đƣợc việc so sánh để nâng cao chất lƣợng đào tạo, nghiên 

cứu khoa học.  

- ĐM2: Thực hiện tham chiếu các tiêu chí đối sánh với cơ sở giáo dục khác khi 

xây dựng, cập nhật, phát triển các CTĐT. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Chƣa xây dựng đƣợc các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so 

chuẩn và so sánh để nâng cao chất lƣợng. 

- TT2: Chƣa thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cƣờng các hoạt 

động ĐBCL và khuyến khích đổi mới sáng tạo. 

- TT3: Chƣa có hoạt động rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 

chuẩn và đối sánh. 

- TT4: Chƣa xây dựng kế hoạch cải tiến quy trình lựa chọn, sử dụng các thông 

tin so chuẩn và đối sánh để đạt kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 
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3. Kế hoạch cải tiến  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

/hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 

1 

- Xây dựng các tiêu chí lựa 

chọn đối tác, các thông tin so 

chuẩn và so sánh để nâng cao 

chất lƣợng. 

Phòng 

TCHC và 

các đơn vị 

có liên quan 

Tháng 

1/2019 đến 

4/2019 

 

2 

Khắc 

phục 

tồn tại 

2 

- Thực hiện việc so chuẩn và 

đối sánh nhằm tăng cƣờng 

các hoạt động ĐBCL và 

khuyến khích đổi mới sáng 

tạo 

P. Đào tạo, 

đảm  ảo 

chất lƣợng 

Tháng 

1/2019 đến 

4/2019 

 

3 

Khắc 

phục 

tồn tại 

3 

- Thực hiện rà soát quy trình 

lựa chọn, sử dụng các thông 

tin so chuẩn và đối sánh 

đƣợc rà soát. 

P. Đào tạo Tháng 

1/2019 đến 

4/2019 

 

4 

Khắc 

phục 

tồn tại 

4 

- Xây dựng kế hoạch cải tiến 

quy trình lựa chọn, sử dụng 

các thông tin so chuẩn và đối 

sánh để liên tục đạt đƣợc các 

kết quả tốt nhất trong đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 

P. đào tạo, 

Viện NC, 

Các khoa 

chuyên môn 

Tháng 

1/2019 đến 

4/2019 

 

 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 12 4.00 

Tiêu chí 12.1 4 

Tiêu chí 12.2 4 

Tiêu chí 12.3 4 

Tiêu chí 12.4 4 

Tiêu chí 12.5 4 
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Lĩnh vực 3: ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG 

Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 

Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho 

các chương trình đào tạo khác nhau của cơ sở giáo dục 

Về việc Đề án tuyển sinh thể hiện được rõ ràng chính sách tuyển sinh: 

Tuyển sinh là khâu đầu tiên trong quy trình đào tạo của các trƣờng đại học, học 

viện, cao đẳng có vai trò quan trọng, quyết định chất lƣợng nguồn nhân lực trƣớc mắt 

và lâu dài. 

Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, công tác tuyển sinh của Học viện 

Phụ nữ Việt Nam luôn đƣợc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Giám 

đốc Học viện. Nhờ đó, khâu then chốt này luôn đƣợc thực hiện đúng định hƣớng, 

nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, theo quy chế, quy định của Nhà nƣớc, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và của Học viện. Đặc  iệt, những năm gần đây, thực hiện chủ 

trƣơng đổi mới giáo dục, đào tạo, công tác tuyển sinh đã có nhiều đổi mới, phù hợp 

với  ối cảnh, hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc dân; chất lƣợng “đầu vào” ngày 

càng đƣợc nâng cao trong đó phải kể đến chính sách tuyển sinh của Học viện đƣợc cụ 

thể trong Thông  áo tuyển sinh đại học các năm [H13.13.01.01] và sau này là Đề án 

tuyển sinh [H13.13.01.02] với các chế độ ƣu đãi nhƣ xét và cấp học  ổng cho những 

sinh viên trúng tuyển đợt 1 có kết quả tổng điểm 03 môn thi đạt điểm cao; 100 % sinh 

viên thuộc diện gia đình chính sách đƣợc xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập theo quy định; chƣơng trình đào tạo đạt chuẩn, có tính cạnh tranh; môi trƣờng học 

tập thân thiện, cơ sở vật chất khang trang; sinh viên thƣờng xuyên đƣợc tham gia các 

hội thảo, nói chuyện chuyên đề của chuyên gia trong nƣớc và quốc tế, đƣợc giao lƣu 

với sinh viên quốc tế tại Học viện; sinh viên đƣợc đào tạo kỹ năng mềm, đƣợc khuyến 

khích khởi nghiệp ngay trong thời gian học tập, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đƣợc ƣu 

tiên giữ lại trƣờng công tác… 

Ngoài ra, để thực hiện công tác tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh và Thông báo 

tuyển sinh, vào mỗi cuối năm học, Học viện đều thành lập Hội đồng tuyển sinh 

[H13.13.01.03] và Ban thƣ ký [H13.13.01.04] giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh các 

năm. Các thành viên của Hội đồng tuyển sinh  ao gồm Giám đốc Học viện làm Chủ 
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tịch Hội đồng tuyển sinh; Phó Giám đốc Học viện làm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển 

sinh, Trƣởng/Phó các đơn vị là ủy viên; Ban Thƣ ký Hội đồng tuyển sinh  ao gồm các 

thành viên trong Phòng Đào tạo trong đó Trƣởng phòng Đào tạo là Trƣởng  an Thƣ 

ký. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh đƣợc thực hiện theo Quy chế 

tuyển sinh hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H13.13.01.05]  ao gồm: Tổ chức 

triển khai các phƣơng án tuyển sinh; Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến công tác tuyển sinh; Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển; Tổng kết 

công tác tuyển sinh; quyết định khen thƣởng, kỷ luật theo quy định; Báo cáo kịp thời 

kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của Trƣờng; Báo 

cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có trách nhiệm về công tác tuyển sinh của 

trƣờng; thành lập các  an giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh để triển khai công tác 

tuyển sinh; Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thực hiện các nhiệm vụ đƣợc Chủ tịch 

Hội đồng tuyển sinh phân công và thay mặt Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải quyết 

công việc khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ủy quyền. Ban Thƣ ký Hội đồng tuyển 

sinh có nhiệm vụ cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tất cả các thông tin của trƣờng; Dự kiến phƣơng án điểm trúng tuyển, trình Hội đồng 

tuyển sinh quyết định; Lập danh sách thí sinh trúng tuyển; Triệu tập thí sinh trúng 

tuyển; Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ 

tịch Hội đồng tuyển sinh giao theo từng giai đoạn. 

Về việc Kế hoạch tuyển sinh có phân công trách nhiệm và xác định thời gian cụ 

thể cho các đơn vị/cá nhân liên quan: 

Để truyền thông cho các ngành đào tạo, Học viện xây dựng kế hoạch hoạt động 

hỗ trợ tuyển sinh đại học [13.13.01.06] chỉ đạo chung là Ban Giám đốc Học viện; Đơn 

vị đầu mối giám sát, đốc thúc công việc,  áo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch là Phòng 

Đào tạo. Nội dung chủ yếu  ao gồm 03 nhóm công việc chính là xây dựng các tài liệu 

tuyên truyền nhƣ thiết kế rơi,  iên soạn Thông  áo tuyển sinh; Các hoạt động quảng 

 á, giới thiệu về Học viện: đăng thông tin tuyển sinh theo kênh chính thức của Bộ 

Giáo dục và Đạo tạo; Phổ  iến thông tin tuyển sinh với các chỉ tiêu: 90% sinh viên của 

Học viện cam kết, có kế hoạch gửi thông tin tới các em học sinh lớp 12 cùng quê, 

Thông tin tuyển sinh của Học viện đƣợc cập nhật thƣờng xuyên trên Face ook, ít nhất 

100 sinh viên từ các tỉnh khác nhau tham gia phát tờ rơi tại các điểm thi chung; Gửi 
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công văn, thông  áo tuyển sinh, tờ rơi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp 

phụ nữ cấp tỉnh/huyện; đăng tải thông tin tuyển sinh trên trang we  của Học viện, Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; Lắp đặt pano, khẩu hiệu tại cổng 

Học viện, Phân hiệu; Tổ chức các đoàn công tác xuống các tỉnh, thành phía Bắc; Tham 

gia các ngày hội tƣ vấn liên quan đến tuyển sinh và hƣớng nghiệp; Tổ chức tƣ vấn 

online trên chuyên mục tuyển sinh của we site Học viện hoặc hotline; Giới thiệu, 

truyền thông về Học viện thông qua các đoàn công tác, các đợt tuyên truyền vận động 

nâng cao nhận thức giới của sinh viên tại cộng đồng. Ngoài ra, Học viện còn  an hành 

Kế hoạch phát tờ rơi, lấy phiếu khảo sát nhu cầu học tại các điểm thi đại học để hỗ trợ 

cho các hoạt động tuyển sinh [H13.13.01.07]. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, phát 

tờ rơi, lấy phiếu khảo sát nhu cầu học của thí sinh. Đây là cơ sở để hằng năm, Học 

viện tổ chức đƣợc nhiều đoàn tƣ vấn tuyến sinh và phát tờ rơi nhƣ tại các điểm thi đại 

học và tổ chức các đoàn về địa phƣơng  Hải Phòng, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, 

Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... Tại mỗi điểm thi có 02 cán  ộ, 5 đến 7 sinh viên 

tình nguyện tham gia phát tờ rơi. Qua đó, đối tƣợng, phƣơng thức tuyển sinh, chính 

sách ƣu tiên, cách thức thi tuyển, các môn thi tuyển và các thông tin tuyển sinh khác 

đƣợc công  ố rõ ràng qua các kênh thông tin nhƣ Sổ tay sinh viên, Tờ rơi tuyển sinh,, 

các trang tin điện tử: 

Website:http://hvpnvn.edu.vn/bai-viet/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-

hoc-chinh-quy-2019-5342.htm;  

Trang đăng ký online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJW; 

Fanpage của các Khoa [H13.13.01.08], [H13.13.01.09]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi 

chương trình đào tạo. 

Về việc có các tiêu chí, chỉ tiêu tuyển sinh rõ ràng, theo quy định cho từng 

CTĐT: 

Từ năm 2017 trở về trƣớc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều Thông  áo chỉ tiêu 

tuyển sinh [H13.13.02.01] của các ngành đào tạo của Học viện cụ thể nhƣ sau: 

 

 

http://hvpnvn.edu.vn/bai-viet/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2019-5342.htm
http://hvpnvn.edu.vn/bai-viet/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2019-5342.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJWz6RnUcJqh3gsj8S-JN0Dm20z7xS3uctut0y7lfSt3pgNQ/viewform?fbclid=IwAR2d4OcdN33FgVHrU-u94FRVGT20d-aXMjECkzjq6UD7O9AzaoLjMYwEhw8
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Bảng thống kê chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2013 đến năm 2018 

Năm học Ngành học Mã ngành 
Khối thi/Tổ hợp môn 

xét tuyển 
Chỉ tiêu 

2013-

2014 

Công tác xã hội D760101 C, D 100 

Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D 100 

2014-

2015 

Công tác xã hội D760101 C, D1,2,3,4,5,6 200 

Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1,2,3,4,5,6 100 

2015-

2016 

Công tác xã hội D760101 D1,C 

500 
Quản trị kinh doanh D340101 D1,A,A1 

Luật D380101 D1, A, A1, C 

Giới 52310399 D1,A,A1,C 

2016-

2017 

Công tác xã hội D760101  D01, A00, A01, C00 200 

Quản trị kinh doanh D340101 D01, A00, A01, C00 120 

Luật D380101 D01, A00, A01, C00 180 

Giới và phát triển  D01, A00, A01, C00 100 

2017-

2018 

Công tác xã hội 52760101 

D01, A00, A01, C00 

150 

Quản trị kinh doanh 52340101 100 

Luật 52380101 170 

Giới và phát triển 52310399 80 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

52340103 100 

Truyền thông đa 

phƣơng tiện 

52320101 100 

2018-

2019 

Quản trị kinh doanh 7340101 

A00, A01,C00, D01 

150 

Công tác xã hội 7760101 120 

Giới và Phát triển 7310399 70 

Luật 7380101 210 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 

7810103 140 

Truyền thông đa 

phƣơng tiện 

7320104 110 
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Về việc có các hình thức thi tuyển/xét tuyển phù hợp, theo quy định: 

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đƣợc giao, Học viện đã xây dựng cho 

các chƣơng trình đào tạo có tiêu chí lựa chọn riêng, thể hiện trong Đề án tuyển sinh, 

Thông  áo tuyển sinh nhằm chọn đƣợc ngƣời học có năng lực phù hợp nhất với ngành 

học đã đăng ký [H13.13.02.02], [H13.13.02.03] cụ thể nhƣ sau: 

Từ năm học 2013- 2014  đến năm học 2016-2017,  Học viện  tổ chức tuyển sinh 

theo hình thức xét tuyển trong cả nƣớc, từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu; sử 

dụng kết quả thi tuyển theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm nhận hồ sơ 

dự tuyển không thấp hơn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trƣờng hợp tuyển 

thẳng, ƣu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Năm 2017-2018, Học viện tổ chức xét tuyển với 02 phƣơng án: Phƣơng án 1:  

Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017, xét tuyển từ cao 

xuống thấp, tuân thủ tiêu chí chất lƣợng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; 

Phƣơng án 2: Xét kết hợp điểm đạt đƣợc của kỳ thi THPT Quốc gia và học  ạ theo 

công thức sau: 

Điểm xét tuyển đại  học = (Tổng điểm đạt đƣợc ở kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc Gia 3 môn đăng ký xét tuyển) x 60% + (Tổng điểm trung  ình năm học lớp 12 

của 03 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) x 40%. 

Năm học 2018-2019, Học viện tiếp tục cải tiến phƣơng thức xét tuyển trong đó 

Phƣơng án 1:  Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc Gia (Theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phƣơng án 2: Xét học  ạ đáp ứng 02 yêu cầu: 

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông có xếp loại hạnh kiểm các kỳ học từ khá 

trở lên; Điểm xét tuyển là tổng điểm trung  ình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển các 

lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đảm  ảo điều kiện điểm trung  ình một môn học phải 

lớn hơn hoặc  ằng 6.5. Cả 02 phƣơng thức xét tuyển trên đều thực hiện từ cao xuống 

thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

Các phƣơng thức này phù hợp với chƣơng trình đào tạo và quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh đối với các ngành đào tạo, các tiêu chí và 

tổ chức lựa chọn ngƣời học theo hình thức xét tuyển của Học viện, Học viện đã tuân 
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thủ các văn  ản hƣớng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhƣ 

Thông tƣ  an hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm. Thông tƣ cũng 

hƣớng dẫn rất rõ các điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, chính sách ƣu tiêu 

trong tuyển sinh, tổ chức xét tuyển trong tuyển sinh....  [H13.13.02.04]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học.  

Đề án tuyển sinh, Thông  áo tuyển sinh hằng năm đã công khai các điều kiện 

tuyển sinh nhƣ chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành, tổ hợp xét tuyển, hình thức, đối 

tƣợng tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, hồ sơ đăng ký xét tuyển, lệ phí xét tuyển, học 

phí; địa điểm học tập, ký túc xá, chế độ ƣu đãi. Đây chính là cơ sở để Hội đồng tuyển 

sinh và Ban thƣ ký giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác giám sát 

tuyển sinh của Học viện. 

Về việc có đơn vị/cá nhân được phân công giám sát công tác tuyển sinh và 

nhập học: 

Để đảm  ảo chất lƣợng đầu vào của các thí sinh trúng tuyển, hằng năm Học 

viện đều thành lập Ban thanh tra tuyển sinh [H13.13.03.01]. Ban Thanh tra  tiến hành 

giám sát việc tuyển sinh  ằng cách tính toán lại toàn  ộ điều kiện trúng tuyển của các 

thí sinh đã nhập học  ao gồm (điểm học  ạ, kết quả thi THPT Quốc gia, các giấy tờ 

xác nhận có điểm ƣu tiên) để đảm  ảo tất cả các thí sinh trúng tuyển đạt yêu cầu của 

Học viện đề ra. 

Về việc có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học: 

Năm 2018, để đƣa các hoạt động của nhà trƣờng vào quy củ, Học viện đã xây 

dựng Bộ quy trình, trong đó có quy trình tuyển sinh hệ đại học chính quy 

[H13.13.03.03]. Theo đó, Quy trình đã thể hiện toàn  ộ lƣu đồ trình tự tuyển sinh đại 

học chính quy từ việc xin ý kiến Hội đồng Học viện về chỉ tiêu tuyển sinh, thành lập 

Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc, Xây dựng đề án tuyển sinh trình Bộ Giáo 

dục và đào tạo, thực hiện tuyển sinh theo Đề án, xây dựng,  an hành Thông  áo tuyển 

sinh, Tổ chức hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh, Tiếp nhận đăng ký, hồ sơ thí sinh, công 

 ố danh sách thí sinh trúng tuyển, tổ chức nhập học, thanh tra kết quả tuyển sinh và hồ 

sơ nhập học, công nhận kết quả tuyển sinh và  áo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội 
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đồng Học viện cho đến khâu cuối cùng là Tổng kết công tác tuyển sinh. Tất cả các 

khâu này đều đƣợc chuẩn hóa thành quy trình, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công 

tác tuyển sinh và nhập học.  

Về việc thực hiện quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học: 

Hằng năm Học viện đều  an hành Kế hoạch nhập học cho sinh viên trúng tuyển 

[H13.13.03.02], theo đó Kế hoạch nhập học đã nêu rõ thời gian, địa điểm nhập học và 

phân công cụ thể cho các đơn vị. Phòng Tổ chức Hành chính tổ chức đón tiếp sinh 

viên đến nhập học. Sơ đồ nhập học cho sinh viên trúng tuyển theo 6  ƣớc. Bƣớc 1: Tƣ 

vấn, phát số và các  iểu mẫu cho thí sinh (Phòng Đào tạo) ; Bƣớc 2: Xếp lớp, nhận 

học  ạ ( ản sao công chứng, đối chiếu học  ản chính),  ằng tốt nghiệp PTTH/giấy 

chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ( ản sao công chứng) (Phòng Đào tạo); Bƣớc 3: Nhận 

giấy khai sinh ( ản sao), hồ sơ học sinh – sinh viên, các giấy tờ ƣu tiên (Phòng Công 

tác sinh viên); Bƣớc 4: Thu học phí, lệ phí (Phòng Tài chính – Kế toán); Bƣớc 5: Tiếp 

nhận sinh viên đăng ký ở ký túc xá (Phòng cơ sở vật chất); Bƣớc 6: Làm thẻ sinh viên, 

thẻ thƣ viện (Trung tâm Thông tin Thƣ viện). Nhƣ vậy, quy trình nhập học của Học 

viện đƣợc thực hiện  ài  ản, thể hiện rõ trách nhiệm của từng đơn vị. 

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Học viện còn sát sao giám sát hoạt động tuyển sinh 

và nhập học dựa trên  áo cáo trực tiếp về công tác tuyển sinh và  nhập học của Phòng 

Đào tạo. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học 

Về việc thực hiện biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập học: 

Năm 2012, Trƣờng cán  ộ phụ nữ Trung ƣơng đƣợc nâng cấp thành Học viện 

Phụ nữ Việt Nam. Từ đó đến nay, Học viện thực hiện phƣơng thức tuyển sinh dựa trên 

xét tuyển kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển học  ạ. Do có quy 

trình và các điều kiện xét tuyển đƣợc công  ố công khai, rõ ràng, minh  ạch nên trong 

quá trình tuyển sinh và nhập học, theo  áo cáo của Ban Thanh tra [H13.13.04.01], Học 

viện không phát sinh các sai sót lớn. Ví dụ  năm 2016  ngành Quản trị du lịch và lữ 

hành có 08 trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ (tẩy xóa học  ạ, thiếu học  ạ...); ngành 

Luật có 07 trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ (thiếu hồ sơ, trùng tên). Các trƣờng hợp 
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này, Ban thanh tra đã  áo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đồng thời đề xuất các giải 

pháp: Đối với những trƣờng hợp tẩy xóa học  ạ đề nghị  ộ phận tuyển sinh xác minh 

lại ngay, nếu không đủ điều kiện đề nghị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển; Đối với 

những trƣờng hợp trúng tuyển  ằng hình thức xét học  ạ nhƣng không có học  ạ, yêu 

cầu  ộ phận tuyển sinh xác minh và nộp  ổ sung nếu không đủ điều kiện thì loại khỏi 

danh sách trúng tuyển; Đối với trƣờng hợp có tên trong nhiều lớp, nhiều ngành đề nghị 

 ộ phận tuyển sinh kiểm tra xác nhận lại thông tin. Tất cả các sai sót  đều đƣợc Chủ 

tịch Hội đồng tuyển sinh đƣa ra các  iện pháp khắc phục ngay, đảm  ảo công tác 

tuyển sinh đƣợc vận hành đúng quy định.  

Đối với công tác nhập học, hiện nay Học viện đã ứng dụng công nghệ thông tin 

vào giám sát việc nhập học. Theo đó, khi nhập học thay vì việc đƣa thông tin thí sinh 

vào Excel thì Học viện đã sử dụng phần mềm công nghệ thông tin đọc mã vạch. Với 

 iện pháp này tránh cho việc nhầm lẫn thông tin của  thí sinh khi cán  ộ vào thông tin 

một cách thủ công. Ngoài ra, để giám sát công tác nhập học, Học viện cũng đã đặt 

hòm thƣ để nhận các thông tin góp ý qua đó kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Để tuân 

thủ các khâu trong quá trình nhập học, các đơn vị đƣợc phân công công tác nhập học 

cũng tự thực hiện khâu giám sát trong thông qua việc thực hiện  nhiệm vụ ở theo trình 

tự các  ƣớc sẽ tự kiểm tra lẫn nhau, trong trƣờng hợp xảy ra sai sót hoặc có những vấn 

đề chƣa phù hợp với thực tế, Phòng Đào tạo là đầu mối trực tiếp  áo cáo Ban Giám 

đốc xem xét xử lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ 

của mình trong khâu tuyển sinh và nhập học đều chịu sự giám sát của Hội đồng tuyển 

sinh của Học viện. 

Về việc tổ chức đánh giá, phân tích kết quả tuyển sinh và nhập học hằng năm: 

Báo cáo tổng kết hàng năm về công tác tuyển sinh và nhập học [H13.13.04.02] 

đã chỉ ra các hạn chế của công tác tuyển sinh và nhập học nhƣ các trƣờng Đại học lấy 

kết quả theo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia  ằng điểm sàn, nên sự cạnh tranh 

giữa Học viện và các trƣờng Đại học ở Miền Bắc còn quá khắc nghiệt. Do thay đổi 

nhận thức, học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông có xu hƣớng đi du học, học nghề 

và đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, không muốn đi học sợ tốn kém và nguy 

cơ thất nghiệp khi ra trƣờng. Cách thức tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay 

đổi sẽ có nhiều  iến động. Cơ chế đối tác chƣa phù hợp để khuyến khích công tác 

tuyển sinh; Nhân sự thực hiện công tác tuyển sinh của các đơn vị còn ít, chƣa có kinh 
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nghiệm, thụ động trong công việc. Một số ngành học của Học viện chƣa có sức hấp 

dẫn đối với xã hội hiện nay. Học viện chƣa có đội ngũ chuyên trách công tác tuyển 

sinh chuyên nghiệp, còn thiếu năng động, sáng tạo, chƣa tạo đƣợc sự khác  iệt…Các 

tồn tại và hạn chế này là cơ sở để Học viện thực hiện việc cải tiến công tác tuyển sinh 

và nhập học cho phù hợp với thực tế. Những hạn chế này đƣợc sử dụng làm căn cứ 

điều chỉnh công tác tuyển sinh và nhập học.  

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù 

hợp và hiệu quả 

Về việc sử dụng kết quả phân tích làm căn cứ điều chỉnh chiến lược, chính sách 

tuyển sinh, nhập học: 

Tại các Báo cáo hằng năm tổng kết về công tác tuyển sinh và nhập học đã chỉ ra 

các tồn tại và hạn chế là cơ sở để Học viện hằng năm thực hiện việc cải tiến công tác 

tuyển sinh và nhập học cho phù hợp với thực tế hơn với các giải pháp: Nâng cấp đầu 

tƣ trang thiết  ị phục vụ giảng dạy và học tập;  Nâng cao chất lƣợng đào tạo và công 

tác học sinh sinh viên: Quản lý chặt chẽ Nội quy học đƣờng; Tăng cƣờng công tác cố 

vấn học tập, cán  ộ quản lý lớp, tổ chức nhiều hoạt động phong trào để sinh viên yêu 

Học viện. Giảm thiểu số lƣợng sinh viên  ỏ học hằng năm; Tìm kiếm các đối tác chiến 

lƣợc để cho sinh viên thực tập, thực hành một cách có hiệu quả và tìm kiếm việc làm 

cho sinh viên tốt nghiệp; Tìm kiếm, hỗ trợ SV có việc làm trong quá trình học và sau 

khi tốt nghiệp; Xây dựng đội ngũ chuyên trách công tác tuyển sinh chuyên nghiệp, có 

nhiều kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và tạo đƣợc sự khác  iệt; Đẩy mạnh các hoạt 

động Đoàn thể, câu lạc  ộ, phong trào của sinh viên… 

Với việc mở rộng ngành đào tạo cùng với việc điều chỉnh phƣơng thức tuyển 

sinh phù hợp với thực tế  đã giúp cho số sinh viên ngày càng tăng. 
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Bảng thống kê số lƣợng thí sinh trúng tuyển từ năm 2014-2018 

Đối tƣợng, thời gian 

(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) 

1. Đại học      

2014 642 535 1.2 304 14 

2015 534 445 1.2 444 15.5 

2016 715 596 1.2 598 15.8 

2017 875 795 1.1 710 19.8 

2018 822 685 1.2 676  

2. Liên thông      

2014      

2015 100 91 1.1 91  

2016      

2017 156 142 1.1 142  

2018      

3.Trung cấp      

2014 99 99 1 99 17 

2015 96 88 1.1 88 16 

2016 76 76 1 76 17 

2017      

2018      

Bảng trên cho thấy, số lƣợng thí sinh dự tuyển, số lƣợng thí sinh nhập học tăng 

dần đặc  iệt là điểm đầu vào qua các năm có sự thay đổi rõ rệt theo hƣớng tăng dần. 

Điều đó chứng tỏ Học viện ngày càng chú trọng đến chất lƣợng đầu vào công tác 

tuyển sinh [H13.13.05.01]. Hơn nữa trƣớc đây, công tác nhập học theo đợt nên phải 

huy động nhiều đơn vị tham gia cùng lúc. Hiện nay, công tác nhập học đƣợc cải tiến 

thành nhiều đợt nhập học. Thông thƣờng từ 3 đến 4 đợt. Chính vì vậy, công tác nhập 

học giảm thiểu đƣợc số lƣợng ngƣời tham gia. Hiện nay Học viện cũng đã áp dụng 

phƣơng thức xét tuyển và nhập học trực tiếp (khi thí sinh đến Học viện làm thủ tục xét 

tuyển, nếu đủ điều kiện, Học viện sẽ tiến hành nhập học ngay cho thí sinh trúng 

tuyển). So với trƣớc kia, thủ tục xét tuyển và nhập học trực tiếp đã làm giảng thời gian 
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đi lại của thí sinh, giảm thủ tục hành chính rất nhiều. Việc đăng ký xét tuyển cũng 

đƣợc cải tiến từ việc thí sinh phải nộp hồ sơ trực tiếp thông qua đƣờng  ƣu điện hoặc 

đến tận Học viện thì hiện tại thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thông qua hình thức trực 

tuyến;  

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học hằng năm đã chỉ ra các tồn tại 

và hạn chế là cơ sở để Học viện hằng năm thực hiện việc cải tiến công tác tuyển sinh 

và nhập học cho phù hợp với thực tế hơn với các giải pháp cụ thể nhƣ: Nâng cấp đầu 

tƣ trang thiết  ị phục vụ giảng dạy và học tập;  Nâng cao chất lƣợng đào tạo và công 

tác học sinh sinh viên: Quản lý chặt chẽ Nội quy học đƣờng; Tăng cƣờng công tác cố 

vấn học tập, cán  ộ quản lý lớp, tổ chức nhiều hoạt động phong trào để sinh viên yêu 

Học viện. Giảm thiểu số lƣợng sinh viên  ỏ học hằng năm; Tìm kiếm các đối tác chiến 

lƣợc để cho sinh viên thực tập, thực hành một cách có hiệu quả và tìm kiếm việc làm 

cho sinh viên tốt nghiệp; Tìm kiếm, hỗ trợ sinh viên có việc làm trong quá trình học và 

sau khi tốt nghiệp; Xây dựng đội ngũ chuyên trách công tác tuyển sinh chuyên nghiệp, 

có nhiều kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và tạo đƣợc sự khác  iệt; Đẩy mạnh các 

hoạt động Đoàn thể, câu lạc  ộ, phong trào của sinh viên… 

Về việc hằng năm cải tiến công tác tuyển sinh, nhập học: 

Công tác tuyển sinh và nhập học của Trƣờng thƣờng xuyên đƣợc cải tiến để 

đảm  ảo tính phù hợp và hiệu quả cụ thể nhƣ sau:  

Quá trình điều chỉnh hình thức tuyển sinh từ năm 2014 đến năm 2018 

TT Năm học Hình thức Ngành học 

1 2014-2015 

Xét tuyển theo kết quả thi 

tuyển theo đề thi chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Công tác xã hội, Quản trị kinh 

doanh 

2 2015-2016 

Xét tuyển theo kết quả thi 

tuyển theo đề thi chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Công tác xã hội, Quản trị kinh 

doanh, Luật, Giới và phát 

triển 

3 2016-2017 

Xét tuyển theo kết quả thi 

tuyển theo đề thi chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Công tác xã hội, Quản trị kinh 

doanh, Luật, Giới và phát 

triển 

4 2017-2018 

Xét tuyển theo kết quả thi 

tuyển theo đề thi chung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét 

Công tác xã hội, Quản trị kinh 

doanh, Luật, Giới và phát 

triển, Quản trị dịch vụ du lịch 



149 
 

TT Năm học Hình thức Ngành học 

kết hợp điểm đạt đƣợc của 

kỳ thi Trung học phổ thông 

Quốc gia và học  ạ 

và lữ hành; Truyền thông đa 

phƣơng tiện 

5 2018-2019 

Xét tuyển kết quả học tập 

Trung học phổ thông Quốc 

gia (học  ạ) 

Xét tuyển theo kết quả thi 

Trung học phổ thông Quốc 

Gia năm 2018 

Bảng thống kê hình thức tuyển sinh từ năm 2014 đến năm 2018 cho thấy, Học 

viện đã có sự cải tiến rõ rệt về phƣơng thức tuyển sinh. Nếu nhƣ từ năm học 2014 -

2015 đến năm học 2016-2017 Học viện chỉ áp dụng phƣơng thức xét tuyển thí sinh 

dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia thì năm học 2017- 2018  đến nay 

Học viện đã áp dụng thêm hình thức xét tuyển học  ạ.  

Tự đánh giá mức đạt: 6/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Xây dựng đƣợc đề án, kế hoạch, chính sách và truyền thông tuyển sinh 

hằng năm rõ ràng; 

- ĐM2: Xây dựng đƣợc các tiêu chí để lựa chọn ngƣời học có chất lƣợng; 

- ĐM3: Hình thức xét tuyển đối tƣợng ngƣời học rõ ràng, minh  ạch; 

- ĐM4: Công tác giám sát khâu tuyển sinh và nhập học chặt chẽ với các  iện 

pháp khác nhau; 

- ĐM5: Công tác tuyển sinh và nhập học đƣợc cải tiến hằng năm để đảm  ảo 

tính phù hợp và hiệu quả. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Các chính sách về tuyển sinh khá đa dạng. Tuy nhiên, cần mạnh dạn đề 

xuất các chính sách mang tính đột phá để thu hút đội ngũ cộng tác viên tuyển sinh;  

- TT2: Chƣa lấy đƣợc các ý kiến của các  ên liên quan để xây dựng đƣợc các 

tiêu chí nhằm lựa chọn ngƣời học có chất lƣợng; 

- TT3: Chƣa lấy đƣợc các ý kiến của các  ên liên quan giúp cho việc cải tiến 

công tác tuyển sinh và nhập học. 
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3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng các chính sách 

tuyển sinh mang tính đột 

phá 

Phòng Đào 

tạo 

Tháng 

12/2019 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Tổ chức lấy ý kiến của 

các  ên liên quan để xây 

dựng các tiêu chí của 

ngƣời học cho phù hợp 

Phòng Đào 

tạo 

Tháng 

12/2019 
 

3 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Ban hành Quy chế 

hƣớng dẫn công tác 

giám sát tuyển sinh và 

nhập học 

BP ĐBCL 
Tháng 

12/2019 
 

4 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Lấy ý kiến của các  ên 

liên quan để cải tiến 

công tác tuyển sinh và 

nhập học 

Phòng Đào 

tạo 

Tháng 

12/2019 
 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 13 5.20 

Tiêu chí 13.1 5 

Tiêu chí 13.2 5 

Tiêu chí 13.3 5 

Tiêu chí 13.4 5 

Tiêu chí 13.5 6 

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chƣơng trình dạy học 

Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình 

đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên 

quan.  

Về việc có quy định, hướng dẫn, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn 

vị/cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng, giám sát/rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành chương trình dạy học: 

Căn cứ thông tƣ số 07/2015/TT-BGD ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và đào 

tạo  an hành quy định về khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời 
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học cần đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

và quy trình xây dựng, thẩm định,  an hành chƣơng trình đào tạo trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ; chƣơng trình đào tạo đƣợc Học viện xây dựng, thực hiện chặt chẽ và đúng 

theo quy định [H14.14.01.06]. Ngay từ khi có quyết định đào tạo đại học chính quy, 

chƣơng trình đào tạo đã đƣợc Học viện tuân thủ đúng các  ƣớc theo quy trình quản lý 

đào tạo và thể hiện trong đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ của 06 

ngành đào tạo Đại học: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và phát triển, Luật, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phƣơng tiện và 2 ngành đào tạo 

Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh, Công tác xã hội. Ban Giám đốc Học viện đã phân công 

cho các Khoa chuyên ngành khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và 

ngành/chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của ngƣời sử dụng lao động; xây dựng 

mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo; xác định 

cấu trúc, khối lƣợng kiến thức cần thiết của chƣơng trình đào tạo đảm  ảo mục tiêu và 

chuẩn đầu ra; đối chiếu, so sánh với chƣơng trình đào tạo cùng trình độ, cùng 

ngành/chuyên ngành của cơ sở đào tạo khác ở trong nƣớc để hoàn thiện chƣơng trình 

đào tạo [H14.14.01.10]. Học viện mời chuyên gia hội đồng thẩm định chƣơng trình 

đào tạo, giảng viên chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung theo ý kiến của Hội đồng. 

Về việc có quy định, hướng dẫn, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn 

vị/cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng, giám sát/rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành đề cương môn học/học phần: 

Từ chƣơng trình đào tạo đã đƣợc xác định, các khoa chuyên ngành tiến hành 

phân công giảng viên xây dựng đề cƣơng chi tiết các học phần/môn học 

[H14.14.01.05]. Sau khi xây dựng,  ộ môn/khoa tổ chức hội thảo thẩm định đề cƣơng 

chi tiết và chỉnh sửa nội dung theo nhận xét, góp ý của hội đồng. Giám đốc Học viện 

 an hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cƣơng chi tiết theo đề nghị của 

Hội đồng khoa học và đào tạo. Hội đồng  ao gồm 5 thành viên (hai thành viên là giảng 

viên có uy tín đƣợc mời từ các Đại học, Học viện khác nhau ở Hà Nội) 

[H14.14.01.08]. Hội đồng thẩm định căn cứ vào các quy định của quy chế đào tạo hiện 

hành đối với các trình độ tƣơng ứng; các quy định hiện hành về chƣơng tình đào tạo; 

yêu cầu của ngành/chuyên ngành đào tạo và mục tiêu, chuẩn đầu ra đã xác định để 

thẩm định đề cƣơng chi tiết môn học/học phần. Hội đồng thẩm định có  iên  ản trong 

đó có kết quả  iểu quyết và kết luận của Hội đồng thẩm định, có chữ ký của các thành 
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viên hội đồng. Sau Hội đồng thẩm định, giảng viên xây dựng đề cƣơng tiến hành chỉnh 

sửa, hoàn thiện theo góp ý của phản  iện và thành viên hội đồng [H14.14.01.11]. Điều 

này cho thấy, các học phần của các ngành của Học viện, đƣợc xây dựng theo quy trình 

chặt chẽ, nghiêm túc. 

Về việc có kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến đóng góp, phản hồi của các bên 

liên quan khi xây dựng, phát triển, rà soát, thẩm định chương trình dạy học, đề cương 

môn học/học phần: 

Trong quá trình xây dựng, phát triển chƣơng trình dạy học và các đề cƣơng môn 

học/học phần, các khoa chuyên ngành đã có kế hoạch và phƣơng pháp lấy ý kiến đóng 

góp, phản hồi của các  ên liên quan. Đó là việc khảo sát lấy ý kiến của cán  ộ, giảng 

viên trong Học viện và chuyên gia ngoài học viện, ý kiến của ngƣời sử dụng lao động 

về chƣơng trình đào tạo và các đề cƣơng chi tiết đƣợc xây dựng  ằng phƣơng pháp tổ 

chức hội nghị, hội thảo,  iên  ản nhận xét, góp ý và thông qua phiếu điều tra 

[H14.14.01.10].  

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên 

quan. 

Về việc có quy định, hướng dẫn, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn 

vị/cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra cho 

CTĐT/môn học/học phần: 

Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng hƣớng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao, không chỉ có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, gắn liền với 

đặc thù của Học viện, mà còn đƣợc trang  ị các kỹ năng thực hành theo yêu cầu của xã 

hội. Chƣơng trình đƣợc thiết kế hƣớng đến chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái 

độ phù hợp, qua đó đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo chung của Học viện cũng nhƣ 

những yêu cầu đặt ra của thị trƣờng lao động. Các ngành đào tạo trong Học viện đã tổ 

chức xây dựng chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo đúng quy trình hƣớng dẫn theo 

quy định của Học viện (quyết định số 363 ngày 14 tháng 10 năm 2015), quy định của 

Bộ Giáo dục và đào tạo (thông tƣ số 07 ngày 16 tháng 04 năm 2015). Chuẩn đầu ra 

của chƣơng trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và Phát 
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triển, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phƣơng tiện, chuẩn 

đầu ra tiếng Anh đƣợc mô tả rõ ràng trong khung chƣơng trình đào tạo hệ đại học 

chính quy  an hành năm 2013, 2015 phản ánh rõ sứ mạng và tầm nhìn của Học viện, 

với đặc thù riêng của Học viện là gắn liền đào tạo vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, 

giới và  ình đẳng giới. Các chuẩn này đƣợc thể hiện thông qua 3 yếu tố cốt lõi mà 

ngƣời học cần đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp: kiến thức, kỹ năng và thái độ, phẩm chất 

đạo đức của ngƣời học. Theo đó, chuẩn đầu ra đƣợc thiết kế rõ ràng, giúp cho ngƣời 

học và ngƣời dạy dễ dàng xác định mục tiêu trong quá trình giảng dạy và học tập. Để 

đạt đƣợc điều đó, Học viện có kế hoạch xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra 

[H14.14.02.01]; các khoa chuyên môn thành lập tổ soạn thảo (quyết định thành lập tổ 

soạn thảo có danh sách kèm theo, thành phần gồm 5 ngƣời). Phòng đào tạo chỉ đạo, 

hƣớng dẫn các khoa tổ chức hội thảo góp ý về xây dựng chuẩn đầu ra ( iên  ản hội 

thảo góp ý xây dựng chuẩn đầu ra của các khoa). Sau đó, Ban giám đốc ra quyết định 

thành lập hội đồng thẩm định  ao gồm 5 thành viên trong đó có hai thành viên là 

chuyên gia  ên ngoài đƣợc mời tham dự đóng góp ý kiến cho Hội đồng 

[H14.14.02.02]. 

Về việc xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra cho CTĐT/ môn học/học phần có 

tham khảo ý kiến đầy đủ của các bên liên quan: 

Việc xây dựng chuẩn đầu ra cho chƣơng trình đào tạo/môn học/học phần có 

tham khảo ý kiến của các  ên liên quan thể hiện trong các hoạt động tổ chức hội thảo 

trong  ộ môn, khoa ( iên  ản đóng góp ý kiến về việc xây dựng và điều chỉnh chuẩn 

đầu ra cho chƣơng trình đào tạo của các khoa chuyên ngành) nhằm mục đích lấy ý 

kiến của các giảng viên chuyên ngành về việc xây dựng chuẩn đầu ra cho chƣơng trình 

đào tạo/môn học/học phần. Hội đồng thẩm định xây dựng chuẩn đầu ra đƣợc tổ chức 

trên cơ sở chỉnh sửa những nội dung theo góp ý của hội thảo cấp  ộ môn, khoa và 

chuyên gia bên ngoài [H14.14.02.03]. Việc rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra đƣợc 

thực hiện thông qua khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên chuyên ngành (Phiếu khảo sát), 

giảng viên (hội đồng thẩm định cấp khoa/ ộ môn), nhà tuyển dụng (hội thảo) 

[H14.14.02.05]. Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo/môn học/học phần đƣợc  an 

hành và sau một thời gian áp dụng trong giảng dạy, Học viện triển khai điều chỉnh 

nhằm đảm  ảo sự phù hợp với nhu cầu của thị trƣờng lao động [H14.14.02.04]. Sự 
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điều chỉnh chuẩn đầu ra đƣợc thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến đầy đủ của các 

 ên liên quan nhƣ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, ngƣời sử dụng lao động… 

Mục tiêu đào tạo của các Khoa trong Học viện đƣợc thiết kế với các học phần 

có nội dung  ao trùm các chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo/học phần/môn học. 

Chính vì vậy, các khoa chuyên môn đảm  ảo tính lôgic, tính tích hợp của các học phần 

trong chƣơng trình dạy học, nhằm đảm  ảo cho sinh viên đƣợc tiếp cận các kiến thức 

theo trình tự từ cơ  ản đến chuyên sâu, từ đơn giản đến phức tạp, từ khối lĩnh vực rộng 

đến kiến thức ngành hẹp.  

Về việc chuẩn đầu ra của các CTĐT/các môn học/học phần được ban hành 

chính thức; được định kỳ rà soát, điều chỉnh ít nhất 2 năm một lần: 

Chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo/môn học/học phần đƣợc ban hành chính 

thức  ằng quyết định  an hành  ộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo  ậc đại học năm 

2013 (Quyết định số 363/QĐ-HVPNVN ngày 14 tháng 10 năm 2015). Bên cạnh đó, để 

đạt đƣợc chất lƣợng đào tạo và đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trƣờng, 

Học viện đã có quy định, hƣớng dẫn trong việc định kỳ rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra ít nhất 2 năm một lần [H14.14.02.09] thông qua quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định cập nhật chƣơng trình đào tạo  ao gồm thành viên là các giảng viên chuyên môn 

và chuyên gia đến từ các cơ sở giáo dục có uy tín [H14.14.02.10-11]
1
. 

Trong lộ trình thẩm định cập nhật chƣơng trình đào tạo của Học viện, đề cƣơng 

các học phần cũng đƣợc rà soát, chỉnh sửa, ví dụ nhƣ các học phần đƣợc liệt kê ở  ảng 

sau: 

STT 
Hình 

thức 
Nội dung Lần 1 Lần 2 

1. 
Đề cƣơng 

chi tiết 

Những nguyên lý cơ  ản của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 1 
x x 

2. 
Đề cƣơng 

chi tiết 

Những nguyên lý cơ  ản của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 2 
x x 

                                              

 
1
 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu CTĐT cử nhân ngành Công tác xã hội chỉnh sửa; quyết 

định số 174/QĐ-HVPNVN ngày 19/3/2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu CTĐT cử nhân ngành Quản 

trị kinh doanh chỉnh sửa. 

 



155 
 

STT 
Hình 

thức 
Nội dung Lần 1 Lần 2 

3. 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh x x 

4 
Đề cƣơng 

chi tiết 

Đƣờng lối cách mạng của Đảng 

CSVN 
x x 

5 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Logic học đại cƣơng x x 

6 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Thể dục tay không x x 

7 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Tâm lý học đại cƣơng x x 

8 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Tâm lý học phát triển x x 

9 
Đề cƣơng 

chi tiết 

Hành vi con ngƣời và môi trƣờng xã 

hội 
x x 

10 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Kỹ năng giao tiếp x x 

11 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Kỹ năng sống x x 

12 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Tâm lý trong quản trị kinh doanh x x 

13 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Tiếng Việt thực hành x x 

14 
Đề cƣơng 

chi tiết 
Lịch sử văn minh thế giới x x 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương 

trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện 

dựa trên chuẩn đầu ra. 

Về việc ban hành và công bố chính thức đề cương môn học/học phần, kế hoạch 

giảng dạy dựa trên chuẩn đầu ra: 
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Chƣơng trình đào tạo các ngành đƣợc thiết kế đảm  ảo cho sinh viên sau khi tốt 

nghiệp đạt đƣợc những mục tiêu về kiến thức cơ  ản, về kỹ năng và về thái độ. Chính 

vì thế ngay từ khi  ắt đầu đào tạo đại học, Ban Giám đốc đã cho  an hành và công  ố 

đề cƣơng môn học/học phần và kế hoạch giảng dạy dựa trên chuẩn đầu ra  ằng các 

hình thức nhƣ  ản cứng đề cƣơng chính thức của các khoa/ ộ môn, trên trang đào tạo 

của Học viện [H14.14.03.01]. 

Về việc giới thiệu, phổ biến đầy đủ về đề cương các môn học/học phần, kế 

hoạch giảng dạy đến người học bằng nhiều hình thức khác nhau: 

Để sinh viên có cái nhìn toàn diện và nắm  ắt đƣợc nội dung môn học, thực 

hiện chƣơng trình giảng dạy, đồng thời có kế hoạch học tập chủ động, khoa học và 

nhằm đạt đƣợc kết quả cao nhất trong quá trình học tập thì các đề cƣơng môn học/học 

phần, kế hoạch giảng dạy [H14.14.03.02] đƣợc phổ  iến đến ngƣời học  ằng nhiều 

hình thức khác nhau: thông qua tuần sinh hoạt công dân đƣợc tổ chức vào đầu các năm 

học [H14.14.03.03], giảng viên công  ố đề cƣơng [H14.14.03.04], trang thông tin điện 

tử của Học viện [H14.14.03.05], sổ theo dõi giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, phần mềm 

quản lý đào tạo, sổ tay sinh viên [H14.14.03.06]. 

Về việc các hoạt động dạy học được triển khai theo kế hoạch, hướng tới đạt 

được chuẩn đầu ra: 

Các hoạt động dạy học của Học viện đƣợc khoa/ ộ môn triển khai hƣớng tới 

đạt chuẩn đầu ra đúng theo kế hoạch và đề cƣơng chi tiết học phần [H14.14.03.07]. 

Kết thúc các học phần, giảng viên đều tổng kết lại các chuẩn đầu ra có thể đạt đƣợc 

nhƣ đã công  ố trong ma trận CĐR học phần [H14.14.03.08]  và ma trận chuẩn đầu ra 

CTĐT [H14.14.03.09]. 

Tự đánh  giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy 

học được thực hiện. 

Về việc rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá chương trình dạy học ít 

nhất 1 lần trong 5 năm của chu kỳ đánh giá: 

Chƣơng trình đào tạo các ngành của Học viện đƣợc xây dựng và triển khai thực 

hiện đúng theo quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 6 năm đào tạo với hai khóa 

sinh viên tốt nghiệp, Học viện đã rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá 
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chƣơng trình dạy học. Hiện nay, Học viện đã xây dựng riêng  ộ quy trình hƣớng dẫn 

từng  ƣớc thực hiện các khâu trong xây dựng, đánh giá,  an hành và điều chỉnh 

chƣơng trình dạy học và trong quá trình sử dụng  ộ quy trình đã cho thấy tính ứng 

dụng, tính khoa học trong thực tiễn [H14.14.04.01]. Việc rà soát đƣợc thực hiện vào 

các năm 2015 (khoa CTXH), năm 2016 (khoa Quản trị kinh doanh), năm 2019 tiếp tục 

rà soát chƣơng trình và chuẩn đầu ra của các ngành còn lại… Sau khi rà soát phát hiện 

các  ƣớc thực hiện có những điểm chƣa phù hợp đã đƣợc góp ý, chỉnh sửa theo hƣớng 

ngày càng hoàn thiện để phù hợp với nhu cầu của các  ên liên quan.  

Về việc định kỳ rà soát chương trình dạy học ít nhất 2 năm một lần, trong đó có 

tham khảo các chương trình dạy học tiên tiến trong nước/quốc tế và lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan: 

Cùng với việc rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá chƣơng trình dạy 

học, Học viện cũng đã thực hiện định kỳ rà soát chƣơng trình dạy học ít nhất 2 năm 

một lần đó là vào các năm 2015 và 2016 với các chuyên ngành Công tác xã hội và 

Quản trị kinh doanh, có tham khảo các chƣơng trình dạy học tiên tiến ở các trƣờng có 

cùng ngành đào tạo nhƣ chƣơng trình đào tạo ngành Công tác xã hội đƣợc rà soát dựa 

trên sự tham khảo chƣơng trình đào tạo công tác xã hội của Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 

Đại học KHXHNV, Đại học Công đoàn….[H14.14.04.03]; Ngành Quản trị kinh doanh 

đƣợc rà soát trên cơ sở tham khảo chƣơng trình đào tạo của Đại học Ngoại Thƣơng, 

Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học thƣơng mại… Bên cạnh đó, việc định kỳ rà soát 

chƣơng trình dạy học còn đƣợc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và cựu sinh viên 

 ằng phiếu điều tra (Phiếu khảo sát, gọi điện thoại), ý kiến phản hồi của ngƣời sử dụng 

lao động (hội thảo) [H14.14.04.04]. 

Tự đánh  giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để 

đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên 

liên quan. 

Về việc ban hành quy trình thiết kế, đánh giá chương trình dạy học sau khi cập 

nhật: 

Quy trình thiết kế, đánh giá chƣơng trình dạy học sau khi cập nhật đƣợc Ban 

Giám đốc  an hành chính thức. Quy trình thiết kế, đánh giá đƣợc cải tiến và có hiệu 
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lực ngày 20/3/2019. Theo nội dung quy trình đƣa ra, các  ƣớc để xây dựng đƣợc một 

đề cƣơng chi tiết phải đƣợc tiến hành theo từng  ƣớc đó là: đề xuất hoạt động theo kế 

hoạch; Ban giám đốc duyệt kế hoạch hoạt động; Khoa thông  áo kế hoạch chỉnh sửa; 

Họp  ộ môn tổ chức chỉnh sửa và thống nhất hình thức đề cƣơng chi tiết; Giảng viên 

đƣợc phân công chỉnh sửa ( ản thảo đề cƣơng chi tiết); Lập  iên  ản Hội thảo góp ý 

ĐCCT; Giảng viên đƣợc phân công sửa chữa ĐCCT theo kết luận của hội thảo; Thành 

lập hội đồng viết nhận xét, đánh giá ĐCCT, lập  iên  ản họp Hội đồng; Trƣờng 

khoa/Phó trƣởng khoa/Trƣởng  ộ môn kiểm tra việc xây dựng, hoàn thiện ĐCCT theo 

kết luận của Hội đồng; Ban giám đốc phê duyệt ĐCCT học phần; TTCNTT và TV đƣa 

lên trang thông tin điện tử của Học viện và lƣu thƣ viện, Phòng Đào tạo công  ố trên 

trang đào tạo, tổ  ộ môn công  ố cho các giáo viên trong  ộ môn. 

Về việc ban hành và công bố các chương trình dạy học sau khi cập nhật: 

Các chƣơng trình dạy học sau khi cập nhật đã đƣợc  an hành và công  ố: 

chƣơng trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội: Nhập môn công tác xã hội, công 

tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm…; Quản trị kinh doanh: Khởi sự kinh doanh, 

Quản trị chiến lƣợc, Quản trị chất lƣợng…; Luật: Luật kinh tế, luật dân sự…; Giới và 

Phát triển: Giới trong chính trị, Giới trong văn hóa…; Truyền thông đa phƣơng tiện, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đƣợc  an hành  ằng văn  ản, trên trang thông tin 

điện tử của Học viện. 

Chƣơng trình đào tạo các ngành thể hiện đƣợc sự phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của Khoa,  ộ môn, điều này đƣợc chứng minh trong nội dung của các học 

phần và chƣơng trình đào tạo, góp phần xây dựng mục tiêu Học viện theo định hƣớng 

nghiên cứu ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ quá trình phát triển thực tiễn của 

đất nƣớc.  

Về việc chương trình dạy học có các học phần được cấu trúc đảm bảo sự gắn 

kết và liền mạch, có tỷ lệ cân đối giữa kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và kỹ 

năng mềm; thời gian và trình tự bố trí các học phần/môn học hợp lý, logic: 

Toàn  ộ các học phần thuộc các chƣơng trình đào tạo của Học viện đƣợc xây 

dựng dựa trên thực tế nhu cầu xã hội, thuộc chiến lƣợc phát triển của Học viện, theo 

đó đảm  ảo triết lý sƣ phạm phù hợp với phƣơng thức đào tạo tín chỉ. Đồng thời 

chƣơng trình dạy học có học phần đƣợc cấu trúc đảm  ảo sự gắn kết và liền mạch, có 
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tỷ lệ cân đối giữa kiến thức chung, trình tự  ố trí các học phần hợp lý, khoa học: từ các 

môn học đại cƣơng đến kiến thức chuyên ngành kỹ năng mềm nhƣ của ngành công tác 

xã hội: khối kiến thức và thời gian đào tạo theo thiết kế là 186 đvht trong đó kiến thức 

giáo dục đại cƣơng là 58 đvht (môn học  ắt  uộc là 52 đvht, môn học tự chọn là 6 

đvht; kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 128 đvht: kiến thức cơ sở của ngành 31 đvht 

(Các môn học  ắt  uộc là 25 dvht, tự chọn là 6 đvht); kiến thức  ổ trợ: 21 đvht; thực 

tập tốt nghiệp và làm khóa luận 17 đvht [H14.14.05.03].  

Tự đánh  giá mức đạt: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Các chƣơng trình dạy học, học phần đƣợc xây dựng, chỉnh sửa theo 

quy trình chặt chẽ, hƣớng tới đảm  ảo chất lƣợng đào tạo của Học viện. 

- ĐM2: Đảm  ảo các cá nhân/đơn vị thực hiện đúng phân công, hƣớng dẫn 

trong xây dựng, phát triển, giám sát/rà soát, thẩm định, phê duyệt và  an hành chƣơng 

trình dạy học, đề cƣơng môn học/học phần và có phƣơng pháp phù hợp đối với việc 

lấy ý kiến phản hồi của các cá nhân, đơn vị và sinh viên trong Học viện. 

- ĐM3: Đảm  ảo để các quy định, hƣớng dẫn, phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng các nhân, đơn vị đƣợc thực hiện đúng và kịp thời trong việc xây dựng và điều 

chỉnh chuẩn đầu ra cho chƣơng trình đào tạo/học phần/môn học. 

- ĐM4: Học viện đã rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra dựa trên sự đóng góp ý 

kiến của chuyên gia, phản hồi của ngƣời học và sự thay đổi nhu cầu của thị trƣờng lao 

động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong thực hiện kế hoạch đề ra. 

- ĐM5: Đề cƣơng môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy đƣợc  an hành và 

công  ố đến ngƣời học  ằng nhiều hình thức nhƣ văn  ản, we site… vì vậy sinh viên 

dễ dàng và chủ động hơn trong quá trình học tập.  

- ĐM6: Học viện cập nhật thƣờng xuyên các phiên  ản khác nhau của chƣơng 

trình dạy học nhằm tạo điều kiện để ngƣời học có cơ sở so sánh đƣợc những ƣu điểm 

của chƣơng trình dạy học, đề cƣơng học phần/môn học đã điều chỉnh. 
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Văn  ản phân công, hƣớng dẫn, giao nhiệm vụ đến các cá nhân/đơn vị 

nhằm thực hiện kế hoạch còn thực hiện chƣa triệt để, không đảm  ảo tiến độ đề ra 

chính vì vậy một số chƣơng trình dạy học, đề cƣơng môn học/học phần chậm đƣợc 

điều chỉnh so với kế hoạch đề ra. 

- TT2: Thiếu nhân lực trong việc xây dựng đề cƣơng môn học/học phần của 

một số ngành. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân  

thực hiện 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Giám sát tiến độ điều chỉnh 

chƣơng trình dạy học 

Khoa, 

phòng 

Tháng 

4/2019 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Bổ sung nhân lực cho một số 

 ộ môn, khoa 

Ban GĐ,  

P. TCHC 

Tháng 

4/2019 
 

3 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Giám sát thực hiện quy trình 

xây dựng chƣơng trình dạy 

học, các học phần. 

Ban GĐ, các 

khoa, phòng 

Đào tạo 

Tháng 

6/2019 
 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Thực hiện phân công, hƣớng 

dẫn trong xây dựng, phát triển, 

giám sát/rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và  an hành chƣơng 

trình dạy học, đề cƣơng môn 

học/học phần và có phƣơng 

pháp phù hợp đối với việc lấy 

ý kiến phản hồi của các cá 

nhân, đơn vị và sinh viên trong 

Học viện 

Ban giám 

đốc, các 

khoa, phòng 

Đào tạo 

Tháng 

6/2019 
 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Rà soát và điều chỉnh chuẩn 

đầu ra dựa trên sự đóng góp ý 

kiến của chuyên gia, phản hồi 

của ngƣời học và sự thay đổi 

nhu cầu của thị trƣờng lao 

động. 

Ban giám 

đốc, các 

khoa, phòng 

Đào tạo 

Tháng 

6/2019 
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4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 14 5.00 

Tiêu chí 14.1 5 

Tiêu chí 14.2 5 

Tiêu chí 14.3 5 

Tiêu chí 14.4 5 

Tiêu chí 14.5 5 

 

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập  

Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp 

với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra 

  Về nội dung triết lý giáo dục phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của CSGD và với 

xu thế phát triển chung: 

Học viện Phụ nữ Việt Nam đã  an hành chính thức tuyên  ố về Triết lý giáo 

dục: Toàn diện, Chất lƣợng và Bình đẳng.  

Triết lý giáo dục này phù hợp với sứ mệnh của Học viện Phụ nữ Việt Nam 

trong đào tạo,  ồi dƣỡng đội ngũ cán  ộ Hội, cán  ộ làm công tác phụ nữ và đào tạo 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; tổ 

chức các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham mƣu, đề xuất cho Đảng, nhà nƣớc và 

Hội LHPN Việt Nam về các chính sách liên quan đến phụ nữ và  ình đẳng giới”; cung 

cấp dịch vụ đào tạo,  ồi dƣỡng và nghiên cứu mang tính toàn diện và chất lƣợng 

[H15.15.01.01].  

Toàn diện là phƣơng châm giáo dục cốt lõi của học viện: Ngƣời học đƣợc đào 

tạo toàn diện cả năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng sống phù hợp với yêu 

cầu nhà tuyển dụng, đảm  ảo sinh viên ra trƣờng làm việc đƣợc ngay, sống tích cực, 

công dân tốt. Ngƣời học đƣợc khuyến khích tham gia nhiều hoạt động khác nhau của 

nhà trƣờng để phát triển toàn diện trí - thể - mỹ; các cuộc thi nhiều chủ đề khác nhau, 

tăng cƣờng các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và trách nhiệm 

công dân; tăng cƣờng nghiên cứu khoa học và môi trƣờng học tập suốt đời cho ngƣời 
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học và ngƣời dạy, phù hợp với mục tiêu phát triển  ền vững SDG4 về thúc đẩy giáo 

dục có chất lƣợng cho mọi ngƣời.  

Chất lƣợng là nội dung gắn với sứ mệnh và giá trị cốt lõi của nhà trƣờng,  ao 

gồm: quan tâm đến chất lƣợng hơn số lƣợng, đánh giá kết quả thƣờng xuyên kịp thời, 

chú trọng nâng cao chất lƣợng dậy và học qua việc chuẩn hoá quy trình, đầu tƣ xây 

dựng giáo trình, tài liệu, đầu tƣ, kết nối cung cấp tài liệu điện tử; quan tâm đến ý kiến 

ngƣời học, ngƣời sử dụng lao động để nâng cao chất lƣợng; coi sự hài lòng của sinh 

viên, sự đánh giá đầu ra của ngƣời sử dụng là những thƣớc đo quan trọng; tăng cƣờng 

thực hành, ứng dụng; thƣờng xuyền sửa đổi chƣơng trình để đáp ứng yêu cầu ngƣời sử 

dụng lao động, thị trƣờng; ngƣời học đƣợc khuyến khích, tăng cƣờng thực hành nghề 

nghiệp; tăng cƣờng công tác đảm  ảo chất lƣợng giáo dục; tham gia kiểm định chất 

lƣợng cấp cơ sở giáo dục và cấp chƣơng trình đào tạo. 

Bình đẳng thể hiện tính đặc thù của học viện đó chính là đảm  ảo  ình đẳng 

trong đối xử với ngƣời học, giữa các sinh viên, không phân  iệt giới tính, dân tộc, tôn 

giáo, tình trạng thể chất, tâm sinh lý; tôn trọng sự đa dạng giới tính, khác  iệt văn hóa. 

Tạo môi trƣờng  ình đẳng giúp ngƣời học phát huy ý kiến, suy nghĩ độc lập, sáng tạo 

của sinh viên; luôn tiên phong trong hoạt động  ình đẳng giới, trong đó có các hoạt 

động thực tế và hoạt động nghiên cứu khoa học.  

Triết lý giáo dục thể hiện tính phù hợp với định hƣớng phát triển lâu dài của 

Học viện Phụ nữ trở thành cơ sở giáo dục đại học “ứng dụng” và thể hiện tính “đặc 

thù” (qua các ngành học nhƣ Giới và phát triển, công tác xã hội...) [H15.15.01.02] phù 

hợp với mục tiêu giáo dục Việt Nam đến năm 2020 đó là đƣợc đổi mới căn  ản và 

toàn diện theo hƣớng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập 

quốc tế. Xu thế phát triển chung hiện nay đó là đào tạo chất lƣợng, toàn diện nhằm 

cung cấp đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao có khả năng làm việc, thực hành và đáp ứng 

nhu cầu của nhà tuyển dụng.  

Về tính phù hợp của chuẩn đầu ra của các CTĐT đối với triết lý giáo dục 

Chuẩn đầu ra các ngành thể hiện tính toàn diện và chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu 

xã hội và thể hiện tính đặc thù của Học viện. Chuẩn đầu ra các ngành Quản trị lữ hành 

du lịch, Quản trị kinh doanh, Giới và Phát triển, Công tác xã hội, Truyền thông đa 

phƣơng tiện, Luật thể hiện tính toàn diện khi yêu cầu chuẩn đầu ra  ao gồm kiến thức, 



163 
 

kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ, tin học. Chuẩn đầu ra đƣợc thiết kế phù hợp với 

chƣơng trình đào tạo các ngành thể hiện tính chất lƣợng khi yêu cầu đầy đủ năng lực 

chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, thái độ trong công việc đáp ứng nhu 

cầu của nhà tuyển dụng và xu thế phát triển nghề nghiệp. Ví dụ, cử nhân ngành Giới 

và Phát triển sau khi ra trƣờng ngoài những kiến thức cơ  ản về giới, về phát triển, còn 

đảm  ảo các kỹ năng thực hành giới, thực hành phát triển, mang tính ứng dụng cao 

nhƣ kỹ năng lồng ghép giới, phân tích giới, xây dựng và quản lý dự án phát triển, kỹ 

năng tham vấn, can thiệp, đánh giá tác động giới, tác động xã hội, truyền thông vận 

động giới, nghiên cứu khoa học [H15.15.01.03]. 

Ngoài ra giá trị  ình đẳng đƣợc lồng ghép phù hợp trong chuẩn đầu ra. Ví dụ, 

cử nhân ngành Quản trị lữ hành du lịch, Quản trị kinh doanh không chỉ cần có phẩm 

chất, tƣ duy, khả năng, tác phong và thái độ làm việc đạt chuẩn mà cần phải có nhận 

thức về các vấn đề  ình đẳng giới trong các hoạt động kinh tế, kinh doanh 

[H15.15.01.04]. Cử nhân ngành Luật cần có kiến thức pháp luật về  ình đẳng giới, 

giám sát phản  iện xã hội về vấn đề  ình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới trong 

xây dựng chính sách, pháp luật [H15.15.01.05]. 

Về quy định, hướng dẫn việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học phù 

hợp với triết lý giáo dục. 

Hiện nay hoạt động dạy và học tại Học viện đƣợc quy định cụ thể qua các văn 

 ản sau: Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Học viện Phụ nữ Việt Nam 

[H15.15.01.05], chƣơng trình đào tạo 06 ngành và đề cƣơng chi tiết các học phần của 

mỗi ngành. Quy chế đào tạo  ao gồm việc xác định các hoạt động dạy và học: Chƣơng 

trình đào tạo, Đề cƣơng chi tiết học phần (Điều 2, Quy chế đào tạo); Học phần và tín 

chỉ (Điều 3, Quy chế đào tạo). Nhằm đảm  áo tính chất lƣợng và toàn diện, Quy chế 

đào tạo có hƣớng dẫn việc đánh giá kết quả học tập (Điều 18), xếp hạng học lực (Điều 

21), đăng ký học, khối lƣợng học (Điều 9) và tổ chức lớp học (Điều 8). Chƣơng trình 

đào tạo lồng ghép các học phần đại cƣơng và chuyên ngành, các học phần kỹ năng 

nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng sống, lồng ghép các học phần về phát 

triển  ền vững và  ình đẳng giới. Đề cƣơng chi tiết học phần đảm  ảo thời lƣợng thảo 

luận, thực hành, tự học và giảng dạy lý thuyết trên lớp. Ngoài ra, đề cƣơng hƣớng dẫn 

sinh viên cách thức tự học, và thực hành, kiểm tra đánh giá. Điều này đảm  ảo tính 

toàn diện của ngành học, môn học và đảm  ảo đánh giá mang tính thƣờng xuyên, định 
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kỳ nhằm củng cố chất lƣợng. 

Về quy định, hướng dẫn về việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học 

để đạt được chuẩn đầu ra. 

Hoạt động dạy và học tại Học viện đƣợc quy định cụ thể qua các văn  ản sau: 

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Học viện Phụ nữ Việt Nam 

[H15.15.01.05], chƣơng trình đào tạo 06 ngành và đề cƣơng chi tiết các học phần đƣợc 

thẩm định dựa trên chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Ví dụ, chuẩn đầu ra 

ngành Luật [H15.15.01.06] yêu cầu kiến thức về Luật chung, kiến thức hiến pháp và 

kiến thức pháp luật ở nhiều lĩnh vực nhƣ kinh tế, dân sự, hình sự,  ình đẳng giới. 

Ngoài ra, còn yêu cầu về các kỹ năng chung và mang tính đặc thù nhƣ kỹ năng phản 

 iện giám sát, tƣ vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp. Chƣơng trình đào tạo, đề cƣơng 

chi tiết các học phần ngành Luật đã thiết kế tƣơng ứng với chuẩn đầu ra thông qua các 

học phần nhƣ: Lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Pháp luật về 

Bình đẳng giới, Pháp luật Kinh tế, Kỹ năng tƣ vấn pháp luật, Kỹ năng giám sát và 

phản  iện xã hội, Kỹ năng giải quyết tranh chấp [H15.15.01.07].  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ có hƣớng dẫn cụ thể về đăng ký nhập 

học (Điều 7), tổ chức lớp học (Điều 8), đăng ký khối lƣợng học tập (Điều 9), học song 

ngành để đảm  ảo số tín chỉ tích luỹ theo từng kỳ học (Điều 2). Chƣơng trình đào tạo, 

đề cƣơng chi tiết học phần thể hiện kế hoạch giảng dạy cũng nhƣ hƣớng dẫn việc dạy 

và việc học, tự học, thực hành,  ài tập nhóm của sinh viên. Quy trình hoạt động giảng 

dạy đƣợc xây dựng từ Phòng Đào tạo theo kế hoạch và phân công, tổng hợp về các 

khoa. Tƣơng tự, Quy trình Tổ chức đăng ký học phần và xây dựng lịch học kỳ 

[H15.15.01.08], trong đó xác định hoạt động học tập đăng ký trực tiếp qua hệ thống 

quản lý đào tạo trên mạng internet, thể hiện qua từng  ƣớc cụ thể rõ ràng nhƣ: Đăng 

ký giảng dạy, Công  ố thời khoá  iểu, Đăng ký học phần, Thời khoá  iểu chính thức. 

Tất cả các học phần đƣợc xây dựng thông qua kế hoạch giảng dạy trong chƣơng trình 

đào tạo [H15.15.01.09]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, 

phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên 

môn và kinh nghiệm. 
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Về triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên dựa trên 

trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

Học viện đã  an hành chiến lƣợc quản trị nhân sự trong Chiến lƣợc phát triển 

Học viện Phụ nữ Việt Nam (tr 35) [H15.15.02.01] trong đó nhấn mạnh quá trình tuyển 

dụng cần công khai, minh  ạch, linh hoạt và cơ chế đặc thù để tuyển dụng giảng viên 

có trình độ cao (tiến sỹ, học hàm PGS, GS).  

Hệ thống tuyển chọn giảng viên thể hiện các quyết định giao nhiệm vụ nhân 

sự -  ao gồm Hợp đồng với giảng viên, Quyết định viên chức [H15.15.02.02], 

[H15.15.02.03]. Công cụ tuyển chọn giảng viên thể hiện qua chiến lƣợc phát triển 

nguồn nhân lực đến năm 2020 và các thông  áo tuyển dụng hằng năm đƣợc cập nhật 

thƣờng xuyên trên we site [H15.15.02.01 tr36], [H15.15.02.04]. Cụ thể đến năm 2020, 

100% công chức, viên chức chuyên môn có trình độ cử nhân; trong đó ít nhất 70% 

giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ thạc sỹ; ít nhất 25% có trình độ tiến sỹ; phấn 

đấu để trong đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên có một số GS, PGS. Hiện nay, đội 

ngũ viên chức học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2018  ao gồm 65 giảng viên trong đó 

có 15 tiến sĩ (23.08%), 2 phó giáo sƣ (3.07%) [H15.15.02.05]. 

Về triển khai phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, 

thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

Học viện đang triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm triển khai hệ 

thống phân công nhiệm vụ dựa vào trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên 

môn và kinh nghiệm [H15.15.02.06]. Trong đề án mô tả chi tiết vị trí làm việc, phân 

công nhiệm vụ dựa vào trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích và kinh nghiệm nhƣ 

nhóm công việc quản lý điều hành, nhóm công việc hoạt động chuyên môn: giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học. Trong đề án cũng  an hành kèm theo Danh mục vị trí việc 

làm của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong đó ghi rõ các yêu cầu về trình độ chuyên 

môn và năng lực thể hiện qua hạng của chức danh nghề nghiệp.  

Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực của Học viện đã thể hiện chính sách, 

chiến lƣợc, 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 – thể hiện 

qua các cơ chế đặc thù tuyển giảng viên có trình độ cao, tận dụng nguồn nhân lực giàu 

kinh nghiệm nghiên cứu, giàu kinh nghiệm thực tế về công tác Hội phụ nữ, tổ chức 
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đánh giá và phân loại viên chức là giảng viên đảm  ảo công  ằng hợp lý, sửa đổi hoàn 

thiện các chính sách về  ố trí công việc, đào tạo,  ồi dƣỡng đãi ngộ cán  ộ, giảng viên, 

nghiên cứu viên để động viên, khuyến khích [H15.15.02.01] (tr36). Chiến lƣợc này đã 

cụ thể hoá qua Quy chế chi tiêu nội  ộ (Quyết định số 178/QĐ/HVPNVN ngày 

19/03/2019) và Quy chế Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc đối với giảng 

viên (Quyết định số 117/QĐ-HVPNVN ngày 15/2/2019) [H15.15.02.07], 

[H15.15.02.08].  

Trong Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ thời gian làm việc đối với giảng 

viên có quy định cụ thể về nhiệm vụ về giờ giảng, nghiên cứu khoa học dựa vào chức 

danh giảng viên (GV cao cấp – hạng I, GV chính – hạng II, Giảng viên – hạng III, 

giảng viên tập sự thử việc) và trình độ chuyên môn của giảng viên (Học vị Thạc sĩ, 

Tiến sĩ và học hàm Giáo sƣ, Phó giáo sƣ). Theo Quy chế chi tiêu nội  ộ, các chế độ 

chính sách cho giảng viên dựa vào vị trí, trình độ chuyên môn và chức danh giảng 

viên. VD tiền lƣơng tăng thêm của giảng viên đƣợc đánh giá thông qua kết quả công 

việc theo vị trí việc làm, hệ số trách nhiệm đối với công việc, trách nhiệm quản lý – 

lãnh đạo, chức danh giảng viên, trình độ chuyên môn của giảng viên (Điều 8 – Quy 

chế chi tiêu nội  ộ 2019).  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức 

phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

 Về tạo dựng môi trường học tập đa dạng, tạo thuận lợi cho việc đạt được 

chuẩn đầu ra, học tập, nghiên cứu và thúc đẩy người học tìm tòi, học hỏi và khám phá 

kiến thức 

Môi trƣờng học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam không chỉ thể hiện việc 

giảng dạy trên lớp mà còn thể hiện qua hoạt động tự học, hoạt động thực hành trên lớp, 

khảo sát thực tế tại địa phƣơng. VD: Học phần Đánh giá tác động giới [H15.15.03.01], 

[H15.15.03.02] có thời lƣợng thực hành chiếm 50% thời lƣợng học tập. Học phần yêu 

cầu các nhóm thực hiện một nghiên cứu Đánh giá tác động theo từng chủ đề nhóm lựa 

chọn, có khảo sát, thu thập và phân tích số liệu, viết  áo cáo và trình  ày  áo cáo. 

Ngƣời học còn thƣờng xuyên tham gia các Hội thảo khoa học trong nƣớc và Quốc tế, 

trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chuyên môn [H15.15.03.03]. 
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Ngoài ra ngƣời học còn có tuần học kỹ năng mềm, trao đổi các kiến thức thực tế trong 

công việc, cuộc sống nhƣ kỹ năng mềm trong công việc, kiến thức kỹ năng chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản, phòng chống  ạo lực trên cơ sở giới với các chuyên gia,  ác sĩ, các 

học giả trong và ngoài nƣớc [H15.15.03.04].  

Ngƣời học có cơ hội học tập thông qua trải nghiệm, thông qua các học phần 

thực hành công tác xã hội, tuyên truyền vận động giới [H15.15.03.05] [H15.15.03.06]. 

Sinh viên có cơ hội thực hành tại nhiều môi trƣờng làm việc đa dạng nhƣ các trung 

tâm công tác xã hội, trƣờng học THPT, cộng đồng tại nhiều địa phƣơng trên cả nƣớc 

[H15.15.03.07], [H15.15.03.08], [H15.15.03.09]. Môi trƣờng thực tập của sinh viên 

khá đa dạng, nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình tổ chức cơ quan. Năm 2019, sinh viên 

Khoa Giới và Phát triển đã có cơ hội thực tập tại công ty kiểm toán ICPA tại 21 tỉnh 

thành khắp Việt Nam, Sở Lao động thƣơng  inh xã hội một số tỉnh thành, Tổ chức 

công đoàn cấp tỉnh thành phố, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở cấp xã, 

huyện, tỉnh và TW, các tổ chức phi chính phủ về phát triển nhƣ CGFED, CEPEW 

[H15.15.03.10]… Môi trƣờng học tập đa dạng đã thúc đẩy ngƣời học hoàn thiện các 

kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu của chuẩn đầu ra.  

Về triển khai các hoạt động học tập đa dạng (dự án đào tạo, đào tạo thực 

hành, bài tập lớn, thực tập doanh nghiệp,…). 

 Chƣơng trình đào tạo 6 ngành đều có sự kết hợp giữa thời lƣợng đào tạo 

trên lớp, thực hành và thực tập. Chƣơng trình đào tạo ngành CTXH [H15.15.03.11] có 

3 học phần và 12 tín chỉ thực tập CTXH tại các trung tâm  ảo trợ xã hội và 1 học phần 

(3 tín chỉ) thực tập công tác xã hội (Chiếm 26% thời lƣợng học phần chuyên ngành). 

Chƣơng trình đào tạo ngành Truyền thông đa phƣơng tiện [H15.15.03.12], học phần 

thực tập, thực hành 19 tín chỉ chiếm gần 50% kiến thức chuyên ngành. Khoa Quản trị 

kinh doanh, Phòng Hợp tác Quốc tế thúc đẩy thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp, 

trung tâm phát triển nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập, thực hành 

[H15.15.03.13]. Quá trình thực tập đƣợc đánh giá chặt chẽ thông qua 3 sản phẩm: nhật 

ký thực tập kèm các mình chứng (ảnh, tài liệu),  áo cáo thực tập và đánh giá từ cơ sở 

thực tập [H15.15.03.14]. Nhiều học phần thiết kế  ài tập đa dạng nhƣ học phần 

DHBC10 Tổ chức sự kiện yêu cầu  ài tập lớn tổ chức một sự kiện truyền thông kèm 

các sản phẩm nhƣ chƣơng trình, kế hoạch, video,  áo cáo công việc. Thông qua môn 

học, sinh viên đƣợc rèn luyện về kỹ năng phân tích, đánh giá hoạt động tổ chức các sự 
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kiện, mô tả sơ lƣợc về thị trƣờng tổ chức sự kiện ở Việt Nam [H15.15.03.15]. Học 

phần Nghiệp vụ kinh doanh khách sạn yêu cầu thực hành các nghiệp vụ nhƣ nghiệp vụ 

 ếp,  ar,  uồng, lễ tân;  ài tập cần thực hành thực tế, đi kèm các sản phẩm nhƣ kế 

hoạch,  áo cáo, ảnh [H15.15.03.16].  

Hàng năm Học viện Phụ nữ tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 

cấp Học viện [H15.15.03.17] vào tháng 5 hàng năm. Tháng 9 hàng năm, đơn vị đầu 

mối - Viện nghiên cứu Phụ nữ phát động đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh 

viên. Tính đến năm 2019, đã có 51 Đề tài đƣợc nghiệm thu. Chủ đề các đề tài đa dạng 

 ao gồm công tác phụ nữ, giới và phát triển, công tác xã hội, kinh tế - quản trị kinh 

doanh, chính sách – luật pháp, truyền thông, giáo dục và các lĩnh vực khoa học cơ  ản. 

Kết quả đến năm 2019, về nghiên cứu khoa học sinh viên, Học viện đã có 01 giải 

khuyến khích nghiên cứu khoa học sinh viên cấp  ộ, 02  ài  áo trong nƣớc đƣợc xuất 

 ản và 01  ài  áo viết trên tạp chí Earth and Environmental Science (trong danh mục 

Scopus) [H15.15.03.18].  

Ngoài ra học viện tổ chức các CLB dành cho các khoa chuyên môn nhằm giúp 

sinh viên thực hành và học tập qua thực tế, thúc đẩy tính chủ động của sinh viên. CLB 

Hành động vì Bình đẳng giới và phát triển  ền vững của Khoa Giới và phát triển thực 

hiện các mảng hoạt động nhƣ tổ chức chƣơng trình dự án, truyền thông, nâng cao năng 

lực tại cộng đồng, thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên [H15.15.03.19]. CLB 

Nghề Luật thúc đẩy tính thực hành chuyên môn qua việc rèn luyện các kỹ năng nghề 

nghiệp tại mô hình Phiên toà giả định tổ chức đi thực tế tham dự các phiên tòa để quan 

sát các hoạt động của các cơ quan tố tụng nhƣ Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân, Thƣ ký phiên tòa, Luật sƣ… CLB vƣờn ƣơm doanh nhân dƣới sự chỉ đạo của 

khoa Quản trị kinh doanh tổ chức cuộc thi Ý tƣởng kinh doanh sáng tạo GENESIS 

hàng năm với sự hỗ trợ kỹ thuật và giải thƣởng từ Đại học Sydney; sau đây là Đề án 

939 – Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp [H15.15.03.20]. 

Về ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt 

chuẩn đầu ra của các môn học/học phần. 

Phƣơng pháp giảng dạy hiện đại thể hiện qua nhiều phƣơng pháp nhƣ thảo 

luận, học tập thông qua thực hiện dự án, nghiên cứu, khảo sát... [H15.15.03.21]. Học 

phần Phát triển cộng đồng đƣợc thực hành thông qua Học phần Thực hành Công tác xã 
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hội 3 - bài tập thực hành xây dựng một dự án tại cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của 

cộng đồng [H15.15.03.22]. Học phần Tuyên truyền vận động giới yêu cầu các nhóm 

sinh viên lập kế hoạch và nội dung tuyên truyền vận động, các sản phẩm công cụ tuyên 

truyền sau đó thực hành tại các địa phƣơng, cộng đồng hoặc các Trƣờng THPT cấp 2, 

cấp 3 [H15.15.03.23]. Ngoài ra, các học phần Giới trong truyền thông, Thực hành 

phân tích, lồng ghép giới cũng tổ chức các hoạt động thực hành đa dạng nhƣ Talkshow 

về giới, các hoạt động cộng đồng… 

Công nghệ giảng dạy hiện đại thể hiện qua các hình thức học e-learning. Quá 

trình giảng dạy trên lớp đƣợc trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ nhƣ máy chiếu, bút 

chỉ, loa, đài, cung cấp máy tính, các phần mềm thiết kế đối với các học phần về thiết 

kế. Quá trình giảng dạy chia sẻ thông tin, kiến thức thông qua cổng thông tin đào tạo. 

Sinh viên có thể cập nhật thông  áo, đề cƣơng, điểm thi, lịch thi, đóng góp ý kiến qua 

tài khoản đào tạo. Các tài liệu, thông tin còn đƣợc chia sẻ trên các nhóm của lớp học 

thông qua mạng xã hội [H15.15.03.24].  

Ngành Truyền thông đa phƣơng tiện cung cấp các trang thiết bị giảng dạy hiện 

đại nhƣ máy tính cấu hình cao, máy ảnh, máy quay phim, các phần mềm thiết kế, 

chỉnh sửa ảnh video nhằm hỗ trợ sinh viên sản xuất các sản phẩm đồ họa đa phƣơng 

tiện mang tính tƣơng tác cao nhƣ: quảng cáo, phim hoạt hình, game, thiết kế website, 

đồ họa mô phỏng, …gắn với nhu cầu thực tế các công ty truyền thông trong nƣớc và 

quốc tế. Học phần Kỹ thuật Ghi hình sử dụng máy quay phim chuyên nghiệp để tạo ra 

sản phẩm là MV ca nhạc hoặc MV truyền thông sử dụng 3 máy quay và dựng hình sử 

dụng phần mềm Premier CS6 [H15.15.03.25]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và 

cải tiến chất lượng 

Việc giám sát các hoạt động dạy và học của Học viện đƣợc đƣa và kế hoạch 

chuyên môn hàng năm và đƣợc cụ thể hóa  ằng Kế hoạch giám sát hoạt động giảng 

dạy và học tập [H15.15.01.01]. Học viện có  ộ phận phụ trách hoạt động giám sát hoạt 

động giảng dạy và học tập và việc thực hiện giám sát đƣợc triển khai rất nghiêm túc 

đến từng môn học, từng giảng viên, từng lớp học. Cụ thể, trong hoạt động giảng dạy 

Học viện Bộ phận Đảm  ảo chất lƣợng thực hiện giám sát đến từng giờ giảng của từng 
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giảng viên (giám sát việc thực hiện giờ giấc lên lớp, quản lý sinh viên trong lớp...); 

Các Khoa chuyên môn và Bộ môn giám sát việc dạy học của từng giảng viên  ao gồm 

cả giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Giảng viên trƣớc khi lên lớp phải 

duyệt giảng rất chặt chẽ thông qua Quy trình duyệt giảng [H15.15.01.02], trong quá 

trình lên lớp Bộ môn/Khoa chuyên môn sẽ thực hiện dự giờ không  áo trƣớc đối với 

tất cả các giảng viên để nắm  ắt tình hình giảng dạy của giảng viên để có căn cứ điều 

chỉnh nếu cần. Cố vấn học tập cũng đóng góp một phần trong hoạt động giám sát 

giảng dạy của giảng viên thông qua việc nắm thông tin, tâm tƣ, phản ánh của sinh viên 

về giảng viên giảng dạy để kịp thời phản ánh về Bộ môn/Khoa có phƣơng án điều 

chỉnh nếu cần thiết. 

Trong hoạt động học tập việc giám sát cũng đƣợc thực hiện rất nghiêm túc và 

qua nhiều phƣơng thức khác nhau: Bộ phận Đảm  ảo chất lƣợng giám sát hoạt động 

học của sinh viên thông qua các hoạt động thanh tra giảng đƣờng, mỗi giảng viên thực 

hiện việc giám sát học tập thông qua các hoạt động kiểm tra  ài tập về nhà,  ài thảo 

luận nhóm. Ngoài ra, các hoạt động thực hành, thực tập của sinh viên cũng đƣợc giảng 

viên hƣớng dẫn, Khoa chuyên môn/Bộ môn kết hợp với Doanh nghiệp giám sát chặt 

chẽ. 

Học viện thực hiện hoạt động giám sát dạy và học thông qua rất nhiêu các  ộ 

phận khác nhau. Ngoài Bộ phận phụ trách giám sát hoạt động giảng dạy và học tập 

thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và lập Biên  ản giám sát [H15.15.01.02] để  áo cáo 

lại Phòng Đào tạo tổng hợp và  áo cáo Ban Giám đốc nắm tình hình và có  iện pháp 

xử lý nếu phát hiện vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy và học tập thì còn có 

đội ngũ cán  ộ lớp, cán  ộ Đoàn, cố vấn học tập, các giảng viên, Bộ môn và các Khoa 

chuyên môn. 

Việc đánh giá giảng viên đƣợc Học viện triển khai ở mỗi kì học thông qua Kế 

hoạch đánh giá giảng viên [H15.15.01.04]. Hoạt động đánh giá đƣợc thực hiện thông 

qua khảo sát ý kiến ngƣời học. Đây là phƣơng pháp đánh giá khách quan, hợp lý các 

hoạt động giảng dạy của giảng viên. Tất cả các học phần và giảng viên phụ trách ( ao 

gồm cả giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm giảng) đều đƣợc 

lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên. Việc đánh giá giảng viên đƣợc Phòng Đào tạo thực 

hiện vào cuối mỗi kì học, trƣớc thời điểm tổ chức thi học kì. Học viện có xây dựng  ộ 

tiêu chí đánh giá giảng viên [H15.15.01.06]. Việc cho ý kiến đƣợc sinh viên thực hiện 
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qua phiếu khảo sát trực tuyến trong các tài khoản cá nhân do Học viện cấp từ đầu khóa 

[H15.15.01.07]. Việc đánh giá này đƣợc đảm  ảo khách quan, giảng viên có thể xem 

kết quả đánh giá của mình [H15.15.01.09] thông qua tài khoản cá nhân giảng viên 

nhƣng sẽ không  iết sinh viên nào đánh giá mình nhƣ thế nào. Các phiếu khảo sát 

đƣợc chuyển đến phòng Đào tạo tổng hợp [H15.15.01.08] và chuyển về Khoa chuyên 

môn để phân tích và đƣa ra các giải pháp để xử lý kết quả khảo sát. Các kết quả khảo 

sát cũng đƣợc phân tích đánh giá để làm cơ sở nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Học viện tiến hành đánh giá chất lƣợng từ ngƣời học trong qua trình học tập 

của các ngành đào tạo định kì mỗi học kì 1 lần thông qua  ộ tiêu chí đánh giá đƣợc 

sinh viên thực hiện trên phần mềm đào tạo của trƣờng. Đối với ngƣời học sau khi ra 

trƣờng, học viện giao phòng Công tác sinh viên tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá. 

Tuy nhiên hoạt động này chƣa tiến hành đƣợc hết đến với toàn  ộ sinh viên sau khi ra 

trƣờng. Hiện nay hoạt động này mới triển khải ở 2 ngành có sinh viên ra trƣờng là 

ngành Quản trị kinh doanh và Công tác xã hội. Việc đánh giá chất lƣợng từ ngƣời học 

của các ngành đào tạo trong quá trình học tập đƣợc thực hiện khách quan, mamg tính 

khoa học cao. Sinh viên căn cứ vào các tiêu chí đánh giá [H15.15.01.10] và đánh giá 

trực tuyến trên phần mềm đào tạo của trƣờng. Học viện tiến hành xây dựng Phiếu khảo 

sát ngƣời học sau khi ra trƣờng [H15.15.01.11] và triển khai đánh giá thông qua phiếu 

điện tử online.  

Hiện nay, tất cả các học phần giảng dạy trong chƣơng trình đào tạo  ậc đại 

học của Học viện đều có đề cƣơng chi tiết môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định cụ thể của Học viện, trong đó có quy định rõ ràng về cách thức 

kiểm tra, đánh giá ngƣời học. Mỗi kì học, Học viện đều tiến hành khảo sát môn học về 

các vấn đề liên quan đến phƣơng pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá ngƣời học. Dựa 

trên những kết quả phản hồi của các  ên liên quan, các giảng viên và Khoa phụ trách 

sẽ điều chỉnh, cải tiến phƣơng pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá ngƣời học để chất 

lƣợng dạy và học ngày một tốt hơn. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt 

được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời 

Mặc dù đã xây dựng chiến lƣợc cụ thể cho giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 
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2030, tuy nhiên thông qua các cuộc họp giao  an, rà soát trên phạm vị toàn trƣờng, 

các chỉ số thực hiện chính, chỉ tiêu phấn đấu của Học viện Phụ nữ không ngừng đƣợc 

cải tiến để không những đảm  ảo đƣợc chất lƣợng giáo dục đào tạo của mình, mà còn 

làm hài lòng các  ên liên quan, đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong thời kỳ 

hội nhập. Tất cả những cải tiến này đƣợc thể hiện rõ khi so sánh chiến lƣợc phát triển 

Học viện trong giai đoạn 2016-2020 với  áo cáo tổng kết và kế hoạch hành động hàng 

năm của các đơn vị chức năng trong Học viện.  

Theo thông tƣ số 12/2017/TT-BGDÐT, triết lý giáo dục là một tập hợp các quan điểm 

cốt lõi định hƣớng mục tiêu giáo dục, nội dung và phƣơng pháp dạy học, vai trò của 

giảng viên và ngƣời học trong hoạt động giáo dục. Triết lý giáo dục đƣợc xem là định 

hƣớng cho mọi hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và là căn cứ khẳng định mình 

trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhận thấy đƣợc ý nghĩa và tầm quan trọng đó, 

ngay từ năm 2015, Học viện đã xây dựng cho mình một triết lý giáo dục đó là "Đoàn 

kết, Tận tụy, Sáng tạo, Chất lượng". Đến thời điểm hiện tại, cùng với sự phát triển, 

thay đổi căn  ản và toàn diện trong hệ thống giáo dục và đặc thù của Học viện, nội 

dung triết lý giáo dục của Học viện cũng đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn đầu 

ra và tiếp cận với xu hƣớng mới nhƣ  ình đẳng giới, chất lƣợng, sáng tạo với định 

hƣớng ứng dụng cụ thể nhƣ sau: “Giáo dục toàn diện, chất lượng và bình đẳng”.  

Ngoài việc khảo sát các bên liên quan về hoạt động dạy và học, chƣơng trình đào 

tạo, Học viện cũng lồng ghép việc lấy ý kiến về mức độ hài lòng của các bên liên quan 

về triết lí giáo dục. Cụ thể, sau khi có bản thảo sơ  ộ về triết lý giáo dục, Học viện đã 

tổ chức rất nhiều các cuộc họp trƣởng, phó các đơn vị để lấy ý kiến, sau đó gửi cho các 

chuyên gia để xin ý kiến. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Học viện luôn quan tâm tới chiến lƣợc nhân sự, nỗ lực xây dựng hệ thống thu 

hút tuyển chọn đội ngũ nhân sự chất lƣợng cao 

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm thực hiện việc triển khai phân công 

nhiệm vụ  ền vững, lâu dài và cụ thể.  
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- Môi trƣờng học tập năng động, đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyêt 

và thực hành, thúc đẩy tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.  

- Việc lấy ý kiến ngƣời học đƣợc tổ chức tốt và đều đặn, giúp có đƣợc những 

góp ý khách quan từ ngƣời học. 

- Hoạt động giám sát dạy và học đƣợc triển khai nghiêm túc; 

- Hoạt động đánh giá giảng viên đƣợc thực hiện định  kì, chuyên nghiệp, 

khách quan, khoa học. 

- Việc đánh giá chất lƣợng hàng năm từ ngƣời học của các chƣơng trình đào 

tạo trong quá trình học tập đƣợc thực hiện khách quan, khoa học. 

- Việc điều chỉnh các hoạt động dạy và học đƣợc tổ chức  ài  ản theo đúng 

quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

- Hệ thống lấy ý kiến ngƣời học đƣợc tổ chức tốt, giúp có đƣợc những góp ý 

khách quan từ ngƣời học. 

- Hoạt động giám sát dạy và học đƣợc triển khai nghiêm túc; 

- Hoạt động đánh giá giảng viên đƣợc thực hiện định  kì, chuyên nghiệp, 

khách quan, khoa học. 

- Việc đánh giá chất lƣợng hàng năm từ ngƣời học của các chƣơng trình đào 

tạo trong quá trình học tập đƣợc thực hiện khách quan, khoa học. 

- Hoạt động điều chỉnh các hoạt động dạy và học đƣợc tổ chức  ài  ản theo 

đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Việc triển khai đánh giá chất lƣợng từ ngƣời học của các ngành đào tạo sau 

khi ra trƣờng tuy có thực hiện tuy nhiên chƣa thu hút đƣợc nhiều cựu sinh viên tham 

gia. 

- Việc triển khai cải tiến chất lƣợng phƣơng pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá 

ngƣời học dựa trên kết quả khảo sát môn học chƣa thực hiện đồng  ộ, định kì. 

- Việc điều chỉnh các hoạt động dạy và học có đƣợc điều chỉnh tuy nhiên mới 

dừng lại ở việc điều chỉnh nội dung. 
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- Việc lấy ý kiến các  ên liên quan về mức độ hài lòng về triết lý giáo dục và 

các hoạt động dạy học tuy đƣợc thực hiện nhƣng chƣa có kế hoạch cụ thể định kì cho 

hoạt động này. Chƣa xây dựng đƣợc  ộ tiêu chí chuẩn cho hoạt động lấy ý kiến các 

 ên liên quan về mức độ hài lòng về triết lý giáo dục và các hoạt động dạy học. 

- Việc triển khai đánh giá chất lƣợng từ ngƣời học của các ngành đào tạo sau 

khi ra trƣờng đã thực hiện tuy nhiên chƣa thu hút đƣợc nhiều cựu sinh viên tham gia. 

- Việc triển khai cải tiến chất lƣợng phƣơng pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá 

ngƣời học dựa trên kết quả khảo sát môn học chƣa thực hiện đồng  ộ, định kì. 

- Triết lí giáo dục chƣa đƣợc cụ thể hóa. 

- Việc điều chỉnh các hoạt động dạy và học có đƣợc điều chỉnh tuy nhiên mới 

dừng lại ở việc điều chỉnh nội dung. 

- Việc lấy ý kiến các  ên liên quan về mức độ hài lòng về triết lý giáo dục và 

các hoạt động dạy học tuy đƣợc thực hiện nhƣng chƣa có kế hoạch cụ thể định kì cho 

hoạt động này. Chƣa xây dựng đƣợc  ộ tiêu chí chuẩn cho hoạt động lấy ý kiến các 

 ên liên quan về mức độ hài lòng về triết lý giáo dục và các hoạt động dạy học. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 5 

Xây dựng, tổ chức các hoạt 

động để kết nối và duy trì 

mạng lƣới cựu sinh viên  

Phòng STSV 
Tháng 

3/2019 
 

2 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 6 

Xây dựng quy định về việc 

cải tiến chất lƣợng phƣơng 

pháp giảng dạy, kiểm tra, 

đánh giá ngƣời học đình kì 

sau mỗi kì học. 

Phòng Đào tạo 
Tháng 

3/2019 
 

3 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 7 

Xây dựng triết lý giáo dục 

cho Học viện 

Ban Giám đốc 

Phòng TC 

Tháng 

3/2019 
 

4 
Khắc 

phục 

Nghiên cứu,  an hành các 

văn  ản quy định, hƣớng 
Phòng Đào tạo 

Tháng 

3/2019 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

tồn 

tại 8 

dẫn điều chỉnh các hoạt 

động dạy và học 

5 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 9 

Xây dựng kế hoạch định kì 

cho hoạt động lấy ý các 

 ên liên quan về tất cả các 

nội dung liên quan đến hoạt 

động dạy và học. 

Phòng Đào tạo 

Phòng CTSV 

Tháng 

3/2019 
 

6 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 10 

Nghiên cứu xây dựng  ộ 

tiêu chí để lấy ý các  ên 

liên quan về tất cả các nội 

dung liên quan đến hoạt 

động dạy và học. 

Phòng Đào tạo 

Phòng CTSV 

Tháng 

3/2019 
 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 15 4.20 

Tiêu chí 15.1 4 

Tiêu chí 15.2 4 

Tiêu chí 15.3 5 

Tiêu chí 15.4 4 

Tiêu chí 15.5 4 

 

Tiêu chuẩn 16: Đánh giá ngƣời học 

Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh 

giá người học phù hợp trong quá trình học tập. 

Có quy trình thiết lập hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá 

người học phù hợp trong quá trình học tập 

 Học viện đã có quy trình thiết lập hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại 

hình đánh giá ngƣời học phù hợp trong quá trình học tập. Trên cơ sở các văn  ản quy 

định về kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Học viện thiết lập quy trình 

đánh giá ngƣời học cho tất cả các CTĐT và yêu cầu các khoa,  ộ môn chủ động 

nghiên cứu, triển khai các hình thức đánh giá, kiểm tra cho phù hợp với các môn học 

và chuyên ngành đào tạo. 
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 Quá trình đánh giá đƣợc thiết lập cho toàn  ộ quá trình học tập của ngƣời học, 

từ đánh giá đầu vào, đánh giá xuyên suốt quá trình đào tạo cho tới khi tốt nghiệp. Ở 

khâu xét tuyển đầu vào, căn cứ vào chỉ tiêu của mỗi ngành đào tạo và điều kiện xét 

tuyển của mỗi ngành của tất cả các hệ đào tạo để lựa chọn thí sinh trúng tuyển. Xuyên 

suốt quá trình đào tạo, việc học tập đƣợc đánh giá toàn diện thông qua việc theo dõi 

chuyên cần, các  ài kiểm tra giữa kỳ, các  ài tập lớn và thi kết thúc học phần với nhiều 

hình thức khác nhau nhƣ thi trắc nghiệm, tự luận, trắc nghiệm kết hợp với tự luận, vấn 

đáp, làm tiểu luận… Hình thức đánh giá mỗi môn học đƣợc thể hiện rõ trong đề cƣơng 

môn học và đƣợc phổ  iến tới ngƣời học ngay khi  ắt đầu môn học [H16.16.01.15]. 

Kết quả tổng hợp của mỗi môn học trên lớp  ao gồm điểm đánh giá quá trình và điểm 

thi kết thúc học phần. Tỉ lệ giữa hai đầu điểm này thay đổi tùy theo đặc thù từng môn 

học. Bên cạnh đó, ý thức của ngƣời học về việc tham gia học tập, tham gia các phong 

trào, hoạt động cộng đồng, tuân thủ các nội quy, quy chế, quy định, pháp luật…cũng 

đƣợc đánh giá thƣờng xuyên sau mỗi học kỳ, năm học và theo dõi suốt khoá học 

[H16.16.01.08], [H16.16.01.09]. 

Có quy định, hướng dẫn, kế hoạch đánh giá người học; có phân công trách 

nhiệm cụ thể 

 Hệ thống theo dõi, đánh giá ngƣời học  ao gồm: Phòng Đào tạo, Phòng Công 

tác sinh viên, các khoa và cố vấn học tập đƣợc thiết lập để đảm  ảo hoạt động. Học 

viện giao Phòng ĐT là đơn vị đầu mối theo dõi việc thực hiện các quy định liên quan 

đến đào tạo. Các mảng công việc đƣợc lãnh đạo Phòng ĐT phân công cho các chuyên 

viên [H16.16.01.11]. Đối với việc học tập của SV đƣợc đánh giá theo tiến trình: Giảng 

viên môn học theo dõi, đánh giá chuyên cần và quá trình; Phòng ĐT tham mƣu tổ chức 

thi kết thúc các môn học, phối hợp với các khoa tổ chức chấm  ài và tổng hợp kết quả. 

Việc thi kết thúc học phần các học kỳ hoặc tổ chức các đợt kiến tập, thực hành, thực 

tập đƣợc Phòng Đào tạo và các Khoa lên kế hoạch và công  ố cho SV trƣớc để SV 

nắm  ắt và chủ động trong việc thực hiện. Đối với việc rèn luyện của SV: Phòng 

CTSV đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và CVHT thực hiện việc theo dõi, 

đánh giá ngƣời học thƣờng xuyên; trong đó CVHT chịu sự giám sát, điều phối và  áo 

cáo hoạt động thƣờng xuyên với Phòng CTSV. 

 Học viện  an hành hệ thống các văn  ản quy định về hoạt động đào tạo đại học: 

quy chế đào tạo theo niên chế (từ năm 2013) và theo tín chỉ (từ năm 2015) 
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[H16.16.01.02], [H16.16.01.03], các quy định, hƣớng dẫn về việc tổ chức thi, kiểm tra 

kết thúc học phần [H16.16.01.04], [H16.16.01.05], quy trình xây dựng ngân hàng câu 

hỏi [H16.16.01.01], quy trình tổ chức thi kết thúc học phần [H16.16.01.06]; các 

chƣơng trình đào tạo cho từng ngành cũng nhƣ đề cƣơng môn học [H16.16.01.12], 

[H16.16.01.13], [H16.16.01.14]. Căn cứ trên chƣơng trình đào tạo để xây dựng đề 

cƣơng các môn học. Bên cạnh, việc đánh giá ngƣời học cũng đƣợc thể hiện  ằng hệ 

thống các quy chế: quy chế công tác SV [H16.16.01.07], quy định đánh giá kết quả rèn 

luyện SV [H16.16.01.08], [H16.16.01.09]; quy trình xét khen thƣởng, kỷ luật SV 

[H16.16.01.10],… 

Có các loại hình, tiêu chí, nội dung đánh giá phù hợp trong quá trình học tập 

đối với từng môn học, học phần trong chương trình dạy học 

 Trong suốt quá trình học tập, việc học tập trên lớp đƣợc đánh giá thông qua 

điểm chuyên cần, các  ài kiểm tra giữa kỳ, các  ài tập nhóm,  ài thi cuối kỳ với nhiều 

hình thức khác nhau nhƣ thi tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp với tự luận, vấn 

đáp,… Hình thức đánh giá mỗi môn học đƣợc thể hiện rõ trong đề cƣơng môn học và 

đƣợc giảng viên phổ  iến tới ngƣời học ngay khi  ắt đầu môn học [H16.16.01.15]. 

Đánh giá học phần đƣợc thiết kề gồm đánh giá quá trình và kết thúc học phần. Phần 

lớn các môn học trên lớp đƣợc đánh giá qua kết quả chuyên cần, quá trình và thi kết 

thúc học phần với tỷ lệ theo quy định, trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng số 

không dƣới 50%. Kết quả tổng hợp của mỗi môn học  ao gồm điểm đánh giá quá trình 

và điểm thi kết thúc môn học với tỷ lệ thay đổi tùy theo đặc thù từng môn học (trong 

đó điểm thi kết thúc môn học thƣờng chiếm tỉ lệ từ 50% -70%). Điểm đánh giá môn 

học đƣợc thể hiện theo hệ chữ  ao gồm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D và F (theo thang 

điểm 10, A+ tƣơng ứng từ 9 đến 10, A tƣơng ứng từ 8.5 đến dƣới 9; B+ tƣơng ứng từ 

8,0 đến 8.4; B tƣơng ứng từ 7,0 đến 7,9; C+ tƣơng ứng từ 6,5 đến 6,9; C tƣơng ứng từ 

5,5 đến 6,4; D+ từ 5,0 đến 5,4; D từ 4,0 đến 4,9 và F nhỏ hơn 3,9) [H16.16.01.02], 

[H16.16.01.03]. Đánh giá các môn học trên lớp là quá trình gồm nhiều hình thức và 

thực hiện xem kẽ, phân  ổ đều. Các hình thức đánh giá: Kiểm tra quá trình: trắc 

nghiệm, tự luận;  ài tập nhóm, cá nhân (làm trên lớp, làm ở nhà,...); Thi kết thúc học 

phần: trắc nghiệm, tự luận, trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Nội dung của các đợt kiểm 

tra đánh giá cũng nhƣ công tác tổ chức đánh giá ngƣời học đƣợc giám sát chặt chẽ  ởi 

các cá nhân,  ộ phận chuyên môn, để đảm  ảo tính minh  ạch, công  ằng trong đánh 
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giá ngƣời học. Việc tổ chức thi kết thúc học phần đƣợc thực hiện  ởi  ộ phận khảo thí, 

độc lập với các  ộ môn. Đối với các môn thực hành, thực tập, SV phải nộp sản phẩm 

 áo cáo và đƣợc các khoa chủ trì tổ chức chấm và đánh giá kết quả. Đối với khóa luận 

tốt nghiệp, SV phải  ảo vệ trƣớc Hội đồng và đƣợc Hội đồng đánh giá, nhận xét. Một 

số môn học có hình thức đánh giá đặc thù qua sản phẩm truyền thông nhóm (môn 

Thực hành tuyên truyền vận động giới của ngành Giới và Phát triển), viết tiểu luận 

(môn Kinh tế học về Giới của ngành Quản trị kinh doanh)… 

Để đƣợc công nhận tốt nghiệp, ngƣời học phải tích lũy đủ số tín chỉ theo 

chƣơng trình đào tạo đƣợc  an hành; có đầy đủ các loại chứng chỉ (giáo dục thể chất, 

quốc phòng an ninh, Tiếng Anh) và các đáp ứng các điều kiện khác [H16.16.01.03]. 

Khi đã đạt đƣợc đầy đủ các điều kiện, ngƣời học có quyền làm đơn xin xét tốt nghiệp 

theo quy định.  

Đối với việc đánh giá ngƣời học: Đƣợc thể hiện trong các quy chế, quy định 

liên quan đến đánh giá rèn luyện, xét khen thƣởng, xét kỷ luật,… thông qua các kênh: 

theo dõi tiến trình học tập trên lớp, hoạt động rèn luyện ngoại khóa, theo dõi của các 

khoa, phòng, CVHT và  an cán sự các lớp,… Việc SV tham gia các hoạt động ngoại 

khóa (các cuộc thi, các hoạt động giáo dục chính trị tƣ tƣởng,...) đƣợc khuyến khích và 

tổng hợp để xét cộng điểm rèn luyện mỗi học kỳ, đƣợc quy định cụ thể trong khung 

đánh giá rèn luyện SV. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt 

được chuẩn đầu ra. 

Thực hiện quy trình rõ ràng về việc đánh giá kết quả người học để đạt được 

chuẩn đầu ra và được công bố công khai, rộng rãi đến các bên liên quan. 

 Học viện triển khai xây dựng các chƣơng trình đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành 

[H16.16.01.12], [H16.16.01.13], [H16.16.01.14], công  ố trên we site Học viện và 

thông qua các kênh thông tin trực tiếp (giới thiệu về chƣơng trình trong các cuộc sinh 

hoạt khoa với SV, Tuần sinh hoạt công dân SV các năm học). Căn cứ vào chƣơng 

trình, chuẩn đầu ra của ngành, đề cƣơng các môn học đƣợc xây dựng đảm  ảo đạt 

chuẩn đầu ra về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ [H16.16.01.15]. Từ đó, tổ chức xây 

dựng ngân hàng câu hỏi thi theo đề cƣơng môn học. Dựa trên hệ thống ngân hàng câu 
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hỏi thi đƣợc các  ộ môn xây dựng và thẩm định để đánh giá ngƣời học qua các kỳ thi, 

kiểm tra. Các khoa quán triệt giảng viên lên lớp tuân thủ đúng đề cƣơng đã  an hành; 

kết thúc mỗi học kỳ đều tổ chức họp khoa để đánh giá hoạt động giảng dạy, đề xuất 

các phƣơng pháp giảng dạy mới. Các môn học đều có phần đánh giá chuyên cần, đánh 

giá quá trình và thi kết thúc học phần. Kết thúc mỗi học kỳ đều tổ chức lấy ý kiến đánh 

giá của SV về việc giảng viên dạy học có đảm  ảo theo chƣơng trình đề cƣơng đã 

công  ố hay không. Việc thiết kế chƣơng trình đào tạo cũng theo hƣớng đảm  ảo đầy 

đủ các mục tiêu đầu ra nhƣ kỹ năng mềm, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật.  

Thực hiện nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá tương thích để đạt được chuẩn 

đầu ra 

 Học viện tiến hành đánh giá việc học tập của SV thông qua việc tổ chức các 

hoạt động kiểm tra, thi kết thúc học phần theo quy trình đã đƣợc  an hành 

[H16.16.01.06]. Việc tổ chức thi kết thúc học phần đƣợc đa dạng hóa với nhiều hình 

thức: tự luận, trắc nghiệm,  án trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành,… phù hợp với từng 

môn học, giúp đánh giá khách quan quá trình học tập của ngƣời học. Ngƣời học phải 

thể hiện đƣợc năng lực tƣ duy, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề với yêu cầu 

nhất định. Đối với các môn học trên lớp, việc đánh giá đƣợc thực hiện  ởi giảng viên 

(theo dõi chuyên cần và các  ài kiểm tra định kỳ); kết thúc môn học có tổ chức thi hết 

học phần (do Phòng ĐT tổ chức). Đối với các môn học thực hành, các khoa chủ trì 

việc đánh giá thông qua các sản phẩm,  áo cáo. Vào năm học cuối, những SV đạt điều 

kiện theo yêu cầu của chƣơng trình đào tạo sẽ đƣợc tham gia làm khóa luận tốt nghiệp 

hoặc học  ổ sung các môn học chuyên ngành để tích lũy đủ số tín chỉ xét tốt nghiệp 

[H16.16.02.05]. Hình thức đánh giá đối với nhóm SV làm khóa luận tốt nghiệp là  ảo 

vệ trƣớc Hội đồng; đối với nhóm SV còn lại là thi kết thúc học phần giống nhƣ những 

môn học khác. Một số môn học chọn hình thức thi hết môn tùy theo đặc thù, ví dụ một 

số môn thực hành của ngành Công tác xã hội (đánh giá qua  áo cáo thực hành), ngành 

Giới (đánh giá quan sản phẩm video của nhóm nhƣ môn Thực hành tuyên truyền vận 

động giới) và ngành Truyền thông đa phƣơng tiện (đánh giá qua thi thực hành nhƣ 

môn Hình họa 1, 2,…) [H16.16.01.15]. 

 Kết thúc mỗi học kỳ, căn cứ kết quả học tập và việc thực hiện các nghĩa vụ của 

ngƣời học, Phòng ĐT là đơn vị đầu mối rà soát, tham mƣu cho BGĐ về danh sách 
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cảnh  áo kết quả học tập và  uộc thôi học, có thông  áo tới SV trƣớc khi  an hành 

Quyết định chính thức [H16.16.02.06].  

Các phương pháp kiểm tra, đánh giá người học giúp đo lường được mức độ đạt 

chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ.  

 Trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, các giảng viên đã căn cứ chuẩn 

đầu ra để xây dựng hệ thống câu hỏi; sau đó tổ chức các hội đồng thẩm định, lấy ý 

kiến chuyên gia và  iểu quyết thông qua [H16.16.02.01]. Hệ thống ngân hàng câu hỏi 

đƣợc xây dựng theo thang nhận thức 6  ậc của Bloom, giúp ngƣời học  iết, hiểu và  ắt 

đầu vận dụng đƣợc kiến thức.  

 Bên cạnh đó, Học viện tiến hành các phƣơng pháp đánh giá quá trình rèn luyện 

của ngƣời học từng học kỳ với sự tham gia chặt chẽ của các đơn vị có liên quan nhƣ: 

Phòng CTSV, Phòng ĐT, Phòng Quản trị cơ sở vật chất, Phòng Tài chính kế toán, 

Đoàn Thanh niên,… theo các  ƣớc cụ thể, quy định trách nhiệm của từng cấp: CVHT 

các lớp, hội đồng cấp khoa, hội đồng cấp học viện đảm  ảo khách quan, công  ằng và 

chính xác [H16.16.01.09]. Việc đánh giá ý thức của ngƣời học cũng đƣợc thể hiện qua 

các hoạt động xét học  ổng khuyến khích học tập, khen thƣởng và kỷ luật, ý thức tham 

gia các phong trào đoàn thể, trách nhiệm với cộng đồng…[H16.16.02.02], 

[H16.16.02.03], [H16.16.02.04]. Các hoạt động này đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, 

theo quy trình cụ thể, khách quan và công  ằng. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà 

soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu 

ra. 

 Thực hiện rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá người học 

định kỳ ít nhất 2 năm/lần 

 Căn cứ trên các văn  ản quy định về thi, kiểm tra, đánh giá ngƣời học, Học viện 

đã tiến hành thực hiện rà soát các phƣơng pháp đánh giá ngƣời học:  ổ sung các quy 

trình cụ thể về tổ chức thi kết thúc học phần, phúc khảo, rà soát kết quả thi trong hoạt 

động đào tạo và khảo thí [H16.16.01.06]. Các tổ  ộ môn xây dựng các đề cƣơng môn 

học đều đề cập đến phƣơng pháp kiểm tra và hình thức đánh giá. Sau đó và tổ chức các 
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Hội đồng nghiệm thu với sự tham gia của các chuyên gia để góp ý,  iểu quyết thông 

qua đề cƣơng môn học. Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, các  ộ môn tiến hành rà soát các 

phƣơng pháp đánh giá của môn học cũng nhƣ rà soát lại đề cƣơng môn học. Khi có 

nhu cầu điều chỉnh phƣơng pháp kiểm tra, hình thức đánh giá môn học, các tổ  ộ môn 

thảo luận trong khoa và lập tờ trình đề xuất với BGĐ để thông qua việc điều chỉnh, sau 

đó triển khai chỉnh sửa đề cƣơng môn học [H16.16.02.01].  

 Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chƣơng trình đào tạo cũng đƣợc các Khoa rà soát 

và thực hiện cập nhật lại chƣơng trình phù hợp với thực tiễn. Ví dụ, ngành Công tác xã 

hội đã tiến hành chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo từ 128 tín chỉ thành 124 tín chỉ, trong 

đó hệ thống các môn học công tác xã hội chuyên  iệt đƣợc nâng tín chỉ lên từ 2 thành 

3 tín, một số môn học đƣợc thay thế  ằng các môn mới hoặc tăng số tín chỉ; tăng kiến 

thức thực hành, kiến thức chuyên môn. Từ đó cũng có những định hƣớng thay đổi 

trong cách thức đánh giá, kiểm tra đối với các môn học. 

 Thực hiện nghiên cứu, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá người học, sự tác 

động của các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng và hình thức tuyển chọn 

người học định kỳ bằng các công cụ hiện đại, hiệu quả. 

Kết thúc mỗi học kỳ, các tổ  ộ môn đều họp để rút kinh nghiệm giảng dạy các 

môn học; từ đó đề xuất điều chỉnh các phƣơng pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá. Một 

số môn học đã có sự thay đổi, điều chỉnh hình thức kiểm tra đánh giá nhƣ: các môn 

khoa học Mác Lenin, Tiếng Anh,… Quy chế đào tạo theo tín chỉ từ năm 2015 quy 

định kết quả học tập của SV đƣợc đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: (1) 

Tổng số tín chỉ của các học phần mà SV đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là 

khối lƣợng học tập đăng ký); (2) Điểm trung  ình chung học kỳ là điểm trung  ình có 

trọng số của các học phần mà SV đăng ký học trong học kỳ đó, với trọng số là số tín 

chỉ tƣơng ứng của từng học phần; (3) Khối lƣợng kiến thức tích lũy là khối lƣợng tính 

 ằng tổng số tín chỉ của những học phần đã đƣợc đánh giá theo thang điểm chữ A+, A, 

B+, B, C+, C, D+, D, F tính từ đầu khóa học; (4) Điểm trung  ình chung tích lũy là 

điểm trung  ình của các học phần và đƣợc đánh giá  ằng các điểm chữ A+, A, B+, B, 

C+, C, D+, D, F mà SV đã tích lũy đƣợc, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm đƣợc 

xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ [H16.16.01.03]. 



182 
 

 Công bố kết quả đánh giá kịp thời; các trường hợp khiếu nại, phúc tra được xử 

lý hợp lý 

Việc đánh giá kết quả học tập của ngƣời học đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và 

liên tục. Giảng viên công  ố kết quả theo dõi chuyên cần và các  ài kiểm tra định kỳ 

trƣớc khi kết thúc môn học để SV nắm đƣợc có đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần 

hay không. Các trƣờng hợp SV khiếu nại về điểm quá trình đƣợc giảng viên giải quyết 

và phản hồi lại cho SV  iết trƣớc khi nộp điểm về Phòng ĐT hoặc nhập điểm lên hệ 

thống. Đối với  ài thi kết thúc học phần, việc công  ố điểm cho SV đƣợc thực hiện 

trong tuần thứ hai của học kỳ tiếp theo. Việc giải quyết kết quả phúc khảo đƣợc thực 

hiện đầy đủ, giải quyết đúng quy trình nhằm đảm  ảo quyền lợi của SV 

[H16.16.03.06]. Phòng ĐT đầu mối tiếp nhận các đơn phúc khảo  ài thi của SV, phối 

hợp với các tổ  ộ môn/ các khoa chấm phúc khảo và công  ố cho SV. Phòng ĐT chốt 

điểm theo học kỳ và khoá hệ thống điểm sau khi đã xử lý. Kết quả đánh giá ngƣời học 

còn đƣợc rà soát thông qua các hoạt động CVHT theo dõi, tƣ vấn tiến trình học tập của 

SV [H16.16.03.04]; việc xét cảnh  áo kết quả học tập hàng kỳ [H16.16.03.05].  

Thực hiện khảo sát/lấy ý kiến của người học, cựu người học 

 Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, Học viện đều tổ chức lấy ý kiến đánh giá của SV 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên [H16.16.03.01], [H16.16.03.02], trong đó có 

nội dung khảo sát về kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó, hoạt động khảo sát, lấy ý kiến 

của cựu SV về chƣơng trình đào tạo cũng đƣợc triển khai thƣờng xuyên 

[H16.16.03.03]. Kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để đánh giá tình hình SV 

sau tốt nghiệp, và là kênh tham khảo để Học viện có hƣớng điều chỉnh các chƣơng 

trình đào tạo cũng nhƣ các hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến 

để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

 Thay đổi, cải tiến các loại hình/ phương pháp đánh giá kết quả người học 

Học viện tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung chƣơng trình đào tạo theo định kỳ 

nhằm đảm  ảo các chƣơng trình đào tạo mang tính cập nhật, thực tế [H16.16.04.04]. 

Bên cạnh đó, các  ộ môn cũng tiến hành rà soát, chỉnh sửa các nội dung giảng dạy, 
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phƣơng pháp giảng dạy. Thông qua việc rà soát các phƣơng pháp đánh giá để cải thiện 

quá trình giảng dạy. Nhiều môn học đƣợc áp dụng hình thức thi kiểm tra trắc nghiệm, 

 án trắc nghiệm. Học viện chủ trƣơng khuyến khích các  ộ môn chuyển đổi hình thức 

thi từ tự luận sang trắc nghiệm, xây dựng  ộ ngân hàng câu hỏi thi phong phú, đảm 

 ảo tính khách quan. Các khoa phối hợp với các  ộ môn thiết lập ngân hàng câu hỏi 

thi, đồng thời ngân hàng đề thi liên tục đƣợc cập nhật,  ổ sung liên tục hàng năm. Quy 

chế đào tạo đại học cũng có sự thay đổi và cải tiến để phù hợp với yêu cầu thực tế 

[H16.16.01.02], [H16.16.01.03]. Từ năm 2015, Học viện chuyển đổi sang hình thức 

đào tạo theo tín chỉ; các loại hình và phƣơng pháp đánh giá kết quả đào tạo đƣợc đa 

dạng hóa và có tính hệ thống. Công tác thanh tra giảng đƣờng cũng đƣợc thực hiện 

thông qua việc giám sát hoạt động giảng dạy trên lớp của giảng viên. Cùng với đó, các 

quy chế, quy định liên quan đến SV cũng đƣợc cập nhật,  ổ sung liên tục trong Sổ tay 

SV các năm nhằm giúp SV nắm  ắt đƣợc thông tin [H16.16.04.02]. 

 Định kỳ đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của những loại hình/phương pháp 

kiểm tra, đánh giá người học 

Thông qua việc họp tổ  ộ môn, họp khoa, các  uổi tổng kết năm học để đánh 

giá lại các môn học, trong đó có đánh giá các phƣơng pháp/hình thức kiểm tra. Đồng 

thời, thông qua tiến hành lấy ý kiến phản hồi của ngƣời học về các phƣơng pháp kiểm 

tra, đánh giá đối với từng môn học sau khi kết thúc giảng dạy mỗi học kỳ 

[H16.16.04.03] để tham khảo, điều chỉnh phƣơng pháp giảng dạy cũng nhƣ đánh giá 

SV. Công tác đánh giá hoạt động rèn luyện của ngƣời học cũng có sự cải tiến về việc 

xây dựng và thiết lập hệ thống các văn  ản có liên quan: quy định về đánh giá kết quả 

rèn luyện ngƣời học đƣợc xây dựng và điều chỉnh  ám sát các văn  ản chỉ đạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo [H16.16.04.01], [H16.16.01.08], trong đó dần cụ thể hóa các tiêu 

chí đánh giá phù hợp với tình hình thực tế với các thông số điểm đánh giá đƣợc điều 

chỉnh; Sổ tay SV các năm có sự chỉnh sửa,  ổ sung và cập nhập thông tin, đảm  ảo 

đầy đủ các quy chế, quy định của Học viện, giúp ngƣời học nắm  ắt đƣợc thông tin 

một cách có hệ thống ngay từ đầu khóa học. Việc đánh giá rèn luyện SV đƣợc xây 

dựng thành quy trình công việc rõ ràng, có sự phân công trách nhiệm giữa các đơn vị 

có liên quan; đƣa kết quả đánh giá rèn luyện và  ảng điểm tốt nghiệp của SV; làm cho 

ngƣời học nhận thức đƣợc đầy đủ về tầm quan trọng của kết quả đánh giá rèn luyện. 
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Tăng trách nhiệm giữa CVHT và hội đồng đánh giá cấp khoa, không để xảy ra tình 

trạng ngƣời học có đơn khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện đến các cấp quản lý. 

 Quy trình xây dựng và đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của các phương 

pháp kiểm tra, đánh giá được thực hiện khoa học, được kiểm chứng trước khi áp dụng 

và được thông báo công khai cho người học trước khi bắt đầu học mỗi khoá học/ học 

kỳ/học phần 

 Việc xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá môn học đƣợc lấy ý kiến của các 

chuyên gia thông qua Hội đồng góp ý thẩm định đề cƣơng môn học. Đề cƣơng khi 

đƣợc duyệt đều công  ố công khai trên we site Học viện, tài khoản cá nhân của SV và 

đƣợc giảng viên công  ố đến SV ngay từ khai  ắt đầu môn học để SV hiểu rõ yêu cầu, 

cách thức đánh giá môn học. Cùng với đó, việc xây dựng  ộ câu hỏi thi học phần đƣợc 

thực hiện theo quy trình khoa học, cụ thể  ao gồm các  ƣớc nhƣ: các khoa,  ộ môn 

triển khai đăng ký xây dựng  ộ câu hỏi gửi Phòng ĐT; Phòng ĐT tổng hợp trình BGĐ 

phê duyệt kế hoạch; các  ên liên quan ký hợp đồng và tổ chức  iên soạn  ộ câu hỏi; tổ 

 ộ môn/khoa tổ chức thẩm định; hội đồng khoa học tổ chức thẩm định, nghiệm thu; 

hoàn thiện, thông qua và đƣa vào sử dụng [H16.16.01.01]. 

 Không có tình trạng khiếu nại, phàn nàn của người học về sự thiếu công bằng, 

minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả học tập 

 Các trƣờng hợp SV phúc khảo về điểm thi hoặc kết quả đánh giá rèn luyện đều 

đƣợc xác minh, xử lý và thông tin thoả đáng đến SV. Không có trƣờng hợp SV khiếu 

nại về tính công  ằng, khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập cũng nhƣ rèn 

luyện trong thời gian 5 năm gần đây. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh  

 - Có hệ thống đánh giá ngƣời học một cách toàn diện cả về con ngƣời và hệ 

thống văn  ản quy định chặt chẽ, đảm  ảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ theo 

chƣơng trình đào tạo, yêu cầu về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, 

ngoại ngữ đến các yêu cầu về rèn luyện (kết quả đánh giá rèn luyện, Tuần sinh hoạt 
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công dân – SV,…) để ngƣời học nỗ lực hoàn thiện  ản thân trong quá trình học tập và 

rèn luyện tại Học viện. 

 - Loại hình đánh giá ngƣời học đa dạng, đƣợc thiết lập chặt chẽ qua nhiều kênh 

thông tin khác nhau (lớp, CVHT, giảng viên, khoa, phòng) đảm  ảo tính khách quan 

và độ tin cậy trong việc đánh giá.  

- Tiến hành công khai rộng rãi các văn  ản liên quan đến hoạt động đào tạo với nhiều 

hình thức. Đánh giá việc học tập đa dạng, tạo cơ sở để đánh giá ngƣời học một cách 

toàn diện, khách quan. Phƣơng thức và nội dung đƣợc xây dựng  ám sát chuẩn đầu ra 

của ngành học và  ám sát vào thang phát triển nhận thức của Bloom, đảm  ảo phát 

triển tuần tự kiến thức của ngƣời học trong quá trình đào tạo tại Học viện. 

 - Việc đánh giá đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, thống nhất theo các văn  ản quy 

định hiện hành, có quy trình đánh giá chặt chẽ, đảm  ảo tính khách quan và minh  ạch 

trong các khâu; hình thức đánh giá đƣợc công khai và phổ  iến thƣờng xuyên đến 

ngƣời học. 

 - Việc rà soát các phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá đƣợc thực hiện thƣờng 

xuyên; 

 - Việc rà soát kết quả đánh giá ngƣời học có sự tham gia của nhiều cá nhân, 

đảm  ảo sự đánh giá khách quan. 

 - Việc rà soát, cải tiến chƣơng trình đào tạo, đề cƣơng chi tiết môn học đƣợc 

thực hiện đảm  ảo quy định. 

 - Các hình thức thi đƣợc cải tiến, đa dạng đảm  ảo tính chính xác, công  ằng và 

hiệu quả. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

 - Chƣa có  ảng phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong đơn vị chuyên 

trách Phòng ĐT trong việc đánh giá ngƣời học mà chỉ dựa trên hợp đồng lao động; 

- Chƣa tổ chức đƣợc các hội thảo liên quan đến đánh giá các loại hình đặc thù đối với 

mỗi môn học hoặc kỳ thi, tạo cơ sở cho việc rà soát, sửa đổi,  ổ sung nội dung và hình 

thức đánh giá một cách thƣờng xuyên. 
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 - Việc kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh chỉ mang tính chất thời điểm, dồn vào 

năm cuối, chƣa khuyến khích đƣợc ngƣời học rèn luyện Tiếng Anh trong suốt quá 

trình học. Với những SV không vƣợt qua các kỳ thi đầu ra Tiếng Anh đều phải tham 

gia thi và lấy chứng chỉ  ên ngoài, vì việc đợi các đợt thi ở khóa sau sẽ dẫn đến chậm 

tiến độ xét tốt nghiệp. 

 - Hiện chƣa có các  áo cáo tổng kết, sơ kết về hiệu quả của các phƣơng pháp 

kiểm tra, đánh giá đƣợc áp dụng trong chƣơng trình đào tạo. 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 
Phát huy 

điểm mạnh 1 

Rà soát thƣờng xuyên để cập 

nhật hệ thống đánh giá 

ngƣời học (cả về nhân lực và 

quy chế) 

Phòng ĐT, 

CTSV,  

Các Khoa 

Hằng năm  

2 
Phát huy 

điểm mạnh 2 

Cải tiến hệ thống loại hình 

đánh giá ngƣời học 

Phòng ĐT, 

CTSV,  

Các Khoa 

Hằng năm  

3 
Phát huy 

điểm mạnh 3 

Nghiên cứu thêm các kênh 

để cung cấp thông tin cho 

các bên liên quan 

Phòng ĐT, 

CTSV,  

Các Khoa 

2019  

4 
Phát huy 

điểm mạnh 4 

Rà soát, cải tiến các loại 

hình đánh giá phù hợp 

Phòng ĐT, 

CTSV,  

Các Khoa 

2019  

5 
Phát uy điểm 

mạnh 5 

Đẩy mạnh việc họp về đổi 

mới phƣơng pháp kiểm tra 

đánh giá môn học ở các 

khoa 

Các Khoa Hằng năm  

6 
Phát uy điểm 

mạnh 6 

Tăng cƣờng sự phối hợp 

chặt chẽ của PĐT, PCTSV, 

các khoa và CVHT trong 

việc rà soát đánh giá kết quả 

ngƣời học 

Phòng ĐT 

CTSV; 

Các Khoa; 

CVHT 

Năm 2019  

7 
Phát huy điểm 

mạnh 7 

Duy trì việc rà soát, chỉnh 

sửa lại chƣơng trình đào tạo 
Các Khoa 2 năm/lần  
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

8 
Phát huy điểm 

mạnh 8 

Rà soát và lựa chọn loại 

hình thi cử phù hợp với từng 

môn học sau mỗi học kỳ 

Bộ môn Năm 2019  

9 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Phân công nhiệm vụ của 

từng thành viên trong đơn vị 

chuyên trách Phòng Đào tạo 

Phòng ĐT Năm 2019  

10 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Tăng cƣờng các hoạt động 

sinh hoạt, tổng kết các loại 

hình đánh giá đặc thù đối 

với mỗi môn học hoặc kỳ thi 

Phòng ĐT;  

Các Khoa 
Năm 2019  

11 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Tổ chức các kỳ thi đầu ra 

Tiếng Anh thƣờng xuyên 

hoặc dựa theo nhu cầu SV 

Phòng ĐT; 

Bộ môn 

ngoại ngữ 

Năm 2019  

12 
Khắc phục 

tồn tại 4 

Kết thúc mỗi học kỳ, năm 

học cần có sự rà soát, tổng 

kết về hiệu quả của các 

phƣơng pháp kiểm tra, đánh 

giá đƣợc áp dụng trong 

chƣơng trình ĐT 

Phòng ĐT; 

Các Khoa 
Năm 2019  

4. Mức đánh giá  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 16 4.25 

Tiêu chí 16.1 4 

Tiêu chí 16.2 4 

Tiêu chí 16.3 4 

Tiêu chí 16.4 5 

Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học 

Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

cũng như hệ thống giám sát người học. 
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* Có quy chế, quy định/văn bản về việc triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ người học 

Học viện có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học, thể 

hiện ở Chiến lƣợc phát triển Học viện “Đầu tư mua sắm nhằm hiện đại hoá cơ sở vật 

chất hiện có, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học; chú trọng đến xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin cho tất 

cả các lĩnh vực hoạt động, đầu tư các khu thực hành, thực tập, phục vụ hoạt động 

nghiên cứu và sáng tạo của SV”; “Bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến 

khung học phí, các khoản thu khác, các chế độ chính sách để thu hút SV vào Học 

viện...”. Thông qua việc xây dựng các kế hoạch chuyên môn hàng năm, các đơn vị 

trong Học viện đề xuất nội dung hoạt động để thực hiện các công việc có liên quan đến 

ngƣời học [H17.17.01.01], [H17.17.01.09], [H17.17.01.14], [H17.17.01.15], 

[H17.17.01.16], [H17.17.01.17]. Từ  ảng kế hoạch chuyên hàng năm đƣợc BGĐ phê 

duyệt, các đơn vị nhƣ Phòng CTSV, Phòng ĐT, Phòng TCHC, Trung tâm CNTT-TV 

cụ thể hoá các hoạt động  ám sát chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động phục vụ và 

hỗ trợ ngƣời học. 

* Có kế hoạch thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị/cá 

nhân trong việc triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng năm, các đơn vị lập kế hoạch 

triển khai thực hiện công việc liên quan đến hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học: 

- Các khoa giới thiệu cán  ộ, giảng viên tham gia tham gia công tác CVHT các 

lớp, Phòng CTSV tham mƣu cho BGĐ phân công nhiệm vụ CVHT hàng năm. Các 

CVHT thực hiện nhiệm vụ theo quy định và có ghi chép lại hoạt động CVHT của cá 

nhân [H17.17.01.09], [H17.17.01.10], cùng tham gia giáo dục, quản lý SV thực hiện 

tốt các quy định liên quan đến SV [H17.17.01.08]. Trợ lý khoa thực hiện nhiệm vụ tƣ 

vấn, hỗ trợ SV trong các hoạt động của khoa. CVHT và trợ lý khoa có nhiệm vụ tìm 

hiểu các văn  ản, các quy định có liên quan đến SV để tƣ vấn, hỗ trợ SV,… Bên cạnh 

đó các Khoa còn thiết lập và vận hành các mô hình thực hành nghề nghiệp cho SV 

nhƣ: Câu lạc  ộ nghề Luật, Vƣờn ƣơm doanh nhân, Mạng lƣới doanh nhân,… để hỗ 

trợ SV. [H17.17.01.18], [H17.17.01.19], [H17.17.01.24], [H17.17.01.25]. 
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- Phòng CTSV là đầu mối trong hoạt động hỗ trợ ngƣời học, phân công các 

chuyên viên trong Phòng thực hiện các hoạt động nhƣ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành 

chính SV; định hƣớng nghể nghiệp, kỹ năng mềm, kết nối SV và doanh nghiệp, hỗ trợ 

SV về các vấn đề có liên quan đến rèn luyện, chế độ chính sách [H17.17.01.02], 

[H17.17.01.03], [H17.17.01.11]. 

- Viện nghiên cứu Phụ nữ thực hiện công tác định hƣớng, hƣớng dẫn SV nghiên 

cứu khoa học. Hàng năm tham mƣu cho BGĐ tổ chức triển khai những hoạt động 

nghiên cứu khoa học hiệu quả và chất lƣợng trong SV [H17.17.01.12], [H17.17.01.13]. 

- Đoàn Thanh niên thành lập các Câu lạc  ộ, tổ, đội, nhóm, phân công cán  ộ tổ 

chức các hoạt động liên quan đến văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động 

ngoại khóa khác cho SV theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn [H17.17.02.15], 

[H17.17.02.16]. 

- Trung tâm CNTT-TV rà soát hệ thống tài liệu, giáo trình, đề xuất mua  ổ sung 

sách phục vụ SV; rà soát hệ thống phòng máy phục vụ việc thực hành tin học của SV; 

quản lý hệ thống kết nối internet cho SV khu nội trú,... 

- Bộ phận y tế thuộc Phòng Tổ chức Hành chính lên kế hoạch mua sắm các 

trang thiết  ị y tế, thuốc, tổ chức khám sức khoẻ SV định kỳ; tổ chức các hoạt động 

phun thuốc phòng chống dịch  ệnh; trực hàng ngày để hỗ trợ SV trong chăm sóc sức 

khoẻ,... 

- Bộ phận quản trị cơ sở vật chất thuộc Phòng Tổ chức Hành chính lên kế hoạch 

rà soát, tiếp nhận và quản lý SV khu nội trú; hỗ trợ SV trong các hoạt động ra vào Học 

viện (vé xe đạp, xe máy, ra vào khu nội trú,...). 

* Có hệ thống giám sát người học (phần mềm, cơ sở dữ liệu đánh giá tiến trình 

học tập; kết quả học tập và nghiên cứu của người học; thanh tra đào tạo 

Học viện thiết lập hệ thống giám sát ngƣời học thông qua việc triển khai nhiều 

kênh thông tin khác nhau: 

+ Về công cụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngƣời học trên phần 

mềm quản lý đào tạo Edusoft [H17.17.01.04, [H17.17.01.21]; trong đó có các phân hệ 

quản lý SV, quản lý điểm, học phí, đăng ký môn học, học  ổng và miễn giảm học 

phí,… Các phân hệ có hệ thống trƣờng dữ liệu đầy đủ để nhập liệu và quản lý. 
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+ Về nhân sự: Phòng ĐT là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động giám sát 

việc giảng dạy, học tập trên giảng đƣờng của giảng viên, SV. Học viện đã tiến hành 

các hoạt động giám sát, thanh tra việc giảng dạy của giảng viên thƣờng xuyên và có 

ghi chép để tổng hợp,  áo cáo. Tuy nhiên, các hoạt động thanh tra đào tạo, giảng 

đƣờng, khảo thí chƣa đƣợc quy định thực hiện thành một hệ thống chuyên  iệt mà vẫn 

đang là các hoạt động nhỏ để thực hiện chức năng của Phòng ĐT [H17.17.01.05], 

[H17.17.01.06], [H17.17.01.07], [H17.17.02.12]. Bên cạnh đó, Học viện cũng thành 

lập các nhóm thanh tra để rà soát, kiểm tra các điều kiện ra vào của SV (thanh tra kết 

quả tuyển sinh, thanh tra danh sách SV tốt nghiệp); thành viên các nhóm thanh tra là 

các cán  ộ, giảng viên không nằm trong Phòng Đào tạo để đảm  ảo việc thanh tra 

đƣợc khách quan và công  ằng. 

* Có bộ tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ hỗ trợ; đo lường và 

đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ 

Học viện xây dựng mẫu phiếu đánh giá cán  ộ, viên chức, trong đó đề cập đến 

các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện công việc chuyên môn [H17.17.01.20], 

đây là một kênh để nắm  ắt đƣợc chất lƣợng của đội ngũ cán  ộ. Trong phiếu đánh giá 

đánh giá hoạt động giảng dạy triển khai cho SV làm sau mỗi học kỳ có đề cập đến các 

nội dung liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ ngƣời học nhƣ giảng đƣờng, CVHT, giảng 

viên,... [H17.17.01.22], [H17.17.01.23]. Kết quả đánh giá mỗi học kỳ cho thấy mức độ 

tƣơng đối hài lòng đối với các dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhiều SV đã có những 

phản ánh tốt về cán  ộ, giảng viên trên các kênh thông tin nhƣ mạng xã hội (face ook, 

confesson,...). Tại các hội nghị đối thoại SV hàng năm đều ghi nhận những ý kiến tích 

cực từ phía SV đối với việc thực hiện hoạt động của các đơn vị có liên quan. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám 

sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

* Có đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn, dịch vụ hỗ trợ học tập cho người học; có 

đội ngũ nhân viên hỗ trợ có đủ trình độ tư vấn, hỗ trợ người học 

Học viện  an hành Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Học viện, trong 

đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan trong hoạt động phục 

vụ và hỗ trợ ngƣời  ao gồm: Phòng CTSV, Phòng ĐT, Phòng Tổ chức Hành chính ( ộ 
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phận quản trị cơ sở vật chất,  an quản lý khu nội trú,  ộ phận y tế), Trung tâm Công 

nghệ thông tin và thƣ viện [H17.17.02.01], [H17.17.01.15]. Trên cơ sở quy định 

chung, lãnh đạo một số đơn vị đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

trong đơn vị [H17.17.02.02]. Cán  ộ các phòng, đơn vị chức năng đều có năng lực và 

trình độ phù hợp với công việc đƣợc giao [H17.17.02.05], [H17.17.02.06]. Một số đơn 

vị đã có sổ theo dõi công việc của đơn vị đó [H17.17.02.07], [H17.17.02.08]. 

* Có triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Việc triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học đƣợc thực hiện và 

giám sát chặt chẽ: 

- Về tƣ vấn, hỗ trợ học tập: Đầu các khóa học và năm học, SV đƣợc Học viện 

cung cấp Sổ tay SV với đầy đủ các thông tin cần thiết và đƣợc phổ  iến chi tiết, đầy đủ 

mục tiêu đào tạo, chƣơng trình và các văn  ản liên quan đến chế độ, chính sách, liên 

quan đến hoạt động học tập của SV. Học viện phân công, giao nhiệm vụ CVHT để kịp 

thời tƣ vấn, hỗ trợ SV trong quá trình học tập tại Học viện [H17.17.02.03]. Định kỳ, 

Phòng CTSV đã tổ chức họp giao  an CVHT để nắm  ắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, 

tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo [H17.17.02.04]. 

Ngoài ra, Phòng CTSV thƣờng xuyên tổ chức họp giao  an với Ban cán sự các lớp 

mỗi học kỳ hoặc khi phải triển khai các nhiệm vụ/ hoạt động để nắm tình hình và triển 

khai các nhiệm vụ có liên quan đến SV. CVHT cũng thƣờng xuyên tổ chức họp lớp 

theo định kỳ hoặc đột xuất, kết nối thƣờng xuyên với Ban cán sự các lớp để nắm  ắt 

tình hình lớp và tƣ vấn, hỗ trợ học tập kịp thời; đối với những SV có học lực  ị cảnh 

 áo kết quả học tập, các CVHT đều có sự theo dõi, hỗ trợ đặc  iệt về lộ trình đăng ký 

tín chỉ, hỗ trợ phƣơng pháp học tập để SV tiến  ộ [H17.17.01.10]. 

- Về việc đăng ký ở khu nội trú: Đầu mỗi học kỳ,  ộ phận Quản trị cơ sở vật 

chất, Ban Quản lý khu nội trú đều rà soát và ra thông  áo đối với SV có nhu cầu ở ký 

túc xá để nộp hồ sơ đăng ký xét duyệt. Trong khu nội trú có phòng tự học dành cho 

SV, SV có thể tự học hoặc tổ chức hoạt động sinh hoạt cộng đồng. 

- Về các dịch vụ hỗ trợ: SV đƣợc Học viện kết nối với ngân hàng Liên Việt để 

cấp thẻ SV tích hợp thẻ ngân hàng và thẻ thƣ viện. Với thẻ tích hợp này, SV có thể sử 

dụng cho tất cả các hoạt động nhƣ: lên thƣ viện, nộp học phí và các khoản lệ phí qua 

tài khoản, thi cử,... Tại tòa nhà đa năng của Học viện có căng tin phục vụ nhƣ cầu ăn 
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uống, đồ dùng học tập,... Thƣ viện có các đầu sách đáp ứng nhu cầu tự học của SV và 

đƣợc quản lý  ằng phần mềm [H17.17.02.09]. Sân tập thể thao mặc dù còn hạn chế về 

diện tích tuy nhiên vẫn đáp ứng đƣợc phần lớn nhu cầu hoạt động thể thao của SV. 

Bên cạnh đó, Học viện có phòng Y tế dành cho SV đƣợc trang  ị các trang thiết  ị tối 

thiểu, phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho SV. SV đƣợc khám sức khỏe ngay từ khi 

nhập học, đƣợc hƣớng dẫn đăng ký, kê khai  ảo hiểm y tế nhằm đảm  ảo quyền chăm 

sóc sức khỏe, khám, chữa  ệnh. 

- Về công tác hƣớng nghiệp, tƣ vấn việc làm: Học viện thƣờng xuyên tổ chức 

cách hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp, việc làm và cung cấp các thông tin cho SV. Học 

viện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Văn phòng Tƣ vấn du học Đài 

Loan và nhiều đơn vị khác tổ chức nhiều chƣơng trình có chất lƣợng nhằm đào tạo kỹ 

năng nghề nghiệp, định hƣớng thực tập và tƣ vấn, giới thiệu việc làm cho SV 

[H17.17.02.19]. 

- Về công tác nghiên cứu khoa học SV: Viện Nghiên cứu Phụ nữ là đơn vị đầu 

mối tham mƣu cho BGĐ thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong SV; triển khai 

các thông  áo, tổ chức thu duyệt hồ sơ đăng ký nghiên cứu (tập thể và cá nhâ), tham 

mƣu trình BGĐ tổ chức các Hội đồng xét duyệt đề cƣơng nghiên cứu, phân công giảng 

viên hƣớng dẫn, nghiệm thu đề tài [H17.17.02.10], [H17.17.02.11]. 

- Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: Học viện thƣờng xuyên tổ 

chức các hoạt động ngoại khóa, tạo cơ hội cho SV đƣợc thể hiện, phát huy tài năng 

[H17.17.02.15], cũng nhƣ các hoạt động giáo dục chính trị, tƣ tƣởng cho SV 

[H17.17.02.16]. Đoàn Thanh niên xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc  ộ, 

tổ, đội, nhóm thu hút đƣợc nhiều SV tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi 

[H17.17.02.14]. 

- Về khen thƣởng, hỗ trợ tài chính: Học viện thực hiện tốt công tác xét, cấp học 

 ổng khuyến khích học tập SV, khai thác các nguồn học  ổng cho SV (học  ổng Vừ A 

Dính, Học  ổng Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến  ƣớc, Tiếp  ƣớc đến trƣờng …) và hỗ trợ 

nhiều trƣờng hợp SV gặp khó khăn; khen thƣởng các SV có thành tích trong công tác 

học tập, rèn luyện và các hoạt động đoàn thể. 

- Hỗ trợ  ăng vệ sinh cho sinh viên nữ từ Công ty Diana. 
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* Có triển khai các hoạt động giám sát tiến trình học tập và hiệu quả học tập 

của người học 

CVHT thƣờng xuyên kết nối, liên hệ với SV để tƣ vấn, hỗ trợ và giám sát SV 

trong quá trình học tập thông qua sổ nhật ký cố vấn. Trƣớc mỗi đợt đăng ký môn học, 

CVHT thông tin đến SV và hỗ trợ SV lựa chọn lộ trình học tập phù hợp để đảm  ảo 

tiến độ. Các trƣờng hợp SV  ảo lƣu, thôi học đƣợc Phòng ĐT chuyển đến các CVHT 

thông qua Phòng CTSV. Kết thúc mỗi học kỳ, Phòng ĐT tiến hành rà soát kết quả học 

tập và đăng ký môn học để đƣa ra danh sách cảnh  áo kết quả học tập và  uộc thôi 

học. Căn cứ vào danh sách cảnh  áo, CVHT tiến hành liên hệ để hỗ trợ SV trong việc 

đăng ký môn học để cải thiện kết quả học tập. Những trƣờng hợp cần thiết, CVHT liên 

hệ với gia đình để có  iện pháp giúp đỡ SV học tập và rèn luyện. [H17.17.02.13]. 

* Có khảo sát người học về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám 

sát 

Học viện thƣờng xuyên nắm  ắt các ý kiến của SV về các vấn đề liên quan đến 

học tập, rèn luyện thông qua các kênh thông tin trên mạng xã hội, từ đó có những  iện 

pháp để giải quyết những ý kiến một cách thoả đáng. SV có những phản hồi tích cực 

về các hoạt động của các đơn vị trong Học viện [H17.17.02.17]. Kết thúc mỗi học kỳ 

đều tiến hành khảo sát lấy ý kiến của SV về các hoạt động giảng dạy, đào tạo và các 

hoạt động liên quan trên trang tài khoản cá nhân của SV. SV phải thực hiện việc đánh 

giá mới có quyền đăng ký môn học của kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, Hàng năm, Học 

viện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa BGĐ và SV vào tháng 11 mỗi năm nhằm nắm  ắt 

tâm tƣ, nguyện vọng của SV về các vấn đề có liên quan, từ đó định hƣớng công tác hỗ 

trợ và phục vụ ngƣời học đƣợc tốt hơn [H17.17.02.18]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám 

sát người học được rà soát. 

* Thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ người học và có kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát 

Công tác phục vụ và hỗ trợ ngƣời học luôn đƣợc kiểm tra, đánh giá từ nhiều 

kênh thông tin. Các công việc, kế hoạch liên quan đến hoạt động của các đơn vị đƣợc 
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tiến hành họp trƣớc để giao nhiệm vụ cụ thể [H17.17.03.04], [H17.17. 03.09]. Kết thúc 

các hoạt động đều có tổ chức họp rút kinh nghiệm,  áo cáo kết quả [H17.17.03.05]. 

Phòng CTSV thƣờng xuyên tiến hành họp giao  an, triển khai nhiệm vụ đến các 

CVHT để theo dõi, giám sát ngƣời học [H17.17.03.01], [H17.17.03.02]. Thông qua 

các cuộc họp giao  an CVHT để nắm  ắt tình hình SV, đề xuất các  iện pháp hỗ trợ 

SV (nhƣ sửa chữa, tăng cƣờng trang thiết  ị phòng học, đề xuất thay đổi điều chỉnh 

lịch học một số môn học cho phù hợp,…). Cùng với đó, các CVHT thƣờng xuyên tổ 

chức họp lớp, tƣ vấn hỗ trợ cho SV về các vấn đề học tập và rèn luyện, gặp trực tiếp 

SV  ị cảnh  áo học tập để tƣ vấn về tiến độ học tập, lộ trình đăng ký môn học;  áo cáo 

kết quả hoạt động CVHT về Phòng CTSV để tổng hợp trình BGĐ [H17.17.03.03]. Từ 

năm 2018, Học viện đƣa vào vận hành  ộ quy trình công việc theo tiêu chuẩn ISO, 

theo đó các hoạt động liên quan đến phục vụ và hỗ trợ ngƣời học đƣợc đi vào hệ 

thống, chuyên nghiệp; đặc  iệt là các quy trình liên quan đến SV, trong đó có những 

nội dung mới đƣợc hệ thống thành quy trình rõ ràng (nhƣ thành lập câu lạc  ộ SV; xử 

lý dƣ luận SV,...). 

* Thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ hiệu quả của hệ thống giám sát người học 

và có kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát 

Thông qua các cuộc họp giao  an giữa BGĐ và lãnh đạo các đơn vị để BGĐ 

nắm  ắt đƣợc tình hình các đơn vị; đôn đốc, nhắc nhở tiến độ thực hiện công việc và 

có những  iện pháp tác động phù hợp để các đơn vị hoàn thành công việc theo kế 

hoạch đƣợc giao. Cùng với đó là việc rà soát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham mƣu 

điều chỉnh các văn  ản quy định liên quan đến ngƣời học (nhƣ quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Ban quản lý khu nội trú; nội quy giảng đƣờng,...) [H17.17.03.10]. Hàng 

năm, Học viện tổ chức đối thoại trực tiếp giữa BGĐ, lãnh đạo các đơn vị với SV, qua 

đó cung cấp và giải thích các thông tin đào tạo, lắng nghe và chia sẻ với ngƣời học các 

vấn đề liên quan đến học tập và rèn luyện [H17.17. 03.08]. Các nhóm face ook, email 

là các kênh để SV thực hiện việc lắng nghe ý kiến phản hồi của SV về các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ ngƣời học. Một số hoạt động sau khi triển khai thực hiện đều lấy ý 

kiến đánh giá của ngƣời học nhƣ: hoạt động học tập kỹ năng mềm [H17.17.03.07], các 

dịch vụ ở ký túc xá (wifi, tiện ích, giặt là…). Thƣờng xuyên tổ chức sơ, tổng kết các 

hoạt động chuyên đề hoặc thƣờng niên để kịp thời đánh giá và rút kinh nghiệm trong 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Học viện tổ chức cho SV đánh giá hoạt động giảng dạy 
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của giảng viên sau mỗi học kỳ [H17.17.01.22], hoạt động giảng dạy kỹ năng mềm 

[H17.17.03.07], đánh giá kết quả thực hiện công việc của viên chức, ngƣời lao động 

hàng năm [H17.17.03.06]. Đối với các hoạt động hỗ trợ khác nhƣ tổ chức và quản lý 

đào tạo, khảo thí, các hoạt động dịch vụ SV, hỗ trợ cảnh quan, môi trƣờng, tinh thần 

thái độ cán  ộ hỗ trợ... đƣợc đo lƣờng, đánh giá thông qua khảo sát mức độ hài lòng 

của SV với tổng thể các hoạt động của Học viện: thƣ viện, hệ thống trang thiết  ị phục 

vụ giảng dạy, cơ sở vật chất, hoạt động chăm sóc/ hỗ trợ SV và các hoạt động hỗ trợ 

khác; các vấn đề SV nêu ra tại các Hội nghị đối thoại SV đều đƣợc giải quyết triệt để 

(trong đó có đến 70% đƣợc giải quyết trực tiếp tại chƣơng trình đối thoại hàng năm) 

[H17.17.03.08]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám 

sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan. 

* Có các chỉ số cải thiện về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Thông qua các đợt rà soát, các hoạt động phục vụ và hỗ trợ cũng nhƣ giám sát 

ngƣời học thƣờng xuyên đƣợc cải tiến. Học viện đã có những cải thiện về chất lƣợng 

các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học, cụ thể: 

- Về hỗ trợ chỗ ở khu nội trú và các dịch vụ liên quan: năm học 2015-2016 có 

01 khu nội trú (nhà 3 tầng); từ năm học 2016-2017 có thêm 01 khu nội trú nhà 15 tầng 

(với 52 phòng ở với các trang thiết  ị hiện đại, tạo môi trƣờng sinh hoạt tốt cho SV). 

Bên cạnh đó là tăng cƣờng  ổ sung các dịch vụ tiện ích cho SV nhƣ căng tin tòa nhà 

15 tầng, dịch vụ giặt là đối với SV khu nội trú, lắp đặt hệ thống  án hàng tự động tại 

các tầng khu giảng đƣờng,... 

- Về chế độ, chính sách: 

+ Việc cấp học  ổng khuyến khích học tập và các học  ổng hỗ trợ SV đều đƣợc 

thực hiện đúng quy định và mang đến nhiều cơ hội cho SV [H17.17.04.01]. Bên cạnh 

đó, tổ chức tốt việc khai thác các nguồn tài trợ học  ổng cho SV nhƣ: Học  ổng Phụ 

nữ Việt Nam tự tin tiến  ƣớc, Tiếp  ƣớc đến trƣờng, Học  ổng Vừa A Dính … qua đó 

đã kịp thời hỗ trợ và điều kiện, động lực cho SV trong quá trình học tập, rèn luyện. 
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Số lƣợng SV đƣợc xét cấp các loại học  ổng qua các năm học nhƣ sau: 

Năm học Học kỳ 
Học bổng khuyến 

khích học tập (SV) 

Học bổng/  

Khen thƣởng khác 

(SV) 

2013 – 2014 
Học kỳ 1 12 

 
Học kỳ 2 11 

2014 – 2015 
Học kỳ 1 38 

 
Học kỳ 2 24 

2015 – 2016  
Học kỳ 1 62 

49 
Học kỳ 2 53 

2016 – 2017  
Học kỳ 1 86 

46 
Học kỳ 2 64 

2017 – 2018  
Học kỳ 1 80 

54 
Học kỳ 2 77 

+ Về số SV đƣợc hƣởng các chế độ chính sách cũng tăng dần các năm ( ao 

gồm miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học tập) [H17.17.04.02]. Các 

chế độ chính sách đƣợc thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể: 

Năm học 
Miễn giảm học phí 

(SV) 

Hỗ trợ chi phí học 

tập (SV) 

Hỗ trợ học tập 

(SV) 

2013 – 2014 15 5 0 

2014 – 2015 36 16 0 

2015 – 2016  144 90 0 

2016 – 2017  472 249 0 

2017 – 2018  618 344 7 

- Về công tác hỗ trợ hƣớng nghiệp, tìm việc làm: Học viện đẩy mạnh công tác 

thông tin hƣớng nghiệp, kết nối việc làm trên nhiều kênh thông tin khác nhau nhƣ 

face ook, we site, kết nối với các cơ quan tuyển dụng nhƣ Trung tâm giao dịch việc 

làm Hà Nội để đƣa SV tham dự các hội thảo chuyên đề rèn luyện các kỹ năng liên 

quan đến tìm kiếm việc làm, đƣợc thực hành nghề nghiệp thông qua các  uổi phỏng 

vấn tuyển dụng các công việc  án thời gian; kết nối với Văn phòng Du học Đài Loan 

tổ chức các  uổi giới thiệu về các chƣơng trình học tập, thực tập nƣớc ngoài; chƣơng 
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trình tuyển thực tập sinh và việc làm  án thời gian của Vinpearl Golf,... 

[H17.17.02.19]. Việc tăng cƣờng đƣa SV tham gia các hoạt động kết nối  ên ngoài 

Học viện đƣợc thực hiện thƣờng xuyên với mong muốn cho SV cơ hội cọ xát thực 

tiễn, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng. Nhiều SV đƣợc hỗ trợ cung cấp các thông tin 

tìm việc làm [H17.17.04.03]. 

- Về công tác chăm sóc sức khỏe, y tế học đƣờng: Từng  ƣớc hoàn thiện trang 

thiết  ị tối thiểu trang  ị cho Phòng y tế của Học viện, hỗ trợ cho công tác chăm sóc 

sức khỏe ngƣời học; tổ chức khám sức khỏe SV đầu khóa học; phối hợp/chủ trì tổ 

chức nhiều hoạt động truyền thông về chăm sóc, giáo dục giới tính cho SV từ đó nâng 

cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho SV,... 

* Có các chỉ số cải thiện phần mềm quản lý người học, cơ sở dữ liệu về kết quả 

đánh giá người học, hệ thống CVHT 

- Về phần mềm quản lý đào tạo: Năm 2017 đã  ổ sung trƣờng dữ liệu Chế độ 

hỗ trợ chi phí học tập cho SV trong phân hệ quản lý chế độ chính sách; Năm 2018  ổ 

sung sung hình ảnh trong phân hệ quản lý SV; [H17.17.04.04]. 

- Cơ sở dữ liệu về đánh giá ngƣời học đƣợc đồng  ộ vào phần mềm quản lý đào 

tạo với các phân hệ: quản lý SV, quản lý điểm, học phí, học  ổng và miễn giảm học 

phí,…giúp theo dõi và đánh giá ngƣời học một cách toàn diện.  

- Về hệ thống CVHT: Nếu nhƣ năm học 2015-2016 chỉ có 4 CVHT, thì các 

năm học tiếp theo đã tăng về số lƣợng CVHT (năm học 2016 - 2017 có 11 ngƣời; năm 

học 2017 - 2018 có 15 ngƣời, đến năm học 2018 - 2019 có 18 ngƣời) [H17.17.04.05]. 

CVHT là những ngƣời đến từ các khoa chuyên môn và các phòng chức năng, đảm  ảo 

đủ năng lực và trình độ để thực hiện công tác CVHT cho SV. 

* Ít nhất 75% số người học, cựu người học (được khảo sát) hài lòng về các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ, hệ thống giám sát người học 

Kết thúc mỗi học kỳ, Học viện đều tiến hành lấy ý kiến phản hồi của ngƣời học 

về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ giảng dạy với các nội dung liên quan đến giảng 

đƣờng, trang thiết  ị, tƣ vấn, hỗ trợ của cán  ộ và CVHT, các tài liệu phục vụ học 

phần tại Thƣ viện và trên we site. [H17.17.01.09]. Thống kê khảo sát các học kỳ đều 
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cho thấy phần lớn SV hài lòng với các nội dung đƣợc khảo sát, tỷ lệ ngƣời học hài 

lòng trong đợt khảo sát đều trên 80% đối với các tiêu chí có liên quan [H17.17.01.10]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17 

1. Tóm tắt các điểm mạnh  

- Học viện có kế hoạch phân công công việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ của từng đơn vị, đảm  ảo không có sự chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

- Hệ thống giám sát ngƣời học vận hành tƣơng đối nhịp nhàng và có sự kết nối 

giữa các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

- Các đơn vị chức năng thực hiện tốt hoạt động phục vụ, hỗ trợ cũng nhƣ giám 

sát ngƣời học; 

- Có  ộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hỗ trợ học tập cho ngƣời học với đội 

ngũ cán  ộ có đủ trình độ; 

- Các hoạt động triển khai hỗ trợ học tập đƣợc thực hiện với sự tham gia của 

nhiều  ên liên quan. 

- Học viện thƣờng xuyên tiến hành các công tác đánh giá, kiểm tra hoạt động hỗ 

trợ, dịch vụ, phục vụ SV;  

- Có những hoạt động cụ thể để rà soát các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời 

học; 

- Hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học đƣợc rà soát, cải tiến liên tục trên tất 

cả các lĩnh vực có liên quan; có rút kinh nghiệm và hành động cải tiến, khắc phục với 

từng hoạt động. 

- Tăng dần các hoạt động kết nối với  ên ngoài, tạo cơ hội cho SV đƣợc giao 

lƣu, tiếp xúc và hoàn thiện  ản thân. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

- Chƣa  an hành đƣợc  ộ quy định cụ thể về hoạt động khảo thí, thanh tra đào 

tạo, thanh tra giảng đƣờng. Các công việc trong nội dung này mới đƣợc thực hiện 

mang tính riêng lẻ, chƣa thành hệ thống; 
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- Chƣa đa dạng hóa các kênh lấy ý kiến phản hồi của ngƣời học về hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ ngƣời học. 

3. Kế hoạch cải tiến  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Phát huy 

điểm mạnh 1 

Phê duyệt  ản mô tả công 

việc và vị trí việc làm 
BGĐ 2019  

2 
Phát huy 

điểm mạnh 2 

Thƣờng xuyên rà soát, kiện 

toàn hệ thống giám sát ngƣời 

học 

P. CTSV; 

P. ĐT; 

Các Khoa 

Hằng năm  

3 
Phát huy 

điểm mạnh 3 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện nhiệm 

vụ của các đơn vị 

BGĐ 2019  

4 Phát huy 

điểm mạnh 4 

Đẩy mạnh hoạt động tập huấn 

cho cán  ộ hỗ trợ ngƣời học 
BGĐ 2019  

5 
Phát uy điểm 

mạnh 5 

Tăng cƣờng sự phối hợp giữa 

các đơn vị trong việc hỗ trợ 

ngƣời học 

Các đơn vị 

có liên quan  
Năm 2019  

6 
Phát uy điểm 

mạnh 6 

Duy trì việc kiểm tra, đánh giá 

các hoạt động hỗ trợ ngƣời 

học 

BGĐ 2019  

7 
Phát huy 

điểm mạnh 7 

Tăng cƣờng việc rà soát các 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

ngƣời học 

Phòng CTSV 2019  

8 
Phát huy 

điểm mạnh 8 

Xây dựng các  áo cáo tổng 

kết đánh giá hoạt động phục 

vụ và hỗ trợ ngƣời học 

Các đơn vị 

liên quan 
2019  

9 Phát huy 

điểm mạnh 9 

Đa dạng hóa các mô hình kết 

nối SV với  ên ngoài 
Phòng CTSV 2019  

10 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Ban hành quy định về hoạt 

động khảo thí, thanh tra đào 

tạo, thanh tra giảng đƣờng 

Phòng ĐT Năm 2019  

11 

Khắc phục 

tồn tại 2 

Tiến hành khảo sát lấy ý kiến 

đánh giá của ngƣời học về 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

trên nhiều kênh thông tin trực 

tiếp và gián tiếp 

Các đơn vị 

có liên quan 
Năm 2019  
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4. Mức đánh giá  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 17 4.75 

Tiêu chí 17.1 5 

Tiêu chí 17.2 5 

Tiêu chí 17.3 4 

Tiêu chí 17.4 5 

 

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 18.1:Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà 

soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các 

hoạt động liên quan đến nghiên cứu. 

Về  cơ cấu tổ chức quản lý việc thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động 

nghiên cứu. 

Đề có thể quản lý đƣợc hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn Học viện, 

Ban Giám đốc đã hình thành một cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện việc giám sát, rà 

soát các hoạt động NCKH, đó là Hội đồng khoa học và Đào tạo của Học viện gồm 

Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Học viện, 2 PCT Hội đồng gồm 01 Phó Giám đốc Học 

viện phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và 01 Trƣờng Khoa; Hội đồng có 15 

thành viên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có kinh nghiệm nghiên cứu và các chuyên 

gia  ên ngoài về NCKH [Quyết định thành lập Hội đồng KH&ĐT]. Hội đồng KH&ĐT 

có đơn vị thƣờng trực là Viện nghiên cứu phụ nữ, trực thuộc BGĐ, chuyên trách hoạt 

động NCKH. Viện nghiên cứu phụ nữ (VNC) có 02 Phó viện trƣởng trong đó có 01 

Phó viện trƣởng phụ trách, quản lý chung và chịu trách nhiệm về các hoạt động nghiên 

cứu khoa học và 01 Phó viện trƣởng chịu trách nhiệm về công tác quản lý khoa học và 

Tạp chí khoa học của Học viện. Viện nghiên cứu có 1 chuyên viên chuyên trách quản 

lý khoa học. Điều này cho thấy Học viện đã hình thành một cơ cấu tổ chức chặt chẽ để 

quản lý, giám sát các hoạt động nghiên cứu một cách cụ thể. 

Về các chính sách, cơ chế chỉ đạo thực hiện giám sát và rà soát các hoạt động 

nghiên cứu. 
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Học viện có chủ trƣơng và cơ chế chỉ đạo thực hiện giám sát các hoạt động 

NCKH của Học viện, thể hiện trong các văn  ản sau: Quy chế tổ chức, quản lý hoạt 

động khoa học công nghệ của HVPNVN  an hành kèm Quyết định số 311/QĐ-

HVPNVN [H18.18.01.03]; Quy định về hoạt động NCKH sinh viên HVPNVN 

[H18.18.01.06]; Quy định về  iên tập, phản  iện  ài  áo khoa học [H18.18.01.05] với 

những quy định cụ thể nhƣ thời hạn cho các chủ nhiệm đề tài xây dựng thuyết minh đề 

tài sau khi ý tƣởng đề xuất đề tài đƣợc xét duyệt, thời hạn hoàn thiện thuyết minh sau 

khi đƣợc Hội đồng thẩm định đề cƣơng nghiên cứu, quy định sản phẩm nghiên cứu 

cần phải có trƣớc khi đề nghị thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài, quy định về trình 

tự phản  iện,  iên tập các  ài đăng Tạp chí khoa học của Học viện trƣớc khi đăng... , . 

Hàng năm, cuối các quý, đặc  iệt là cuối quý III, Phòng Tài chính kế toán rà soát tổng 

hợp công nợ, tham mƣu văn  ản (Ban Giám đốc ký) đôn đốc tiến độ giải ngân và 

thanh quyết toán tất cả các hoạt động của Học viện, trong đó có các hoạt động NCKH. 

Phòng TCKT làm công văn [H18.18.01.20], gửi đến các khoa, phòng, trung tâm, viện 

trong HVPN. Trong công văn nêu rõ các đơn vị, cá nhân nào đã thanh quyết toán 

xong, các đơn vị, cá nhân nào chƣa xong để từ đó BGĐ Học viện có phƣơng hƣớng 

giải quyết. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Phụ nữ theo dõi sát sao tiến độ thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu, nắm  ắt thông tin về những khó khăn của các hoạt động này, 

 áo cáo Ban Giam đốc kịp thời chỉ đạo, xử lý..  

Về các quy định/hướng dẫn công tác quản lý, quy trình xây dựng và đề xuất các 

hoạt động nghiên cứu, quy định về khối lượng NCKH đối với cán bộ, giảng viên 

VNC đã hoàn thiện các quy trình làm việc có liên quan đến nhiệm vụ chức năng 

của Viện [H18.18.01.09]. Trong đó có các quy trình xét duyệt thuyết minh, nghiệm thu 

đề tài cơ sở, đề tài sinh viên; quy trình công  ố các công trình khoa học.... các quy 

trình này giúp công tác quản lý khoa học thực hiện một cách  ài  ản và chặt chẽ hơn.  

Học viện đã có quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc đối với giảng 

viên [H18.18.01.08]. Trong đó có quy định rõ khối lƣợng NCKH đối với giảng viên. 

Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để thực 

hiện nghiệm vụ NCKH, quy định rõ định mức điểm  ài viết khoa học trên tạp chí khoa 

học quốc tế hoặc tạp chí chuyên ngành trong nƣớc đối với viên chức hạng 2,hạng 3 

theo quy định của hội đồng chức danh giáo sƣ nhà nƣớc. Định mức giờ chuẩn NCKH, 
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số điểm công trình khoa học tối thiểu trong 1 năm học áp dụng đối với giảng viên nhƣ 

sau: 

STT Chức danh giảng viên 

Số giờ chuẩn nghiên 

cứu khoa học trong 1 

năm 

Số điểm công trình 

khoa học tối thiểu 

1 Giáo sƣ, giảng viên cao cấp 240 1,00 

2 PGS, Giảng viên chính 210 0,50 

3 Giảng viên 180 0,25 

Đối với Nghiên cứu viên, Viện NCPN đang xây dựng quy chế nghiên cứu viên 

quy định định mức khối lƣợng NCKH cho cán  ộ nghiên cứu [H18.18.01.07]. Dự kiến 

trong sẽ đƣợc hoàn thiện trong năm 2019.  

Về  kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động NCKH hàng năm theo 

quy định. 

 Hàng năm Học viện vẫn dành một khoản kinh phí thƣờng xuyên cho 

HĐKHĐT [H18.18.01.11], tuy mức kinh phí này còn thấp do nguồn thu của  Học viện 

rất hạn chế nhƣng hàng năm đều tăng so với năm trƣớc đó. Ví dụ năm 2018, Học viện 

đã duyệt chi 172.000.000đ cho các hoạt động NCKH; năm 2019, mức tham mƣu cho 

BGĐ duyệt chi 175.000.000đ. Không chỉ dành một phần kinh phí để thực hiện các 

nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở, Học viện còn chi đối ứng cho một số hoạt động KHCN có 

kinh phí khai thác từ  ên ngoài nhƣ: một số đề tài cấp  ộ do TW Hội LHPN Việt Nam 

giao Học viện thực hiện, một số Hội thảo quốc gia, quốc tế do các tổ chức khác tài trợ 

[Dự toán đƣợc duyệt của 1 số đề tài cấp  ộ, Hội thảo mà HV có kinh phí đối ứng, thỏa 

thuận hợp tác tổ chức Hội thảo khoa học].  

 Về các tiêu chí đánh giá số lượng, chất lượng NCKH; có bộ phận theo dõi giám 

sát, đánh giá về chất lượng các NCKH 

Trong  áo cáo hàng năm [H18.18.03.06] của HVPN nêu rõ số lƣợng NCKH 

của các khoa, phòng, trung tâm, viện. Từ đó đƣa ra các nhận xét đánh giá về số lƣợng 

NCKH năm sau so với năm trƣớc và các chỉ tiêu đặt ra cho năm tiếp theo.  

Học viện có các tiêu chí đánh giá chất lƣợng NCKH đƣợc quy định tại Điều 7 –

Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Phụ nữ Việt 

Nam [H18.18.01.03] về yêu cầu đối với đề tài NCKH.  
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Trong đó quy định rõ yêu cầu đối với đề tài NCKH cấp Học viện, cấp Khoa: 

Có tính khả thi và giá trị khoa học. 

Có giá trị thực tiễn và đáp ứng giải quyết các nhu cầu trƣớc mắt cũng nhƣ lâu 

dài, phục vụ nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện. 

Đảm  ảo đề tài không trùng lặp với các đề tài NCKH các cấp, các luận văn thạc 

sĩ, luận án tiến sĩ đã và đang triển khai. 

Thời gian thực hiện đề tài từ 06 tháng đến 12 tháng. 

Đƣa ra các tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia đề tài 

NCKH cấp Học viện, cấp khoa: 

Quy định số ngƣời tham gia thực hiện đề tài: Mỗi đề tài NCKH do một cá  nhân 

làm chủ nhiệm đề tài, ngoài chủ nhiệm và thƣ ký đề tài, số thành viên tham gia tối đa 

là 03 ngƣời đối với đề tài cấp Học viện, 02 ngƣời đối với đề tài cấp Khoa. 

Quy định rõ tiêu chuẩn cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài: 

+ Là giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức làm việc tại Học viện Phụ nữ Việt 

Nam có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của 

đề tài. 

+ Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Học viện 

khác, không đang  ị xử lý do vi phạm theo Điều 35 của Quy chế này. 

Quy chế quản lý khoa học cũng  an hành  ảng kiểm đánh giá chất lƣợng đề 

cƣơng nghiên cứu (sử dụng khi xét duyệt đề cƣơng NC) và  ảng kiểm đánh giá chất 

lƣợng  áo cáo nghiên cứu (sử dụng khi đánh giá nghiệm thu kết quả NC của đề tài). 

Học viện Phụ nữ Việt Nam giao trách nhiệm đầu mối theo dõi, quản lý, giám 

sát chất lƣợng NCKH cho Viện NCPN. Điều 11, Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động 

khoa học và công nghệ của Học viện Phụ nữ Việt Nam [H18.18.01.03] quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Viện NCPN: 

Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KHCN theo quy định hiện hành; giới thiệu các thành tựu KHCN, quản lý các hoạt 

động ứng dụng KHCN. 
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Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm 

vụ KHCN đƣợc giao theo quy định hiện hành về quản lý KHCN. 

Tổng hợp khối lƣợng giờ chuẩn NCKH, sản phẩm KHCN, hợp đồng hợp tác 

KHCN từ các đơn vị,  áo cáo Giám đốc Học viện. 

Định kỳ hàng năm, 5 năm tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động KHCN; thực 

hiện chế độ  áo cáo, thi đua, khen thƣởng kịp thời và xử lý các vi phạm theo quy định 

hiện hành thuộc lĩnh vực KHCN. 

Phòng QLKH của Viện nghiên cứu là  ộ phận tham mƣu tổ chức các hội đồng 

xét duyệt thuyết minh, nghiệm thu đề tài sinh viên và đề tài cấp Học viện, đồng thời 

tổng hợp số lƣợng các đề tài NCKH các cấp theo năm hành chính; theo dõi và đôn đốc 

tiến độ các đề tài; Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các đơn vị trong Học viện.  

Phòng Tài chính-Kế toán của Học viện hàng quý đều gửi qua email và có văn 

 ản tổng hợp việc rà soát công nợ, rà soát tiến độ giải ngân, việc tạm ứng và hoàn ứng, 

thanh quyết toán các hoạt động của các đơn vị, trong đó có các đề tài NCKH, cảnh  áo 

kịp thời các hoạt động có nguy cơ chậm tiến độ giải ngân hoặc chậm thanh quyết toán 

theo thời hạn trong kế hoạch. 

Nhƣ vậy, Học viện đã có tiêu chí đánh giá số lƣợng và có một  ộ phận theo dõi, 

giám sát, đánh giá về số lƣợng, chất lƣợng các NCKH.  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy 

nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để 

đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

Về việc triển khai chiến lược phát triển nguồn thu từ hoạt động NCKH và 

chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, … 

- Trong chiến lƣợc phát triển Học viện [H18.18.02.01] đã nêu rõ định hƣớng 

phát triển của Học viện:  trở thành một trƣờng đại học định hƣớng  nghiên cứu và ứng 

dụng khoa học về những vấn đề phụ nữ và  ình đẳng giới có uy tín; là cơ quan tham 

mƣu các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật về  ình đẳng giới và vì 

sự tiến  ộ của phụ nữ. Nhƣ vậy để có thể kêu gọi đầu tƣ, có thể tìm kiếm đƣợc nguồn 

kinh phí hay hợp tác với  ên ngoài thì HVPNVN cần phải tập trung cho vấn đề 
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NCKH. Ngoài khoản kinh phí nhất định trích từ nguồn thu học phí mà Học việndành 

cho NCKH, Ban Giám đốc Học viện luôn khuyến khích, tạo điều kiện và giao nhiệm 

vụ cho các đơn vị, đặc  iệt là Viện Nghiên cứu phụ nữ, đẩy mạnh khai thác các đề tài 

và nhiệm vụ khoa học từ  ên ngoài. 

- Trong Điều 14, Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

của Học viện Phụ nữ Việt Nam [H18.18.01.03] nêu rõ kinh phí hoạt động KHCN nhƣ 

sau: 

+ Nguồn kinh phí hoạt động KHCN đƣợc trích từ hoạt động của Học viện và từ 

các nguồn khác. Kinh phí cấp cho hoạt động KHCN đƣợc cấp theo quyết định, hợp 

đồng thực hiện và đƣợc quyết toán theo Quy định KHCN. 

+ Hàng năm, căn cứ ngân sách chuyên môn đƣợc giao, BGĐ Học viện quyết 

định tổng ngân sách đầu tƣ cho hoạt động KHCN. Phân hiệu chủ động xác định ngân 

sách KHCN trong tổng ngân sách KHCN trong tổng ngân sách chuyển trực tiếp cho 

Phân hiệu hàng năm. 

+ Ngân sách thực hiện hoạt động KHCN cấp Khoa đƣợc BGĐ phân  ổ theo kế 

hoạch đề xuất hàng năm của đơn vị phù hợp với quy mô, thời gian thực hiện hoạt 

động; phù hợp với chất lƣợng, số lƣợng sản phẩm KHCN và chi phí cần thiết để thực 

hiện mục tiêu của hoạt động KHCN, đáp ứng tình hình thực tế thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị. 

+ Khuyến khích các cá nhân, đơn vị chủ động  khai thác nguồn kinh phí từ  ên 

ngoài Học viện cho hoạt động KHCN. 

+ Hàng năm VNC khai thác  đƣợc ít nhất một hoạt động khoa học công nghệ có 

vốn nguồn lực tài chính từ  ên ngoài. 

- Hiện nay, HVPNVN đã có nhiều văn  ản ký kết, hợp tác nghiên cứu với 

UNWomen; Nafosted; Actionaids; Koica....  [H18.18.02.03] 

- HVPNVN là đơn vị cấp hai của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nên cũng 

nhận đƣợc sự quan tâm của Hội. Hàng năm vẫn có những đề tài Hội LHPNVN giao 

cho Học viện thực hiện và có các quyết định giao đề tài [H18.18.02.03].  

- Các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện đƣợc ứng dụng và đƣa vào tài 

liệu giảng dạy, xuất  ản sách (không  án) cung cấp thông tin, cập nhật thông tin cho 
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các chuyên đề và  ài giảng, làm cơ sở tham mƣu với Đoàn Chủ tịch TW Hội trong 

việc chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tuy nhiên, việc thƣơng mại 

hóa sản phẩm nghiên cứu của Học viện hầu nhƣ chƣa đƣợc thực hiện 

Về: Thiết lập các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng; đầu tư 

cho nghiên cứu đỉnh cao, những phát kiến khoa học; có chính sách thu hút cán bộ, 

giảng viên, người học tham gia vào các hoạt động nghiên cứu 

Từ nhiều năm nay Học viện Phụ nữ Việt Nam chú trọng việc khai thác các đề 

tài, dự án nghiên cứu từ  ên ngoài (UN Women, Action Aid, CARE, OXFAM, UNDP, 

Bộ Lao động, TB&XH, Quỹ Nafosted, Bộ Kế hoạch đầu tƣ,...). sau khi khai thác đƣợc 

các các đề tài dự án nói trên, Học viện đã ký kết các  iên  ản, hợp đồng 

[H18.18.02.06] với đối tác (trong đó liệt kê rõ tên các thành viên tham gia thực hiện đề 

tài, dự án). Nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng đã đƣợc hình 

thành và vận hành hiệu quả, tiêu  iểu nhƣ nhóm nghiên cứu tiền khả thi về Xây dựng 

thành phố an toàn và nhóm dự án xây dựng Tài liệu  ồi dƣỡng cán  ộ Hội Phụ nữ về 

an sinh xã hội; xây dựng giáo trình Giới trong an sinh xã hội hợp tác với UN Women; 

nhóm nghiên cứu đầu vào xây dựng tài liệu Phòng chống quấy rối tình dục trong các 

doanh nghiệp dệt may, hợp tác với tổ chức Action Aid; nhóm dự án Nâng cao vị thế và 

môi trƣờng làm việc an toàn cho công nhân nữ, hợp tác với tổ chức CARE; nhóm dự 

án nghiên cứu Lƣợng hóa giá trị công việc chăm sóc không lƣơng, hợp tác với 

OXFAM; nhóm nghiên cứu về Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán  ộ nữ, và cán  ộ 

dân tốc thiểu số, hợp tác với UNDP;... Các nhóm nghiên cứu này gồm các thành viên 

cùng một đơn vị hoặc phối hợp với các đơn vị khác nhau, có chuyên ngành đào tạo đa 

dạng để hỗ trợ nhau hiệu quả trong triển khai các nghiên cứu liên ngành. Hiện nay, 

HVPN chƣa có việc đầu tƣ cho nghiên cứu đỉnh cao.  

Việc thu hút cán  ộ, giảng viên, ngƣời học tham gia nghiên cứu cũng đƣợc 

HVPNVN triển khai. Trong quy chế chi tiêu nội  ộ của Học viện [H18.18.02.04] có 

nêu rõ mức thƣởng, hỗ trợ một lần đối với công chức, viên chức, ngƣời lao động đạt 

đƣợc thành tích cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhƣng chƣa nhận  ất kỳ nguồn 

hỗ trợ nào của Học viện:  ài  áo khoa học đƣợc đăng trên các tạp chí ISI, Scopus, 

SCI, SCIE; hoặc có sách chuyên khảo đƣợc các nhà sản xuất quốc tế có uy tín xuất 

 ản,ức hỗ trợ là 10 triệu đồng cho 1 sản phẩm. Bên cạnh đó, khi các đề tài NCKH 

nghiệm thu đƣợc công nhận loại đạt trở lên (sẽ đƣợc nhận quyết định công nhận kết 
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quả nghiệm thu đề tài NCKH [H18.18.02.05]. Trong đó có nêu rõ chức danh chủ 

nhiệm, thƣ ký vàcác thành viên tham gia. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan 

trọng đểxét thăng hạng viên chức, đồng thời đủ điều kiện để hoàn tất việc thanh quyết 

toán (đề tài tập thể: 50 triệu đồng/đề tài; đề tài cá nhân 10 triệu đồng/đề tài, đề tài sinh 

viên: 3 triệu đồng/đề tài). Nhƣ vậy, việc thu hút cán  ộ, giảng viên, ngƣời học tham 

gia nghiên cứu khoa học đã đƣợc HVPNVN triển khai thực hiện và từng  ƣớc thu hút 

đƣợc sự tham gia của đông đảo giảng viên, NCV, sinh viên. 

Về việc triển khai các hoạt động hợp tác NCKH hoặc chuyển giao công nghệ 

với doanh nghiệp hoặc tổ chức xã hội; có hoạt động NCKH hợp tác/ phối hợp với các 

cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. 

 - Năm 2018, VNC đã có những hoạt động phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh Hà 

Nam để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo 

dục, vận động hỗ trợ PN tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ 

nữ giai đoạn 2017-2018” [H18.18.02.10] 

 - HVPNVN đã có rất nhiều đề tài, hội thảo, hoạt động chuyển giao kết quả 

nghiên cứu khai thác đƣợc tài trợ từ các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nƣớc nhƣ: 

UNWomen; Nafosted; Action Aids KOICA, UNDP, Bảo hiểm xã hội, OXFAM, Đại 

học Chung Ang, Đại học Chonnam (Hàn Quốc).... đã hoàn thành hoặc đang triển khai 

thực hiện [các hợp đồng chuyển giao 2 trang we  WEHUB theo Dự án của UNDP], 

[H18.18.02.06]. 

 - HVPNVN cũng có rất nhiều các sản phẩm nghiên cứu, giáo trình, tập  ài 

giảng [H18.18.02.07] phổ  iến truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức cho sinh viên, cán  ộ 

nữ, phụ nữ, cộng đồng, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

Về việc triển khai hoạt động KHCN theo kế hoạch đã đề ra (đã cấp kinh phí, đã 

tổ chức các hoạt động tương ứng trong kế hoạch,...). 

 - Hàng năm các đơn vị trong HVPNVN luôn lập kế hoạch năm từ cuối năm 

trƣớc và đƣợc phê duyệt, tổng hợp vào Kế hoạch chung của cả Học viện 

[H18.18.02.08] và thực hiện theo kế hoạch đề ra, trong đó có hoạt động NCKH. Thời 

điểm phê duyệt kinh phí là tháng 1, đầu tháng 2 năm dƣơng lịch. 
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- Các hoạt động KHCN đƣợc phê duyệt kèm theo dự toán đƣợc phê duyệt, trƣớc 

khi thực hiện các hoạt động cụ thể phải tiến hành các thủ tục tạm ứng kinh phí. Sau khi 

kết thúc hoạt động phải thực hiện việc thanh quyết toán tạm ứng (sau 10 ngày). 

 - Đối với các đề tài luôn có đề cƣơng thuyết minh đƣợc duyệt [H18.18.02.09]. 

Trong đó có kế hoạch thực hiện đề tài. Các cá nhân có tên trong đề tài phải thực hiện 

đúng theo các kế hoạch đề ra.  

-  Hàng năm, cán  ộ chuyên trách mảng QLKH tổng hợp danh mục các đề tài 

NCKH thực hiện qua các năm để theo dõi đƣợc các đề tài nào đã nghiệm thu, đề tài 

nào chƣa nghiệm thu, xin gia hạn để đề xuất với BGĐ chuyển kinh phí thực hiện đề tài 

sang năm sau .  

-  VNC phối hợp với phòng TCKT, rà soát các hoạt động nghiên cứu đã đƣợc 

thanh quyết toán và hoạt động nào chƣa quyết toán kịp thời để thông  áo và có những 

giải pháp, cũng nhƣ có chế tài cụ thể.  

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và 

chất lượng nghiên cứu 

Về xây dựng các KPIs cụ thể về số lượng và về chất lượng nghiên cứu 

- Trong năm 2017, HVPNVN đã  an hành Định hƣớng phát triển khoa học và 

công nghệ Học Viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018-2020 [H18.18.03.01], trong đó 

nêu rõ các chỉ tiêu cần đạt đƣợc  ao gồm:  

- Chỉ tiêu về số lƣợng đề tài NCKH: Cấp Nhà nƣớc có ít nhất 01 đề tài; Cấp Bộ 

1-2 đề tài/năm; Cấp cơ sở 7-10 đề tài/năm. Mỗi năm khai thác đƣợc ít nhất 01 đề tài từ 

bên ngoài HV 

- Chỉ tiêu về sản phẩm NCKH đối với cán  ộ giảng viên:  

+ 90% trở lên giảng viên, NCV cơ hữu HV hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ, 

sản phẩm NCKH theo quy định của HV. 

+ Mỗi năm có ít nhất 3-5 đầu sách chuyên khảo hoặc tham khảo, giáo trình, tập 

 ài giảng đƣợc xuất  ản hoặc công  ố.  
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+ Mỗi năm có từ 30-50  ài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và 

Quốc tế. 

+ Mỗi năm tổ chức đƣợc ít nhất 02 Hội thảo khoa học cấp Quốc gia hoặc Quốc 

tế; 03 hội thảo khoa học cấp Học viện; 05 Hội thảo Khoa học cấp khoa. 

+ Tạp chí khoa học HVPNVN: Tổ chức xuất  ản đều đặn Tạp chí Khoa học của 

Học viện: 04 số/năm. 

+ Đến năm 2020, trên 50% giáo trình, tập  ài giảng các môn học chuyên ngành 

của HV đƣợc  iên soạn, xuất  ản trên cơ sở kết quả nghiên cứu. 

- Chỉ tiêu về Nghiên cứu khoa học sinh viên: 

+ Mỗi năm học tổ chức từ 01 đến 02 Hội nghị chuyên đề sinh viên. 

+ Mỗi năm học có từ 10-15 đề tài NCKH sinh viên các ngành đào tạo tại HV 

đƣợc triển khai thực hiện. Trong đó ít nhất 02 đề tài NCKH sinh viên đƣợc lựa chọn 

gửi dự thi tại Cuộc thi NCKH sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thƣờng 

niên. 

Trong Định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ Học Viện Phụ nữ Việt 

Nam giai đoạn 2018-2020 [H18.18.03.01] đƣa ra yêu cầu về chất lƣợng NCKH đối với 

đề tài NCKH tại Điều 7 nhƣ sau: 

“1. Yêu cầu đối với đề tài cấp Học viện, cấp Khoa 

- Có tính khả thi và giá trị khoa học 

- Có giá trị thực tiễn và đáp ứng giải quyết các nhu cầu trƣớc mắt cũng nhƣ lâu 

dài, phục vụ nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện. 

- Đảm  ảo đề tài không trùng lặp với các đề tài NCKH các cấp, luận văn thạc sĩ, 

luận văn tiến sĩ đã và đang triển khai....” 

Bên cạnh đó cũng tại trong Định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ Học 

Viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018-2020 [H18.18.03.01] đƣa ra các mức đánh giá 

chất lƣợng đề tài NCKH thông quâ các mẫu nhƣ Phiếu đánh giá xét chọn tên đề tài, 

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài, Phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề tài...  

Về việc sử dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH, số lượng nghiên cứu 

để đánh giá mức độ đạt được các KPIs đã xác lập (số lượng các dự án nghiên cứu, 
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kinh phí nghiên cứu và tài trợ, các giải thưởng, các ấn phẩm, các dự án hợp tác 

nghiên cứu, sáng chế và bản quyền tác giả,…); đánh giá tác động của NCKH của 

CSGD và mức độ đóng góp cho xã hội. 

- HVPNVN hàng năm đều có  áo cáo năm về tình hình hoạt động NCKH 

[H18.18.03.03]của HVPNVN, các  áo cáo tổng kết của HĐKHĐT, HĐKH TW Hội 

[H18.18.03.04]. Trong đó nêu rõ số lƣợng, chất lƣợng các dự án nghiên cứu, các đề tài 

NCKH, các dự án hợp tác nghiên cứu, các sản phẩm khoa học đã thực hiện.... 

- Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lƣợc phát triển Học viện 2016 – 

2021 đã đánh giá mức độ đạt đƣợc các KPIs về NCKH nhƣ: chỉ tiêu về tỷ lệ cán  ộ 

GV hoàn thành định mức NCKH, tỷ lệ đề tài NCKH đƣợc ứng dụng vào đề xuất chính 

sách hoặc chỉnh sửa giáo trình hoặc chuyển giao, số đề tài các cấp hàng năm, kinh phí 

dành cho NCKH của cán  ộ và của sinh viên hàng năm, kinh phí NCKH khai thác từ 

các nguồn  ên ngoài Học viện…[Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lƣợc phát 

triển Học viện] 

- Riêng về mảng NCKH sinh viên [H18.18.03.05] thƣờng đƣợc  áo cáo theo 

năm học. Hàng năm, HVPNVN vẫn có  áo cáo tổng kết NCKH sinh viên tại Hội nghị 

Sinh viên NCKH và  áo cáo gửi cho các Bộ Giáo dục, Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trƣờng. 

- Học viện xây dựng mẫu  ảng kiểm và mẫu phiếu nhận xét đánh giá với những 

tiêu chí rõ ràng để đánh giá chất lƣợng của đề cƣơng/thuyết minh đề tài NCKH và  áo 

cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH. Hai mẫu  ảng kiểm và 2 mẫu phiếu 

nhận xét này luôn đƣợc sử dụng trong các hội đồng xét duyệt đề cƣơng nghiên cứu và 

thẩm định kết quả nghiên cứu của các đề tài. Trong các tiêu chí đánh giá đó có tiêu chí 

đánh giá tác động, ý nghĩa thực tiễn, khả năng ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp với 

xã hội, những cái mới trong khoa học... của các đề tài NCKH của Học viện. 

Về định kỳ thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện các KPIs làm căn cứ đề 

xuất, điều chỉnh các kế hoạch KHCN cho từng giai đoạn. 

 Khi xét chọn thuyết minh hoặc nghiệm thu đề tài NCKH, Học viện PNVN luôn 

sử dụng các mẫu  ảng kiểm với thang điểm chi tiết cho từng mục nội dung để lƣợng 

hóa chất lƣợng nghiên cứu của đề tài, dự án. Tuy nhiên sau nhiều năm thực hiện (từ 

2013 đến 2018) và sử dụng các mẫu  ảng kiểm tƣơng tự các trƣờng đại học khác trong 
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nƣớc, Học viện PNVN đã thấy có nhiều  ất cập, nên đã xây dựng mẫu  ảng kiểm và 

mẫu phiếu nhận xét đánh giá riêng cho Học viện, theo hướng yêu cầu cao hơn về chất 

lượng NCKH. Cụ thể: thang điểm đánh giá chất lƣợng  áo cáo đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở (của cán  ộ, GV) đƣợc đánh giá theo 4 mức: Đạt, Khá, Tốt và Xuất sắc 

thay vì 3 mức (Đạt, Khá, Xuất sắc) nhƣ quy định của Bộ KHCN và của các trƣờng Đại 

học, các cơ sở nghiên cứu. Đồng thời, thang điểm để đƣợc xếp loại Đạt đƣợc Học viện 

nâng lên 60/100 điểm thay vì mức 50 điểm nhƣ thông lệ. Các mẫu này đã đƣợc phê 

duyệt trong Định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ Học Viện Phụ nữ Việt Nam 

giai đoạn 2018-2020 [H18.18.03.01] và thống nhất trong  ộ Quy trình ISO củaHọc 

viện.  

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Chiến lƣợc phát triển Học viện 2016 – 2021, Ban 

Giám đốc Học viện đã thành lập nhóm xây dựng Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện 

Chiến lƣợc phát triển Học viện vào giao nhiệm vụ cho nhóm này rà soát, đánh giá việc 

thực hiện các chỉ tiêu KPIs của Học viện, trong đó có các chỉ tiêu về NCKH, làm căn 

cứ đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy mặt mạnh, đồng thời, kịp thời đƣa ra các giải 

pháp khắc phục khó khăn nhằm đạt đƣợc các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Kết quả đánh 

giá các KPIs về NCKH của  áo cáo này cũng là căn cứ để điều chỉnh chỉ tiêu, kế 

hoạch NCKH cho giai đoạn sắp tới phù hợp với  ƣớc phát triển mới của Học viện. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

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 

Về công tác quản lý nghiên cứu được lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan 

- Hiện nay HVPNVN chƣa xây dựng đƣợc mẫu Phiếu lấy ý kiến khảo sát của 

các  ên liên quan về công tác quản lý nghiên cứu [H18.18.04.01], tuy nhiên BGĐ Học 

viện luôn cầu thị và Viện NCPN - đơn vị chức năng tham mƣu công tác quản lý 

NCKH của BGĐ thƣờng xuyên thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên quan  ằng 

các kênh chính thức và không chính thức qua email, điện thoại, qua gặp gỡ trao đổi 

trực tiếp, để không ngừng cải tiến quy trình, cách thực làm việc hiệu quả hơn, đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn  

Về công tác quản lý nghiên cứu được đánh giá tốt 
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- Học viện có đơn vị chuyên trách công tác NCKH, đội ngũ cán  ộ nghiên cứu 

giữ ngạch nghiên cứu viên, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyên nghiệp. 

- Công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Học viện đƣợc giao cho Viện 

NCPN. Viện NCPN liên tục nhiều năm liền đƣợc đánh giá  hoàn thành xuất sắc và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ ( ằng khen năm 2017; 2018 [H18.18.04.03]). Điều đó thể 

hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học đƣợc đảm  ảo chất lƣợng. 

- Viện NC đã tham mƣu điều chỉnh thang đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo 

hƣớng yêu cầu cao hơn về chất lƣợng NCKH và đã đƣợc BGĐ nhất trí thực hiện.[Mẫu 

đánh giá kết quả thực hiện đề tài đƣợc điều chỉnh thang điểm đánh giá]  

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh  

 1. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nƣớc, khai thác 

nguồn lực cho NCKH 

 2. Đã có hệ thống chỉ đạo điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt 

động NCKH từ trên xuống dƣới khá đầy đủ và chặt chẽ.  

 3. HVPNVN có kế hoạch hoạt động và  áo cáo kết quả thực hiện công tác 

NCKH hàng năm đầy đủ. 

 4. Công tác quản lý NCKH và chất lƣợng các đề tài NCKH ngày càng cao đƣợc 

yêu cầu cao về chất lƣợng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

 1. Chƣa  an hành quy chế nghiên cứu viên quy định định mức khối lƣợng 

NCKH cho cán  ộ nghiên cứu. 

 2. Việc theo dõi giờ NCKH  của giảng viên mới đƣợc thực hiện theo năm học 

từ 2016-2017, còn những năm về trƣớc chƣa tổng hợp đƣợc.  

 3. Thiếu mẫu phiếu lấy ý kiến khảo sát của các  ên liên quan. 

 

 

 



213 
 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tăng cƣờng phát huy các 

nhóm nghiên cứu mạnh, đẩy 

mạnh khai thác nguồn kinh 

phí cho hoạt động KHCN từ 

các tổ chức  ên ngoài 

VNC, các 

đơn vị 
Hàng năm 

 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục yêu cầu ngày càng 

cao về chất lƣợng NCKH 
 Từ 2019  

3 
Khắc phục 

tồn tại 1  

Khẩn trƣơng hoàn thiện,  an 

hành quy chế NCV 
VNC 

Tháng 8 năm 

2019  

4 
Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng mẫu phiếu lấy ý 
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4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 18 4.25 

Tiêu chuẩn 18.1 4 

Tiêu chuẩn 18.2 5 

Tiêu chuẩn 18.3 5 

Tiêu chuẩn 18.4 3 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.1 Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, 

bản quyền và kết quả nghiên cứu. 

 Có đơn vị/bộ phận/nhân sự quản lý và hỗ trợ bảo hộ các phát minh, sáng chế, 

bản quyền và kết quả nghiên cứu. 

Ngay sau khi nâng cấp thành Học viện (tháng 10/2012), Học viện phụ nữ Việt 

Nam (HVPNVN) đổi tên Trung tâm nghiên cứu phụ nữ thành Viện Nghiên cứu phụ nữ 

(Viện NCPN). Viện có chức năng tham mƣu cho Ban Giám đốc Học viện quản lý 

nhiệm vụ khoa học công nghệ [H19.19.01.01]. Trong đó,  ộ phận Quản lý Khoa học 

của Viện là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về quản lý khoa học, trong đó có quản lý 

các đề tài nghiên cứu, các công trình nghiên cứu khoa học của Học viện. 
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[H19.19.01.01].  Năm 2019, Học viện đã  an hành Quy chế quản lý hoạt động Sở hữu 

trí tuệ (SHTT) [H19.19.01.02], trong đó quy định về  ộ phận quản lý hoạt động SHTT 

thực hiện chức năng quản lý các tài sản trí tuệ của HVPNVN đặt tại Viện Nghiên cứu 

phụ nữ. Bộ phận này có nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc Học viện quản lý hoạt động sở 

hữu trí tuệ liên quan đến khoa học và công nghệ. Các TSTT khác do phòng Tổ chức 

Hành chính đầu mối tham mƣu, sử dụng, khai thác, quản lý . 

Theo Đề án vị trí việc làm của HVPNVN [H2.08.02.15] có 01 nghiên cứu viên 

kiêm nhiệm về quản lý SHTT. Nhân sự đã đƣợc phân công cử tham gia tập huấn, đào 

tạo về  ảo hộ các phát minh, sáng chế,  ản quyền và kết quả nghiên cứu 

[H19.19.01.03] 

Có quy định rõ về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, về các sáng chế bản quyền 

và các kết quả nghiên cứu khác; và định giá các đối tượng sở hữu trí tuệ phù hợp với 

yêu cầu của quốc gia và quốc tế. 

Học viện PNVN là trƣờng đại học công lập có chức năng đào tạo và nghiên cứu 

khoa học, do vậy, các quyền về SHTT tại Học viện liên quan nhiều nhất đến quyền tác 

giả, quyền sở hữu công nghiệp (quyền đối với logo, nhãn hiệu của Học viện). Tại Học 

viện, công tác  ảo vệ quyền SHTT luôn đƣợc Ban giám đốc Học viện quan tâm chỉ 

đạo thƣờng xuyên trong các cuộc họp liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. 

Theo đó, trƣớc khi tiến hành các đề tài nghiên cứu, hoặc thực hiện  iên soạn các tài 

liệu, giáo trình, cần xác định rõ trách nhiệm của chủ  iên, đồng tác giả, tác giả  iên 

soạn giáo trình, tài liệu, chủ nhiệm đề tài, thành viên, thƣ ký các đề tài. Thông qua đó, 

để xác định quyền và giá trị tài sản trí tuệ của từng thành viên trong sản phẩm nghiên 

cứu khoa học [H19.19.01.04]. Đồng thời, để xác định nhiệm vụ cụ thể, khi ký kết các 

hợp đồng nghiên cứu với chuyên gia, đối tác trong và ngoài nƣớc, trong các  ản hợp 

đồng đƣợc ký kết đều xác định rõ các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ giữa các  ên. 

[H19.19.01.05]. Trong các Hội đồng nghiệm thu các đề tài, công trình nghiên cứu 

khoa học, Học viện luôn có những yêu cầu cao về việc phòng chống xâm phạm quyền 

tác giả, việc sao chép, trích dẫn luôn phải theo quy định. Học viện đã  an hành quy 

định về việc trích dẫn tài liệu nghiên cứu [H19.19.01.06]. Nhằm đảm  ảo các thông tin 

 í mật và quyền của chủ sở hữu tài sản, Ban Giám đốc có yêu cầu các đề tài nghiên 

cứu, sản phẩm khoa học thuộc quyền chủ sở hữu là Học viện, phải gửi  ản mềm,  ản 

cứng để phục vụ công tác lƣu trữ, kết quả đó phải đƣợc tiến hành theo quy trình 
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nghiêm ngặt mà Phòng quản lý khoa học làm đầu mối phụ trách hƣớng dẫn. 

[H19.19.01.07]. Đặc  iệt, vào năm 2019, sau quá trình xây dựng, hội thảo, lấy ý kiến 

chuyên gia, để công tác quản lý TSTT tại Học viện đƣợc cụ thể và theo quy chuẩn, 

Học viện PNVN cũng đã  an hành Quy chế quản lý hoạt động SHTT, trong đó, có quy 

định rõ về việc  ảo vệ quyền sở hữu của tác giả, của chủ sở hữu đối với các tài sản trí 

tuệ [H19.19.01.02]. Trong đó đã có quy định về việc xác định quyền sở hữu TSTT; 

Trách nhiệm của cán  ộ, nhân viên, giảng viên, ngƣời học và các chủ thể khác tham 

gia vào các hoạt động của Học viện đối với quyền SHTT. Quy chế cũng quy định rõ 

việc Học viện, đơn vị cần phải xây dựng Kế hoạch hoạt động SHTT trong kế hoạch 

Khoa học & công nghệ hàng năm của Học viện và đơn vị.  

Mặc dù hiện nay, Học viện chƣa có quy định về việc định giá các đối tƣợng sở 

hữu trí tuệ, tuy nhiên, trong các cuộc họp liên quan đến khoa học công nghệ, Ban 

Giám đốc luôn yêu cầu đơn vị phụ trách khoa học công nghệ có hoạt động liên quan 

đến xác định giá trị những sản phẩm, nghiên cứu khoa học của Học viện. Đặc  iệt với 

Tạp chí của Học viện, luôn có yêu cầu nâng cao chất lƣợng các  ài viết đƣợc đăng, 

công tác  iên tập cần nâng cao để gia tăng giá trị của Tạp chí, góp phần thúc đẩy hoạt 

động thƣơng mại hóa hoạt động Tạp chí nghiên cứu của Học viện. 

 Có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai thác thương mại 

hóa các đề tài nghiên cứu. 

Công tác hỗ trợ trong chuẩn  ị và hỗ trợ khai thác thƣơng mại hóa các đề tài 

nghiên cứu luôn đƣợc Học viện chú trọng, đặc  iệt từ năm 2018 đến nay, Học viện có 

chính sách hỗ trợ nhiều công trình nghiên cứu. Cụ thể, các công trình nghiên cứu của 

Học viện đƣợc hỗ trợ  an đầu với mục đích xuất  ản để giới thiệu và chia sẻ kết quả 

nghiên cứu tới cộng đồng, ví dụ nhƣ “Kết quả điều tra cơ  ản về Nhận thức và dự định 

khởi nghiệp của phụ nữ năm 2017 – 2018” [H19.19.01.08]; [H19.19.01.09]; Tạp chí 

Khoa học của Học viện [H19.19.01.010]. Ngoài ra, trong kế hoạch năm và  ảng phân 

 ổ kinh phí cho các đơn vị của Học viện (2018, 2019), trong giai đoạn đầu khi thành 

lập Tạp chí Khoa học của Học viện [H19.19.01.11] đều có kế hoạch hỗ trợ toàn  ộ 

kinh phí xuất  ản Tạp chí Khoa học của Học viện, từ việc chi thù lao cho phản  iện, 

 iên tập, in ấn và phát hành [H19.19.01.12]. Đồng thời, trong các cuộc họp chuyên 

môn liên quan đến nghiên cứu, Ban Giám đốc Học viện vẫn thƣờng xuyên nhấn mạnh 

việc tự chủ khai thác thƣơng mại hóa của các kết quả nghiên cứu, Tạp chí Khoa học.  
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 Có quy định về việc khai thác tài sản trí tuệ (thử nghiệm, sản xuất thử, thương 

mại hóa và trích dẫn). 

Trƣớc khi Quy chế về quản lý hoạt động SHTT của Học viện đƣợc  an hành, 

các quy định về việc khai thác TSTT thông thƣờng đƣợc quy định trong các Hợp đồng 

nghiên cứu đƣợc ký kết, trong đó có các điều khoản về tỷ lệ và phân chia lợi nhuận 

khai thác TSTT. [H19.19.01.05]. Trong kế hoạch hàng năm của Học viện đều có chủ 

trƣơng về khai thác đề tài nghiên cứu khoa học, theo đó Ban Giám đốc luôn có yêu cầu 

các khoa, phòng cần cố gắng đẩy mạnh các hoạt động tự khai thác đề tài, công trình 

nghiên cứu để vừa nâng cao năng lực nghiên cứu, vừa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tƣ. 

[H19.19.01.13]. Khi Quy chế quản lý hoạt động SHTT của Học viện đƣợc  an hành, 

trong Quy chế [H19.19.01.02] đã có quy định về việc khai thác thƣơng mại các TSTT. 

Theo đó, Quy chế đã có quy định về các nguyên tắc khai thác thƣơng mại TSTT, quy 

định về việc đánh giá khả năng khai thác các TSTT, xác định đƣợc các hình thức khai 

thác TSTT. Đặc  iệt, Quy chế đã có quy định cụ thể hóa việc xác định tỷ lệ quyền sở 

hữu, phân chia lợi nhuận từ khai thác thƣơng mại TSTT với  a nhóm đối tƣợng khác 

nhau là chủ sở hữu tài sản trí tuệ. Ngoài ra, là đơn vị coi trọng sự nghiệp nghiên cứu 

khoa học, nên Học viện cũng có Quy định về việc trích dẫn nguồn tài liệu nghiên cứu 

khoa học, làm cơ sở thống nhất việc trích dẫn cho các tác giả khi nghiên cứu 

[H19.19.01.06].   

 Có quy định về quy trình công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả nghiên cứu. 

      Từ năm 2014-2019, Học viện luôn triển khai công tác về công  ố, theo dõi, 

lƣu trữ kết quả nghiên cứu và ngày càng đƣợc cải tiến, hoàn thiện. Sau các hội đồng 

thẩm định đề tài, kết quả nghiên cứu, đề cƣơng chi tiết các học phần… các khoa 

phòng, Viện nghiên cứu, đều có hƣớng dẫn tác giả trong việc chỉnh sửa sản phẩm theo 

ý kiến hội đồng, về thời gian công  ố, về sản phẩm lƣu trữ gửi các đơn vị để lƣu (tại 

khoa/đơn vị của tác giả, tại thƣ viện, tại viện nghiên cứu)…. [H19.19.01.14]. Bên cạnh 

đó, trong các hợp đồng nghiên cứu giữa Học viện và các đối tác, đều có các điều 

khoản quy định quyền công  ố tác phẩm của các  ên. [H19.19.01.05]. Đặc  iệt, để 

triển khai hiệu quả, khoa học các công việc đƣợc giao, từ năm 2018, Học viện đã xây 

dựng và áp dụng các quy trình ISO 900-2015, trong đó có các quy định về quy trình 

công  ố, theo dõi và lƣu trữ kết quả nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Phụ nữ và Trung 

tâm công nghệ thông tin thƣ viện của HVPNVN, có trách nhiệm lƣu trữ các kết quả 
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nghiên cứu [H19.19.01.015]; [H19.19.01.16]. Bên cạnh đó, trong Quy chế quản lý 

hoạt động SHTT của Học viện [H19.19.01.02] cũng đã có quy định về quyền công  ố 

đối với các tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả, chủ sở hữu tài sản trí tuệ. Quy 

chế cũng quy định về trách nhiệm của Bộ phận quản lý TSTT thuộc Viện Nghiên cứu 

Phụ nữ có nhiệm vụ ghi nhận, lƣu giữ và  ảo vệ các tài liệu, chứng cứ, hỗ trợ việc xác 

lập quyền SHTT của tổ chức, cá nhân. Điều này đã thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, 

 ảo vệ của HVPNVN đối với các TSTT của Học viện. 

Tự đánh giá đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 19.2 Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai. 

Về việc tài sản trí tuệ phải được đăng ký bảo hộ theo đúng quy định của pháp 

luật 

Về nguyên tắc, quyền tác giả đƣợc phát sinh trên cơ sở tự động, tuy nhiên, để 

đảm  ảo quyền sở hữu đối với tác phẩm nghiên cứu, đối với các  ài viết nghiên cứu 

khoa học, Ban Giám đốc có quy định  ắt  uộc đối với các giảng viên phải có  ài đăng 

trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nƣớc, khuyến khích các  ài viết đăng trên 

tạp chí quốc tế. [H19.19.01.17]. Quy định này một mặt xác định quyền công  ố tác 

phẩm của tác giả, mặt khác đã thể hiện quyền tự  ảo vệ tác phẩm phòng tránh trƣờng 

hợp xâm phạm quyền. Mặc khác, trong các Hội đồng nghiệm thu các đề tài nghiên cứu 

cấp Bộ và Nhà nƣớc, Hội đồng có kết luận của việc các đề tài nghiên cứu sau chỉnh 

sửa cần thiết phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. [H19.19.01.18]. 

Cụ thể nhất, vấn đề này đƣợc quy định trong Quy chế quản lý hoạt động TSTT của 

Học viện [H19.19.01.02] có quy định về trách nhiệm của cán  ộ, nhân viên, giảng 

viên, ngƣời học và các chủ thể khác tham gia vào các hoạt động của Học viện đối với 

quyền SHT, phải có nghĩa vụ khai  áo các TSTT đối với  ộ phận quản lý TSTT của 

Học viện. Bộ phận này phải có trách nhiệm tƣ vấn, hỗ trợ, xúc tiến việc xác lập quyền 

SHTT đối với các TSTT.  

Về việc 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 thuộc CSGD). 
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Học viện đã tiến hành phổ  iến vấn đề chung nhất về quyền sở hữu trí tuệ nói 

chung, quyền đối với tác giả nói riêng đối với giảng viên, nghiên cứu viên, cán  ộ nhà 

trƣờng, thông qua  uổi sinh hoạt chuyên đề về sở hữu trí tuệ. [H19.19.01.19]. Thông 

qua đó, giảng viên, nghiên cứu viên, cán  ộ Học viện đã có hiểu  iết cơ  ản chung 

nhất về các đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, 

nghệ thuật, khoa học. Bên cạnh đó, trong các hội thảo về nghiên cứu, hội thảo góp ý 

xây dựng Quy chế về sở hữu trí tuệ hoặc hội đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, 

Ban Giám đốc luôn trƣng cầu ý kiến chuyên gia về sở hữu trí tuệ để tháo gỡ khó khăn 

và giải quyết vấn đề Học viện yêu cầu. Các ý kiến của chuyên gia về sở hữu trí tuệ 

trong các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học góp phần nâng cao kiến thức về sở hữu trí 

tuệ đối với thành phần tham dự trong Học viện. Trong năm 2019, Khoa Luật – Học 

viện đã phối hợp với Cục sở hữu trí tuệ, trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng tổ chức  uổi 

nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Phụ nữ và sở hữu trí tuệ” cho toàn  ộ giảng viên, 

nghiên cứu viên, sinh viên của Học viện và các trƣờng đại học khác. [H19.19.01.20]. 

Thông qua  uổi nói chuyện, các quyền về sở hữu trí tuệ, đặc  iệt quyền tác giả, việc 

quản lý quyền tác giả trong trƣờng đại học...cũng đã đƣợc các chuyên gia phổ  iến, 

chia sẻ tới cán  ộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên không chỉ Học viện mà còn 

các trƣờng đại học lân cận. 

Ngoài ra, trong năm 2019 cùng với việc  an hành Quy chế quản lý hoạt động 

TSTT của Học viện [H19.19.01.02] Học viện đã gửi  ản cứng Quy chế tới tất cả các 

đơn vị, trung tâm. Tuy nhiên, Học viện chƣa tổ chức đƣợc tập huấn để phổ  iến Quy 

chế tới toàn thể cán  ộ, giảng viên, nhân viên trong Học viện.  

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

phạm tài sản trí tuệ. 

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ của Học viện luôn đƣợc Học 

viện đầu tƣ thực hiện. Hệ thống cơ sở dữ liệu  ản cứng các tài liệu, giáo trình luôn 

đƣợc Thƣ viện cập nhật mới và đa dạng hóa phù hợp với sinh viên, ngƣời nghiên cứu. 

[H19.19.01.21]. Ngoài ra, Học viện đã mua  ản quyền những tài liệu  ản mềm tiếng 

Việt, tiếng Anh để phục vụ cho  ạn đọc tại Thƣ viện của Học viện. [H19.19.01.22]. 

Tính từ năm 2013 đến thời điểm tháng 2/2019, toàn Học viện có tất cả 32 đề tài 

NCKH từ cấp cơ sở đến cấp Bộ đều đã đƣợc nghiệm thu. Các công trình NCKH cũng 

nhƣ các kết quả công  ố đã lƣu trữ dƣới dạng  ản cứng và các file mềm ( ản word) 
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[H19.19.02.23]. Với chức năng nghiên cứu, chú trọng chất lƣợng hiệu quả các sản 

phẩm, do vậy, công tác rà soát, phát hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả luôn 

đƣợc Học viện chú ý thực hiện. Tại các Hội đồng nghiệm thu đề cƣơng chi tiết các học 

phần, đề tài nghiên cứu khoa học… luôn có tiêu chí, yêu cầu về việc sao chép, trích 

dẫn quyền tác giả... Hiện nay, Học viện đã có chủ trƣơng mua phần mềm rà soát hoạt 

động xâm phạm quyền tác giả. 

Tự đánh giá đạt mức: 3/7 

Tiêu chí 19.3 Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực 

hiện. 

Về việc triển khai rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ ít nhất 2 lần trong chu 

kỳ đánh giá. 

Học viện có quy định và triển khai việc rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ. 

Theo đó, trách nhiệm thực hiện việc rà soát quản lý TSTT đƣợc giao nhiệm vụ đối với 

Trung tâm công nghệ thông tin thƣ viện, Viện nghiên cứu phụ nữ [H19.19.01.02]. Bên 

cạnh đó trong việc mở các mã ngành mới tại Học viện (Luật, Quản trị du lịch và lữ 

hành, truyền thông đa phƣơng tiện…). Ban Giám đốc Học viện đều có sự chỉ đạo các 

Khoa phòng chuyên môn, Trung tâm công nghệ thông tin thƣ viện phải rà soát, thống 

kê các tài liệu, công trình nghiên cứu, giáo trình…để phục vụ cho hoạt động đánh giá, 

thẩm định chƣơng trình đào tạo [H19.19.03.24].  

Về việc có tổng kết, đánh giá công tác quản lý tài sản trí tuệ. 

Công tác tổng kết, đánh giá công tác quản lý TSTT luôn đƣợc thực hiện tại Học 

viện. Trong các hội nghị tổng kết hoạt động chuyên môn 6 tháng và cuối năm, hoạt 

động đánh giá quản lý sản phẩm nghiên cứu, hoạt động khoa học, chuyển giao quyền 

về  TSTT luôn đƣợc đặt ra và thảo luận sôi nổi. [H19.19.01.25]. Bên cạnh đó, với chức 

năng tham mƣu, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện nghiên cứu phụ nữ 

đều có các hoạt động đánh giá công tac quản lý TSTT của Học viện, để tham mƣu với 

Ban Giám đốc hoàn thiện công tác này ngày một tốt hơn. [H19.19.01.26]. Ngoài ra, tại 

các khoa phòng chuyên môn, các hoạt động rà soát, đánh giá, quản lý các công trình 

nghiên cứu,  ài  áo, sản phẩm khoa học…luôn đƣợc thực hiện trong các cuộc tổng kết 

hàng quý, 6 tháng và cuối năm. [H19.19.01.27]. Qua các hoạt động này, giúp Ban 
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giám đốc đánh giá đƣợc tình hình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của các 

khoa phòng, từ đó có những  iện pháp để cải tiến hoạt động này đƣợc hiệu quả hơn. 

Tự đánh giá đạt mức 3/7 

Tiêu chí 19.4 Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ sở giáo dục, 

cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng. 

Về việc có kế hoạch và triển khai thực hiện cải tiến công tác quản lý tài sản trí 

tuệ để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng có hiệu quả. 

Hiện nay, Học viện đang ngày một cải tiến công tác quản lý TSTT để  ảo hộ 

quyền về TSTT cho cơ sở giáo dục, cán  ộ nghiên cứu và đảm  ảo các lợi ích cộng 

đồng. Thông qua các cuộc họp rà soát, đánh giá công tác quản lý TSTT, với việc nhận 

thấy chƣa có quy định chung cụ thể, Ban Giám đốc đã chỉ đạo khoa Luật lập kế hoạch 

và xây dựng Quy chế về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Học viện. [H19.19.01.28]. 

Việc ra đời của Quy chế là một sự cải tiến, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Học viện 

đối với hoạt động  ảo hộ thành quả lao động trí óc của các tác giả. Bên cạnh đó, Học 

viện còn chú trọng đào tạo  ồi dƣỡng cho cán  ộ làm công tác về SHTT với việc cử 

cán  ộ đi đào tạo tại các lớp tập huấn, nâng cao, tham gia các hội nghị về SHTT. Đồng 

thời luôn khuyến khích các giảng viên, nghiên cứu viên tham gia các hội nghị, hội thảo 

về SHTT trong và ngoài nƣớc. [H19.19.01.29]. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên 

môn của nhà trƣờng hiện nay kết nối nhiều với Cục sở hữu trí tuệ - cơ quan chuyên 

môn về quản lý hoạt động SHTT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, với các trƣờng đại 

học khác có đào tạo nghiên cứu về SHTT. Thông qua đó, nâng cao năng lực nghiên 

cứu, giảng dạy cho giảng viên, sinh viên về quyền SHTT. [H19.19.01.30]. 

Về việc có ít nhất 75% số các bên liên quan (được khảo sát) hài lòng về công 

tác quản lý tài sản trí tuệ của CSGD. 

Hiện nay, Học viện chƣa tiến hành khảo sát và lấy ý kiến phản hồi về sự hài 

long của các  ên liên quan, đối với công tác quản lý TSTT của Học viện. Tuy nhiên 

trong các  uổi tổng kết các hoạt động ký kết hợp tác nghiên cứu với các đối tác, Học 

viện luôn có các câu hỏi về sự hài lòng đối với việc thực hiện quy định về quyền và 

trách nhiệm về SHTT trên thực tế khi kết thúc hợp đồng thực hiện. Tiến tới hiện nay, 

Hịc viện sẽ thực hiện hoạt động khảo sát về sự hài lòng của các  ên liên quan đối với 

công tác quản lý TSTT của Học viện. 

Tự đánh giá đạt mức: 3/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

1. Có quy chế về quản lý hoạt động SHTT trong Học viện 

2. Có quy định về  ộ phận quản lý và hỗ trợ  ảo hộ TSTT 

3. Có các chính sách, quy trình quản lý và hỗ trợ  ảo hộ các phát minh, sáng 

chế,  ản quyền và kết quả nghiên cứu. 

4. Có kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quản lý tài sản trí tuệ và cải tiến 

công tác quản lý TSTT 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

1. Còn đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý TSTT của Học 

viện 

2. Chƣa xây dựng kế hoạch và thực hiện việc khảo sát các  ên liên quan về sự 

hài lòng đối với công tác quản lý TSTT của Học viện. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Thúc đẩy quá trình xây dựng 

cơ sở dữ liệu mềm về TSTT 

Viện NCPN/ 

TT CNTT 

Tháng 

7/2019 
 

2 
Khắc phục 

tồn tại 2 

Xây dựng kế hoạch và thực 

hiện việc khảo sát các  ên liên 

quan về sự hài lòng đối với 

công tác quản lý TSTT của 

Học viện 

Viện NCPN 
Tháng 

10/2019 
 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 19 3.25 

Tiêu chí 19.1 4 

Tiêu chí 19.2 3 

Tiêu chí 19.3 3 

Tiêu chí 19.4 3 
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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 

  Về quy định thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng 

các mục tiêu nghiên cứu 

Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN ban hành ngày 15/12/2015 quy định chi tiết 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện trong đó có Phòng HTQT chịu 

trách nhiệm tham mƣu, giúp việc cho Giám đốc Học viện trong công tác quản lý, tổ 

chức các hoạt động đối ngoại của Học viện và xây dựng, tổ chức, triển khai hệ thống 

các hoạt động và xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nƣớc trong 

nghiên cứu KH. Cùng với phòng HTQT là Viện Nghiên cứu Phụ nữ có chức năng đề 

xuất định hƣớng, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo quyết định của Đoàn Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Học viện; Tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ 

khoa học do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; Ký kết, thực hiện hợp đồng nghiên 

cứu khoa học. 

Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện đƣợc 

ban hành theo Quyết định số 311/QĐ-HVPNVN ngày 5/6/2018 quy định rõ các quy 

trình, thủ tục thực hiện các nội dung NCKH, các hội thảo, tập huấn, các hoạt động 

khoa học công nghệ có nguồn tài trợ nƣớc ngoài đã đƣợc  an hành năm 2018 

[H20.20.01.01].  

Về chiến lược phát triển hợp tác, đối tác; các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn được 

xây dựng dựa trên chiến lược phát triển và phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của CSGD. 

Học viện đã xây dựng Chiến lƣợc phát triển của Học viện đến 2020 với tầm 

nhìn đến 2030 [H20.20.01.02], hàng năm Học viện xây dựng kế hoạch đối ngoại trình 

Trung ƣơng Hội và Ban Đối ngoại Trung ƣơng phê duyệt [H20.20.01.03].  

Trong quá trình thực hiện các kế hoạch đối ngoại đƣợc rà soát, đối sánh thƣờng 

xuyên trong các  áo cáo tổng hợp hoạt động chung của Học viện 6 tháng và cuối năm 

[H20.20.01.04] để đảm  ảo các kế hoạch luôn  ám sát tầm nhìn, sứ mạng và các mục 

tiêu chiến lƣợc của Học viện trong lĩnh vực HTQT [H20.20.01.05]. 
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  Về có các quy định, hướng dẫn, phổ biến thực hiện; có phân công trách nhiệm 

cụ thể cho các bộ phận, cá nhân, có kết nối giữa các bộ phận đầu mối và các khoa, 

phòng trong việc quản lý công tác phát triển hợp tác và đối tác  

Về quy định, hƣớng dẫn và phổ  iến thực hiện các nhiệm vụ của Học viện đã 

đƣợc cụ thể hóa trong Bộ quy trình ISO của Học viện. 

Viêc phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân,  ộ phận và có kết nối với 

đầu mối các khoa, phòng trong việc quản lý công tác phát triển HT và đối tác đã đƣợc 

thể hiện rõ trong Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Học viện đƣợc tổng hợp 

trong kế hoạch hoạt động chung và định kỳ đƣợc phổ  iến đến toàn thể cán  ộ Học 

viện tại Hội nghị sơ kết và tổng kết cuối năm cũng nhƣ qua hệ thống e-office 

[H20.20.01.06].   

Các nhiệm vụ hợp tác đƣợc cụ thể hóa trong Chiến lƣợc phát triển Học viện đến 

năm 2020, tầm nhìn 2030 trong đó định hƣớng phát triển các đối tác, mạng lƣới và 

quan hệ đối ngoại [H20.20.01.07]; giao nhiệm vụ cho Phòng HTQT phụ trách 

[H20.20.01.08] thực hiện việc xây dựng, theo dõi và thiết lập các mối quan hệ hợp tác 

và đối tác trong NCKH  với các đối tác quốc tế; đồng thời, tổ chức khai thác, quản lý 

và giám sát việc thực hiện các dự án nghiên cứu có nguồn tài trợ nƣớc ngoài.  

Về có các KPIs cho các chiến lược, kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối 

tác trong NCKH 

Có các  áo cáo tổng kết,  áo cáo sơ kết,  áo cáo đánh giá kết quả và  áo cáo 

chấm điểm thi đua của đơn vị hàng năm để thể hiện kết quả và hiệu quả hợp tác (Bảng 

 ình xét thi đua cá nhân,  ình xét thi đua tập thể dựa trên các kết quả công việc thực 

hiện trong năm). 

Các hoạt động cụ thể nhƣ đón tiếp khách quốc tế đƣợc thông  áo trên lịch tuần 

của Học viện, các đơn vị liên quan đƣợc gửi kế hoạch. Sau khi kết thúc hoạt động đều 

có tin  ài về hoạt động đăng trên we site Học viện để phổ  iến thông tin và góp phần 

quảng  á hoạt động HTQT nói riêng cũng nhƣ hình ảnh của Học viện nói chung 

[H20.20.01.09].  
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Phòng HTQT đã lập fanpage của phòng trên mạng xã hội Face ook. Đây là 

kênh cập nhật, phổ  iến thông tin về các hoạt động HTQT và tƣơng tác với sinh viên 

cũng nhƣ cán  ộ Học viện và đối tác, chuyên gia nƣớc ngoài [H20.20.01.10].  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối 

tác nghiên cứu 

  Triển khai các hoạt động theo chiến lược phát triển, kế hoạch hợp tác, phát 

triển đối tác để đạt được các KPI cụ thể. 

Các hoạt động đƣợc triển khai theo sứ mệnh và chức năng nhiệm vụ đã đƣợc 

nêu trong Chiến lƣợc phát triển của Học viện [H20.20.02.01]; các kế hoạch công tác 

hàng năm của Học viện chi tiết các nội dung và phát triển đối tác hợp tác 

[H20.20.02.02]; và đảm  ảo thực hiện tốt mục tiêu đó với đội ngũ giảng viên có trình 

độ cao từ thạc sĩ trở lên. Cơ sở hạ tầng, trang thiết  ị dạy học cũng dần đƣợc hoàn 

thiện và mở rộng nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển. 

Trên cơ sở kế hoạch hợp tác do Trung ƣơng Hội phê duyệt [H20.20.02.03] hiện 

nay theo quy trình do Học viện xây dựng hàng năm theo hƣớng dẫn, định hƣớng từ 

Trung ƣơng Hội. Toàn  ộ đƣợc xây dựng dựa trên Chiến lƣợc phát triển Học viện đến 

2020, tầm nhìn 2030 có điều chỉnh phù hợp theo thực tế từng năm [H20.20.02.04] trên 

cơ sở tổng hợp đề xuất từ các đơn vị, đề xuất hợp tác với Trung ƣơng Hội và ý tƣởng 

của Ban lãnh đạo Học viện. KHHT cũng đƣợc tổ chức lấy ý kiến của Ban Lãnh đạo, 

cán  ộ chủ chốt,  áo cáo đoàn ra đoàn vào [H20.20.02.05]. Xây dựng danh mục thống 

kế các hội nghị, hội thảo đồng tổ chức, các xuất  ản và các  ài  áo công  ố tham gia 

với đối tác [H20.20.02.06]. 

  Lựa chọn các đối tác và hợp tác nghiên cứu khoa học phù hợp với tầm nhìn và 

sứ mạng của CSGD 

Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Phụ 

nữ Việt Nam  an hành theo Quyết định số 311/QĐ-HVPNVN ngày 05/6/2018 là căn 

cứ pháp lý để các NCKH của Học viện đƣợc triển khai theo quy trình, phù hợp tầm 

nhìn và lựa chọn đối tác hợp phù hợp, việc quản lý các sản phẩm NCKH đảm  ảo theo 

đúng đầu mối và có hiệu quả [H20.20.02.07]. 
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Các mối quan hệ hợp tác NCKH đƣợc xây dựng và phát triển đa dạng dƣới 

nhiều hình thức nhƣ thông qua các  uổi làm việc giữa các cấp lãnh đạo tiến tới ký kết 

Biên  ản ghi nhớ, Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác (Hợp đồng Biên  ản ghi nhớ hàng 

năm, Báo cáo tổng kết đoàn ra đoàn vào hàng năm, đón tiếp chuyên gia, đoàn công tác 

quốc tế hàng năm đƣợc tổng hợp và lƣu tại Phòng HTQT và phòng TCHC) 

[H20.20.02.08]. 

  Thúc đẩy các quan hệ hợp tác và có các hợp tác nghiên cứu theo các hình thức 

đa dạng, cách thức phù hợp 

Trong giai đoạn 2013-2018, Học viện đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác 

quốc tế thông qua việc ký kết 30  iên  ản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng với 

các đối tác nƣớc ngoài có trụ sở trong và ngoài nƣớc  ao gồm các trƣờng đại học, viện 

nghiên cứu, các tổ chức NGO, các tổ chức của Liên hợp quốc với nội dung hợp tác đa 

dạng về đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên. 

Trên cơ sở các văn  ản này, Học viện đã  an hành kế hoạch tổ chức hoạt động 

cụ thể để triển khai các hoạt động liên quan. Sau khi kết thúc hoạt động đều có  áo cáo 

tổng kết, đánh giá lƣu tại Học viện và gửi nhà tài trợ theo yêu cầu [H20.20.02.09]. 

  Đầu tư thích hợp cho việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác và các 

đối tác 

Để đạt đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc, Kế hoạch chiến lƣợc đã thể hiện rõ các 

chính sách ƣu tiên cho các hoạt động hợp tác NCKH [H20.20.02.10] nhƣ: Thực hiện 

công tác đào tạo ngoại ngữ, xây dựng đội ngũ hợp tác NCKH   ên trong (tổ chức dạy, 

 ồi dƣỡng ngoại ngữ ngắn hạn, tuyển dụng/ ồi dƣỡng/đào tạo nhân sự, xây dựng/cập 

nhật kỹ năng/kiến thức/ tiêu chuẩn cán  ộ, thúc đẩy NCKH, xây dựng các công cụ/quy 

trình giám sát tiến trình hợp tác, chất lƣợng, kết quả hợp tác…); Thực hiện đánh giá 

hàng năm kết quả quá trình hợp tác; Thực hiện đánh giá hiệu quả hợp tác NCKH; 

Thực hiện chiến lƣợc hợp tác NCKH nhằm nâng cao vị thế Học viện và cho tới năm 

2019 mở đƣợc 02 ngành đào tạo thạc sỹ. Công tác hợp tác NCKH đã đƣợc đánh giá rõ 

trong  áo cáo tổng kết hoạt động hợp tác của Học viện hàng năm [H20.20.02.11]. 

  Thúc đẩy các quan hệ hợp tác và có các hợp tác nghiên cứu đem lại hiệu quả về 

nghiên cứu khoa học 



226 
 

Từ năm 2013 - 2018, Học viện đã tổ chức cho 25 đoàn đi công tác, học tập ngắn 

hạn tại các cơ sở giáo dục đối tác ở châu Âu, châu Á; đón tiếp 100 đoàn khách, chuyên 

gia nƣớc ngoài và các tổ chức quốc tế đến trao đổi, nói chuyện với giảng viên, sinh 

viên, nghiên cứu viên của Học viện về các lĩnh vực trọng tâm đào tạo, nghiên cứu của 

Học viện, trong đó có 1 chuyên gia Mỹ làm việc toàn thời gian tại Học viện trong 6 

tuần, 1 chuyên gia Phi-líp-pin làm việc toàn thời gian tại Học viện 3-5 năm và 02 tình 

nguyện viên Úc làm việc từ 1-7 tháng; tổ chức 06 hội thảo, toạ đàm khao học quốc tế, 

thực hiện 5 dự án với các tổ chức của Liên hợp quốc và tổ chức phi chính phủ quốc tế 

tại Việt Nam; xuất  ản 2 sách chuyên khảo, 3 kỷ yếu Hội thảo quốc tế và 1 Sổ tay với 

sự hợp tác và tài trợ của các đối tác quốc tế [H20.20.02.12]. 

Các mối quan hệ hợp tác NCKH đƣợc xây dựng và phát triển đa dạng dƣới 

nhiều hình thức nhƣ thông qua các  uổi làm việc giữa các cấp lãnh đạo tiến tới ký kết 

Biên  ản ghi nhớ, Thỏa thuận, Hợp đồng hợp tác (Hợp đồng Biên  ản ghi nhớ hàng 

năm, Báo cáo tổng kết đoàn ra đoàn vào hàng năm, Lịch đón tiếp chuyên gia, đoàn 

công tác quốc tế). 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

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

được triển khai thực hiện 

  Có bộ phận/nhân sự và quy trình rà soát tính hiệu quả trong hợp tác NCKH 

Về nguồn lực phục vụ cho hệ thống, Phòng HTQT hiện có 5 cán  ộ có trình độ 

từ đại học trở lên. 100% cán  ộ thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ để phục vụ cho công 

tác đối ngoại. Ngoài ra, các nhiệm vụ của cán  ộ cũng  ám sát theo Đề án vị trí việc 

làm [H20.20.03.01] trong đó nêu rõ những vị trí phục vụ hoạt động xây dựng hệ thống 

để thiết lập và đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong NCKH. 

Tháng 3 năm 2013, sau khi nâng cấp lên Học viện, Ban Lãnh đạo đã cho xây 

dựng Chiến lƣợc phát triển Học viện [H20.20.03.02] và giao nhiệm vụ cho Phòng 

HTQT phụ trách công tác xây dựng, theo dõi và có nhiệm vụ thiết lập các mối quan hệ 

hợp tác và đối tác trong nghiên cứu. Học viện đã có Đề án vị trí việc làm 

[H20.20.03.01]  trong đó nêu rõ những vị trí phục vụ hoạt động xây dựng hệ thống để 

thiết lập và đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu. 
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  Tổ chức rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp tác và đối tác, 

của các đối tác cụ thể (theo giai đoạn, giữa giai đoạn) làm căn cứ để điều chỉnh các 

hoạt động và xây dựng các đối tác chiến lược 

  Kế hoạch công tác hàng năm sau mỗi lần xây dựng [H20.20.03.04], lấy ý kiến 

và điều chỉnh đƣợc  an hành, tổ chức công  ố tới toàn  ộ cán  ộ, giảng viên toàn Học 

viện để triển khai thực hiện. 

Học viện cũng  an hành  ộ quy trình HTQT gồm 9 quy trình liên quan đến các 

mảng hoạt động đối ngoại của Học viện [H20.20.03.05] để các đơn vị  iết và tuân thủ 

trình tự, thủ tục. Đây cũng là cơ sở để thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát và 

phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại.  

CSGD rà soát, đánh giá tính hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động 

hợp tác (trong đào tạo, trong NCKH) và từ các đối tác ít nhất 01 lần trong giai đoạn 

đánh giá 

Việc quản lý cán  ộ, giảng viên, nhân viên của trƣờng đi công tác, học tập trong 

nƣớc và ngoài nƣớc đƣợc thực hiện theo quy chế quản lý cán  ộ của Học viện 

[H20.20.03.06], quy trình đoàn ra [H20.20.03.07],  ên cạnh đó các đoàn công tác nƣớc 

ngoài đều phải nộp  áo cáo đoàn sau mỗi chuyến công tác và đƣợc lƣu trữ ở Phòng 

HTQT [H20.20.03.08]. Phòng TCHC đƣợc giao cập nhật và theo dõi cán  ộ đi công 

tác và học tập trong và ngoài nƣớc [H20.20.03.09].  

 Hàng năm Học viện đều yêu cầu các đơn vị xây dựng  áo cáo sơ kết hoạt động 

6 tháng và tổng kết hoạt động năm của Học viện nhằm đánh giá tính hiệu quả và 

nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác và từ các đối tác [H20.20.03.10]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt 

được các mục tiêu nghiên cứu 

  Thực hiện cải thiện các mối quan hệ trong NCKH, lựa chọn lại các đối tác sau 

rà soát để đạt được những hiệu quả từ những hoạt động phát triển hợp tác, phát triển 

đối tác của CSGD 

 Trong những năm gần đây, hoạt động hợp tác NCKH của HVPNVN đƣợc mở 

rộng và đạt nhiều thành tích đáng kể đƣợc minh chứng  ằng số lƣợng các dự án, đề tài 



228 
 

nghiên cứu, khảo sát đƣợc tài trợ từ vốn nƣớc ngoài với đối tác trong và ngoài nƣớc 

đƣợc duy trì đều đặn, năm sau tăng hơn năm trƣớc. 

 Học viện cũng thƣờng xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nƣớc 

về công tác đối ngoại để quản lý những ngƣời nƣớc ngoài đến thăm và làm việc tại 

Học viện đảm  ảo theo quy định và đúng pháp luật [H20.20.04.01]. Học viện cũng tổ 

chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án quốc tế, các chƣơng trình liên kết 

có yếu tố nƣớc ngoài của các đơn vị. Hiện nay, về đào tạo đại học, Học viện đã đào 

tạo đƣợc khoảng  3500 sinh viên ở 6 chuyên ngành khác nhau; ƣu tiên tổ chức đào tạo 

những ngành học phục vụ mục tiêu  ình đẳng giới và phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đảm  ảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt 

chuẩn đầu ra ngang  ằng với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nƣớc và ít nhất 80% 

sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp 1 năm. 

  CSGD gia tăng được các mối quan hệ hợp tác và đối tác (các nhà khoa học, 

nhà tuyển dụng và có thêm các đối tác xứng tầm) 

Trong giai đoạn 2013 - 2018, trên cơ sở các văn  ản ký kết với các đối tác trong 

và ngoài nƣớc, Học viện đã triển khai 50 đề tài NCKH về các lĩnh vực khác nhau, 

trong đó có 04 đề tài hợp tác với đối tác nƣớc ngoài tập trung vào những chủ đề nghiên 

cứu là thế mạnh của Học viện nhƣ giới, an sinh xã hội, nguồn nhân lực 

nữ…[H20.20.04.02]. 

 Trong 5 năm từ 2013 - 2018, Học viện đã phối hợp với các đối tác tổ chức 03 

Hội thảo khoa học quốc tế về công tác xã hội, lao động nữ, doanh nghiệp nữ; Các Hội 

thảo đều đƣợc tổ chức với chất lƣợng cao, thu hút đại  iểu trong và ngoài nƣớc tham 

gia với 4 kỷ yếu Hội thảo đƣợc xuất  ản có mã số ISBN [H20.20.04.03]; Bên cạnh đó 

là 3 hội thảo với các đối tác trong nƣớc. 

  Kết quả của các hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của CSGD đáp ứng 

được mục tiêu nghiên cứu 

 Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Học viện mở thêm 2 mã ngành 

đào tạo thạc sỹ. Với sự hợp tác ngày càng mở rộng trong nghiên cứu, nhiều  ài viết 

khoa học đƣợc công  ố chung của các giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện đã 

đƣợc xuất  ản trong các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo khoa học có mã số. 

Nhiều giảng viên của Học viện đã có những công  ố trên các tạp chí quốc tế hoặc trình 
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 ày tham luận tại các hội thảo quốc tế có uy tín [H20.20.04.04-05], một số  ài có chỉ 

số ISI, SCOPUS. 

 Nhiều chuyên gia, tình nguyện viên quốc tế đến làm việc toàn thời gian tại Học 

viện để hỗ trợ công tác đào tạo, NCKH [H20.20.04.05] dƣới vai trò chuyên gia, cố vấn 

cho các đề tài, dự án nghiên cứu của Học viện, Viện Nghiên cứu và các khoa chuyên 

ngành nhằm đảm  ảo nội dung và kết quả nghiên cứu đi đúng hƣớng và đạt hiệu quả. 

Sự tham gia của chuyên gia quốc tế có uy tín và trình độ cao từ các nƣớc có nền khoa 

học tiên tiến nhƣ Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc... 

  Các hoạt động hợp tác và đối tác của CSGD làm gia tăng các nguồn lực cho 

CSGD (nhân lực, tài lực) 

Trong 5 năm qua, số lƣợng đối tác, mạng lƣới, quan hệ đối ngoại cũng nhƣ kết 

quả hoạt động đối ngoại của Học viện không ngừng tăng trƣởng, phát triển, thể hiện 

trong các  áo cáo tổng hợp hoạt động của Học viện 6 tháng, 1 năm [H20.20.04.06]; Từ 

5  iên  ản ghi nhớ hợp tác năm 2013, đến năm 2018 Học viện đã ký kết 30  iên  ản 

và hợp đồng hợp tác với các đối tác quốc tế.  Các tin  ài về HTQT trên trang thông tin 

điện tử, trang thông tin nội  ộ của Học viện [H20.20.04.07] và fanpage của phòng 

HTQT [H20.20.04.08] luôn đƣợc cập nhật từ 1-2 ngày sau mỗi hoạt động.  

Mỗi năm Học viện luôn duy trì 3-5 đoàn ra, đón 15-20 đoàn đến thăm quan, 

trao đổi. Học viện cũng không ngừng tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối 

tác mới, mỗi năm có ít nhất 1 thoả thuận hợp tác đƣợc ký kết với 1 đối tác mới và ít 

nhất một hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật mới đƣợc thực hiện với đối tác mới 

trong khi vẫn duy trì mối quan hệ và các hoạt động đã đƣợc thực hiện thành công với 

các đối tác đã có [H20.20.04.09]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Đã có phân công phân nhiệm rõ ràng cho cán  ộ HTQT và NCKH. Nhiều cán 

 ộ có trình độ ngoại ngữ và chuyên môn tốt. 

- Học viện có chiến lƣợc dài hạn, và trung hạn trong phát triển hợp tác trong 

NCKH.  
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 - Các  iểu mẫu xây dựng Kế hoạch hợp tác đƣợc tích hợp trong Kế hoạch 

chung tổng thể của một cơ sở giáo dục đại học và phù hợp với chức năng nhiệm vụ 

đào tạo chuyên  iệt thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

 - Kế hoạch hợp tác trong xây dựng đối tác và hợp tác trong NCKH luôn  án sát 

nhiệm vụ Trung ƣơng Hội đề ra; phù hợp tầm nhìn, sứ mạng và  ối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Cho đến nay, chƣa phân công cán  ộ rà soát, đối sánh các kế hoạch dài hạn, kế 

hoạch ngắn hạn với các Kế hoạch hợp tác để đảm  ảo Kế hoạch hợp tác đƣợc cụ thể 

hóa thành các kế hoạch hành động.  

 - Các quy trình cũng nhƣ hƣớng dẫn cụ thể xây dựng Kế hoạch hợp tác vẫn 

chƣa đƣợc  an hành chính thức để áp dụng cho các quá trình lập các kế hoạch sau này. 

Học viện đã ký kết nhiều Biên  ản thỏa thuận với các đối tác nƣớc ngoài nhƣng chƣa 

khai thác hiệu quả hoạt động NCKH; Chƣa có quan hệ hợp tác NCKH với các doanh 

nghiệp, cơ sở sử dụng lao động có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

 - KHHT trong xây dựng đối tác và hợp tác trong nghiên cứuchƣa thể hiện rõ 

mức độ phù hợp với mục tiêu chiến lƣợc về phục vụ cộng đồng đối với các hoạt động 

xã hội nói chung, công tác phụ nữ nói riêng; 

 - KHHT trong xây dựng đối tác và hợp tác trong nghiên cứu đƣợc rà soát và 

điều chỉnh chƣa theo mô hình quản trị chiến lƣợc, còn thực hiện  ị động theo các xu 

hƣớng khách quan. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 

1 

Phân công cán  ộ chuyên trách rà 

soát, đối sánh các kế hoạch dài 

hạn, kế hoạch ngắn hạn với các 

Kế hoạch hợp tác để đảm  ảo Kế 

hoạch hợp tác đƣợc cụ thể hóa 

thành các kế hoạch hành động 

Phòng 

HTQT  

Tháng 

9/2019 
 



231 
 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/  

cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện  

Ghi 

chú 

2 

Khắc 

phục 

tồn tại 

2 

Ban hành quy trình cũng nhƣ 

hƣớng dẫn cụ thể xây dựng Kế 

hoạch hợp tác; đẩy mạnh khai 

thác hiệu quả kết quả các công 

trình NCKH;  

Thúc đẩy quan hệ hợp tác NCKH 

với các doanh nghiệp, cơ sở sử 

dụng lao động có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

Phòng 

HTQT,  

Viện NCPN 

Tháng 

6/2019 

Đang 

triển 

khai 

3 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 1 

Hoàn thiện đề án vị trí việc làm và 

phân công phân nhiệm rõ ràng cho 

cán  ộ HT và NCKH.  

Các Khoa 

chuyên 

môn, 

VNC, 

Phòng 

HTQT 

Năm 

2019 
 

4 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 2 

Cụ thể hóa các nội dung trong 

chiến lƣợc dài hạn, trung hạn 

trong phát triển hợp tác trong 

NCKH 

Phòng 

HTQT, 

VNC, các 

khoa phòng 

chuyên môn 

Năm 

2019 

Đang 

triển 

khai 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 20 4.00 

Tiêu chí 20.1 4 

Tiêu chí 20.2 4 

Tiêu chí 20.3 4 

Tiêu chí 20.4 4 

Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ 

cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 
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CSGD có các chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ 

cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

Các chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng đƣợc thể 

hiện trong chiến lƣợc phát triển, sứ mạng, các giá trị cốt lõi của Học viện. 

 Các kế hoạch đó thể hiện trong Nghị quyết của Đảng  ộ về các hoạt động kết 

nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng [H21.21.01.01] và các văn  ản Kế 

hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của các khoa/phòng/trung 

tâm [H21.21.01.04]. 

 Các hoạt động kết nối dịch vụ phục vụ cộng đồng  đƣợc dự kiến trong kế hoạch 

phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn. Có các văn  ản tuyên  ố về sứ mạng và tầm nhìn 

[H21.21.01.02], [H21.21.01.03]. Có các Phiếu khảo sát/Biên  ản họp rà soát và ý kiến 

góp ý của chuyên gia, của các  ên liên quan về sự phù hợp của Kế hoạch kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng với sứ mạng và tầm nhìn [H21.21.01.07]. 

 Có các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng đƣợc thể 

hiện trong các  ản kế hoạch kết nối các dịch vụ phục vụ cộng đồng hàng năm của Học 

viện [H21.21.01.04]. 

Có quy định quản lý và hướng dẫn về hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cộng đồng tuân thủ các quy định của pháp luật (quy định rõ ràng về cơ chế 

quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng 

đồng). 

 Có các văn  ản quy định quản lý và hƣớng dẫn về hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng tuân thủ các quy định của pháp luật (quy định rõ 

ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cộng đồng). [H21.21.01.08]. 

 Các hợp đồng, ký kết hợp tác, giữa CSGD và đối tác. [H21.21.01.09]. 

 Các thông tin trên trang thông tin điện tử của CSGD. [H21.21.01.10]. 

 Hàng năm, Học viện đều tổ chức các  uổi gặp mặt đối thoại giữa Ban Giám đốc 

và giảng viên, Ban Giám đốc và ngƣời học để lấy ý kiến phản hồi của cán  ộ, giảng 

viên, nhân viên và ngƣời học về các hoạt động trong nhà trƣờng, trong đó có các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Đối với các đối tác  ên 
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ngoài, việc thu thập thông tin phản hồi đƣợc thực hiện thông qua các nhận xét, các thƣ 

cảm ơn, các  ài  áo phản ánh tình hình hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cộng đồng của Học viện. [H21.21.01.11]. 

 Có quy định về nhiệm vụ và nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, 

chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng. 

Văn  ản quy định về nhiệm vụ và nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, 

chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Trong  ản kế hoạch 

hoạt động hàng năm của Học viện và các Khoa/Phòng/Trung tâm đều có phân công rất 

rõ về nhân sự chịu trách nhiệm về từng hoạt động. Trong  ản kế hoạch của cấp 

khoa/phòng thƣờng ghi rất cụ thể một lãnh đạo phụ trách hoạt động, các nhân sự trực 

tiếp thực hiện những công việc cụ thể trong  ản kế hoạch nhƣ: xây dựng dự toán kinh 

phí, tổ chức/điều phối hoạt động, liên hệ/kết nối với các  ộ phận/đơn vị trong và ngoài 

Học viện,  thực hiện các hoạt động thanh quyết toán… [H21.21.01.12]. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng được thực hiện. 

Các chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để 

thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của CSGD được thực hiện, mang lại kết quả cụ thể 

(các hoạt động tình nguyện của giảng viên và người học; các chuyển giao KHCN, ...). 

 Có những chính sách hỗ trợ/thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng đƣợc thể hiện trong Văn  ản quy định/chỉ đạo các chính sách hỗ trợ/thực hiện 

các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (Quyết định, Thông  áo kết luận của 

BGĐ) [H21.21.02.01]. 

Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đƣợc thực hiện  ao gồm: Thông 

qua các trung tâm/CLB/phòng cung cấp dịch vụ (Các trung tâm/CLB: Trung tâm thực 

hành công tác xã hội, câu lạc  ộ Hành động vì Bình đẳng giới và Phát triển  ền vững, 

CLB nghề Luật, Trƣờng mầm non Happy Land) từ [H21.21.02.01] đến 

[H21.21.02.05]; Các hợp đồng/Thỏa thuận hợp tác thực hiện hoạt động kết nối và 

PVCĐ với đối tác (Các thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Công tác xã hội với các Trung 
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tâm  ảo trợ xã hội, các Trung tâm công tác xã hội, các tổ chức phi chính phủ) 

[H21.21.02.06]. 

Các hoạt động tình nguyện của giảng viên và ngƣời học đƣợc thực hiện trong 

việc tổ chức các câu lạc  ộ, các trung tâm thực hành (Trung tâm thực hành công tác xã 

hội của Khoa Công tác xã hội, Vƣờn ƣơm doanh nhân của Khoa Quản trị kinh doanh, 

Câu lạc  ộ  ình đẳng giới của Khoa Giới và phát triển). Trong đó, giảng viên sẽ là 

những ngƣời hƣớng dẫn, phụ trách các câu lạc  ộ, các trung tâm thực hành. Sinh viên 

là ngƣời trực tiếp thực hiện các hoạt động tình nguyện. Nhiệm vụ chính của các câu 

lạc  ộ, các trung tâm thực hành là đƣa các hoạt động về với cộng đồng, phục vụ cộng 

đồng, nhƣ: các hoạt động giảng dạy về  ình đẳng giới và phòng chống xâm hại của 

Câu lạc  ộ  ình đẳng giới, các hoạt động tình nguyện hỗ trợ trại hè quân đội cho thiếu 

niên của Trung tâm thực hành công tác xã hội...... Hàng năm, Học viện đề có rất nhiều 

sản phẩm chuyển giao khoa học công nghệ nhƣ các giáo trình đƣợc xuất  ản làm tài 

liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên Học viện cũng nhƣ cán  ộ, giảng viên, sinh 

viên và những ngƣời quan tâm tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo khác. Các kết quả 

nghiên cứu của Học viện đƣợc công  ố rộng rãi trên we site của Học viện và trên các 

tạp chí khoa học có chỉ số. 

Các quy định quản lý và hướng dẫn về hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng đồng tuân thủ các quy định của pháp luật (quy định rõ ràng về cơ chế 

quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng 

đồng) được tuân thủ. 

Học viện đã có các văn  ản/tài liệu hƣớng dẫn thực hiện các hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng: Hồ sơ thực hiện từng hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cộng đồng [H21.21.02.08]; Văn  ản phê duyệt kinh phí đầu tƣ của Học viện 

cho các hoạt động PVCĐ (Các  ản kế hoạch hoạt động và kinh phí đƣợc kỹ duyệt 

hàng năm) [H21.21.02.10]. 

Nội dung các quy định quản lý và hƣớng dẫn  ao gồm các cơ chế quản lý, kiểm 

tra, giám sát. Về cơ chế quản lý: quản lý trực tiếp các hoạt động là lãnh đạo các Khoa, 

phòng, trung tâm, các hoạt động đƣợc  áo cáo với lãnh đạo Học viên thông qua các 

 ản  áo cáo từng tháng, từng quý, 6 tháng và 1 năm. Học viện cũng triển khai các hoạt 

động kiểm tra, giám sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 
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thông qua  ản kế hoạch đƣợc xây dựng theo từng năm, trong đó có ghi rõ thời gian 

thực hiện từng nhiệm vụ.  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ 

cộng đồng. 

  Xây dựng hệ thống đo lường (chỉ số, chỉ báo) kết quả kết nối và phục vụ cộng 

đồng. 

 Học viện chƣa có các văn  ản chính thức riêng  iệt quy định hệ thống đo lƣờng 

(chỉ số, chỉ  áo) kết quả kết nối và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, trong các  ản kế 

hoạch thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đều quy định rõ các chỉ 

số, chỉ  áo nhƣ: Trong  ản kế hoạch ký kết các văn  ản ghi nhớ với các Trung tâm 

Công tác xã hội, các cơ sở  ảo trợ xã hội, các tổ chức phi chính phủ, Khoa Công tác xã 

hội đều ghi rõ, số lƣợng các Trung tâm, các cơ sở, các đặc điểm, các vấn đề mà Trung 

tâm, cơ sở có thể triển khai cùng với Học viện, các hoạt động mà hai  ên có thể hỗ trợ 

lẫn nhau… Trong các  ản kế hoạch thực hiện hoạt động hàng năm của các Khoa, 

Phòng, Trung tâm cũng ghi rõ số lƣợng hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và chất 

lƣợng cần đạt đƣợc [H21.21.03.01]. 

Các hoạt động đo lƣờng việc kết nối và phục vụ cộng đồng đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: Hồ sơ thực hiện từng hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ,  ao gồm: 

Bản kế hoạch; Các  ên tham gia; Các đóng góp cho xã hội; Các nguồn lực thu nhận 

đƣợc [H21.21.03.02].  

Hồ sơ phê duyệt kinh phí đầu tƣ của Học viện cho các hoạt động xã hội; hồ sơ 

về nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ.[H21.21.03.08]. 

Có các  áo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết nối và dịch vụ cộng đồng 

[H21.21.03.04]. 

 Có cơ sở dữ liệu về các hoạt động phục vụ cộng đồng: kế hoạch; các bên tham 

gia; các đóng góp cho xã hội; các nguồn lực thu nhận được từ các hoạt động dịch vụ 

và chuyển giao; ... 
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 Học viện chƣa xây dựng cơ sở dữ liệu về các hoạt động phục vụ cộng đồng 

nhƣng khi các hoạt động đƣợc triển khai, các thông tin, các hình ảnh tổ chức các hoạt 

động đều đƣợc cập nhật trên trang thông tin điện tử của Học viện. 

Có các Văn  ản quy định hệ thống giám sát kết quả kết nối và phục vụ cộng 

đồng [H21.21.03.05]. 

Các hoạt động giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: Hồ sơ thực hiện từng hoạt động giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng bao 

gồm: Bản kế hoạch; Các  ên tham gia; Kinh phí phê duyệt; Kết quả giám sát 

[H21.21.03.06]. 

Có các  áo cáo kết quả giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng 

[H21.21.03.07]. 

Thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng đồng. 

Chƣa có triển khai giám sát nhƣng hàng năm luôn luôn có tổng kết, đánh giá 

hoạt động của các đơn vị, trong đó  ao gồm cả các hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ phục vụ cộng đồng (Ví dụ hoạt động sơ kết 6 tháng, tổng kết năm) – Đây là 

một loại hoạt động giám sát. 

Triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng để tăng 

trách nhiệm đối với xã hội. 

Việc triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đƣợc 

tổ chức thƣờng xuyên thông qua hoạt động giao  an hàng tháng, hàng quý, các cuộc 

họp sơ kết, tổng kết của Học viện. Trong các  uổi họp này Học viện đã đánh giá các 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm về số lƣợng 

cũng nhƣ chất lƣợng hoạt động nhằm làm tăng trách nhiệm đối với xã hội. 

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 

Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến 

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

Có kế hoạch cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng.  
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Kế hoạch cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng đƣợc xây dựng 

hàng năm [H21.21.04.01]; Hàng năm, các Khoa, Phòng, Trung tâm, các đơn vị trong 

Học viện sẽ xây dựng  ản kế hoạch tổng thể và chi tiết về hoạt động của Khoa, Phòng, 

Trung tâm và đơn vị của mình, trong  ản kế hoạch có  ao gồm các hoạt động cung cấp 

các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng. Trong  ản kế hoạch có quy định rõ về các 

công việc cần thực hiện, nhân sự thực hiện, thời gian và kinh phí. Sau khi  ản kế 

hoạch đƣợc phê duyệt, Khoa, Phòng, Trung tâm và đơn vị sẽ tổ chức thực hiện theo 

nhƣ nội dung  ản kế hoạch. 

Báo cáo giám sát/đánh giá trong quá trình kết nối và phục vụ cộng đồng 

[H21.21.04.02]; Kế hoạch cải tiến/điều chỉnh việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết 

nối cộng đồng [H21.21.04.03].  

Các hoạt động thực hiện cải tiến việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối 

cộng đồng đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan theo đúng kế hoạch. 

 Các hoạt động cải tiến đƣợc triển khai theo kế hoạch. Hàng năm đánh giá, rút 

kinh nghiệm về số lƣợng, chất lƣợng hoạt động. 

Hiện nay Học viện chƣa có hoạt động khảo sát nên chƣa có cơ sở dữ liệu (phiếu 

khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc,  áo cáo kết quả khảo sát) về sự hài lòng của các bên 

liên quan đối với dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên hàng năm Học viện 

có triển khai đánh giá dựa trên cơ sở các  ản kế hoạch đã đƣợc xây dựng và lƣu trữ 

các tài liệu, các  áo cáo. 

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. 

Học viên chƣa thực hiện đánh giá về sự hài lòng của các  ên liên quan và chƣa 

có cơ sở dữ liệu về sự hài lòng của các  ên liên quan đối với dịch vụ phục vụ và kết 

nối cộng đồng,  ao gồm: Phiếu khảo sát, Dữ liệu khảo sát gốc, Báo cáo kết quả khảo 

sát (Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động kết nối và dịch vụ cộng đồng hàng năm). 

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 21: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

1. Học viện đã triển khai các hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng 

đồng dƣới nhiều hình thức khác nhau. 

2. Học viện đã xây dựng kế hoạch hoạt động kèm theo kinh phí cho các hoạt 

động cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng, trong đó có sự phân công nhiệm vụ cho 

từng cá nhân.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Học viện chƣa triển khai hệ thống đo lƣờng, giám sát việc kết nối và phục 

vụ cộng đồng. 

- Chƣa có cơ sở dữ liệu về sự hài lòng của các  ên liên quan đối với dịch vụ 

phục vụ và kết nối cộng đồng,  ao gồm: Phiếu khảo sát, Dữ liệu khảo sát gốc,  áo cáo 

kết quả khảo sát. 

- Chƣa có Báo cáo tổng kết, đánh giá riêng hoạt động kết nối và dịch vụ cộng 

đồng hàng năm. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Triển khai hệ thống đo 

lƣờng, giám sát việc kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

Các đơn vị liên 

quan 

Tháng 09 

/2019 
 

2 

Khắc phục 

tồn tại 2 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về 

sự hài lòng của các  ên 

liên quan đối với dịch vụ 

phục vụ và kết nối cộng 

đồng,  ao gồm: mẫu 

Phiếu khảo sát, Dữ liệu 

khảo sát gốc,  áo cáo kết 

quả khảo sát 

BGĐ, các đơn vị 

liên quan 

Tháng 

10/2019 
 

3 

Khắc phục 

tồn tại 3 

Viết  áo cáo kết quả khảo 

sát(Báo cáo tổng kết, 

đánh giá hoạt động kết 

nối và dịch vụ cộng đồng 

hàng năm) 

Viện NCPN 
Tháng 

10/2019 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

4 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tăng cƣờng các hình thức 

và nội dung hoạt động 

cung cấp các dịch vụ phục 

vụ cộng đồng  

Các Khoa, 

Phòng, Trung 

tâm, các đơn vị 

Tháng 

1/2020 
 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 21 3.50 

Tiêu chí 21.1 4 

Tiêu chí 21.2 4 

Tiêu chí 21.3 3 

Tiêu chí 21.4 3 
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Lĩnh vực 4: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 

Tiêu chí 22.1: Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương 

trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập/giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Học viện Phữ nữ Việt Nam đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 

trình độ đại học ngành Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh từ năm học 2012, tuyển 

sinh từ năm học 2013-2014, tính đến  tháng 5/2019 Học viện có 02 khóa tốt nghiệp.  

Về việc có kế hoạch đào tạo trong đó xác định, phân tích, dự đoán được tỷ lệ tốt 

nghiệp, tỷ lệ thôi học của 100% các CTĐT, các môn học/học phần: 

Kế hoạch đào tạo của trƣờng đƣợc cụ thể hóa trong kế hoạch chuyên môn và kế 

hoạch đào tạo hàng năm [H22.22.01.01]. Qua đó, tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của các 

chƣơng trình đào tạo (ngành đào tạo) đƣợc phân tích, dự đoán và xác lập. Trên cơ sở 

kế hoạch đào tạo đƣợc duyệt, các đơn vị chức năng trong Học viện lập kế hoạch hoạt 

động cho từng mảng công việc và coi đó là chỉ tiêu trong năm học, các khoa/phòng  

phân công cán  ộ làm đầu mối thực hiện/giám sát, tổng kết và cải tiến cho năm kế tiếp. 

Bảng 22.1 Kế hoạch đào tạo 4 năm ngành Công tác xã hội,  khóa tuyển sinh 2014 

TT 
Năm 

học 

Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

Nhập 

học 

Tỉ lệ 

nhập 

học 

(%) 

Dự 

kiến tỷ 

lệ thôi 

học 

Dự kiến 

tỷ lệ SV 

đạt các 

học phần 

Dự kiến 

tỷ lệ tốt 

nghiệp 

Dự kiến 

tỷ lệ tốt 

nghiệp 

đúng hạn 

1 
2014-

2015 
120 133 110 3% 65% 66% 60% 

2 
2015-

2016 
120 133 110 3% 67% 66% 60% 

3 
2016-

2017 
120 133 110 3% 68% 66% 60% 

4 
2017-

2018 
120 133 110 2% 68% 66% 57% 
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Về việc có cơ sở dữ liệu về người học tham gia CTĐT, các môn học/học phần 

trong đó có theo dõi tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học trong 5 năm gần đây:  

Cơ sở dữ liệu của ngƣời học tham gia chƣơng trình đào tạo, tham gia các môn 

học/học phần đƣợc nhà trƣờng thiết lập, quản lý và giám sát thông qua phần mềm quản 

lý đào tạo Edusoft [H22.22.01.02]. Hệ thống này giúp học viện quản lý ngƣời học một 

cách hiệu quả, phần mềm còn giúp  theo dõi, thống kê tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp hàng 

năm  áo cáo Bộ Giáo dục và Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam.   

  Về việc hệ thống theo dõi, giám, sát tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học của tất cả các 

CTĐT, các môn học/học phần để có biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp. Có các 

báo cáo đánh giá kết quả học tập của người học tham gia CTĐT, môn học/học phần: 

Học viện  an hành và áp dụng qui chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

[H22.22.01.03] để theo dõi, giám sát tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của các chƣơng trình 

đào tạo. Ngoài phần mềm quản lý đào tạo edusoft, năm học 2013-2014 Học viện triển 

khai phần mềm Edusoft- We , tại đây sinh viên ngồi  ất cứ đâu khi có điện thoại nối 

mạng internet đều có thể tra cứu lịch học, lịch thi, theo dõi điểm số sinh viên 

[H22.22.01.04], hệ thống này giúp sinh viên tra cứu nhanh điểm thi, góp phần giám sát 

sự tiến  ộ của ngƣời học một cách hiệu quả và quản lý tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp của 

sinh viên. Ngoài ra, Học viện còn  an hành qui định về cố vấn học tập tai Học viện 

Phụ nữ Việt Nam [H22.22. 01.05], đội ngũ cố vấn học tập đƣợc nhà trƣờng lựa chọn là 

giảng viên, chuyên viên có kinh nghiệm từ các khoa/phòng có nhiệm vụ theo dõi, giám 

sát tỷ lệ đỗ/rớt  các học phần, tỷ lệ thôi học, dừng học  áo cáo tới Giám đốc Học viện, 

đề xuất  iện pháp cải tiến phù hợp nhằm cải tiến chất lƣợng. Ngoài ra, cố vấn học tập 

còn nắm đƣợc tâm tƣ nguyện vọng của sinh viên, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ 

sinh viên thôi học, dừng hoc hoặc chậm tốt nghiệp để tìm ra  iện pháp khăc phục. 

Theo qui chế đào tạo của Học viện, sinh viên  ị  uộc thôi học nếu rơi vào một trong 

các trƣờng hợp sau:  

a) Có số lần cảnh  áo kết quả học tập hai học kỳ liên tiếp; 

 ) Vƣợt quá thời gian tối đa (6 năm) đƣợc phép học tại Học viện; 

c) Tự ý  ỏ học một học kỳ; 

d) Không hoàn thành nghĩa vụ học phí sau 2 lần nhận đƣợc thông  áo của Học 

viện. 
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Trƣớc mỗi đợt xét thôi học, dừng học  phòng đào tạo sử dụng phần mềm quản 

lý đào tạo lọc danh sách sinh viên trong diện  ị cảnh cáo,  uộc thôi học  theo qui chế 

đào tạo của Học viện trình Hội đồng xét duyệt. Đối với sinh viên trong diện  ị cảnh 

cáo, chậm nộp học phí…. cố vấn học tập gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh của từng em. Có 

 iện pháp hỗ trợ, tƣ vấn để các em vƣợt qua khó khăn. Qua thực tế tại Học viện Phụ 

nữ Việt Nam, đa số sinh viên thôi học là do định hƣớng nghề nghiệp  an đầu không tốt 

nên các em cảm thấy chán nản khi vào học các chƣơng trình, đi du học, hoặc chuyển 

sang học nghề để đi xuất khẩu lao động, sinh viên đại học chính quy trong diện  ị thôi 

học đƣợc phép xin sang các  ậc học thấp hơn (cao đẳng  hoặc chuyển sang hệ vừa làm 

vừa học). Qua đó cho thấy tỷ lệ sinh viên thôi học là chấp nhận đƣợc.  

  Về việc thực hiện đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học (đôi sánh và dự đoán 

được xu thế tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp năm trước, năm sau của cùng CTĐT, giữa các 

CTĐT của CSGD…); có biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp: 

Để có  iện pháp cải tiến chất lƣợng phù hợp, sau mỗi học kỳ, phòng Đào tạo 

thống kê môn có tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp. Có sự đối sánh kết quả học tập của 

cùng môn học qua các năm. Đối sánh tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp giữa các năm, các 

chƣơng trình đào tạo và  áo cáo trong cuộc họp cán  ộ chủ chốt. Từ đó tìm ra  iện 

pháp nâng cao chất lƣợng 

Bảng 22.2 Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp/trúng tuyển qua các năm 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 

Số lƣợng sinh viên tốt 

nghiệp (ngƣời) 
240 304 543 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

so với tuyển vào(%) 
68% 70% 75% 

Bảng 22.3 Thống kê, đối sánh tỷ lệ  % sinh viên  không đạt một số học phần 

Môn học 
Năm học 

2015-2016 

Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Nguyên lý Mác-Lê Nin 1 9.7% 7.6% 5.1% 

Nguyên lý Mác-Lê Nin 2 8.7% 7.3% 4.3% 

Luật dân sự Việt Nam 10.1 9.3 7.5 
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  Về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh các tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học phù hợp 

cho 100% các CTĐT, các môn học/học phần: 

  Tỷ lệ sinh viên đậu/rớt  môn hoc/học phần đƣợc Học viện tổng kết và rà soát 

sau mỗi học kỳ. Phòng Đào tạo thống kê tỷ lệ đậu/rớt học phần, đặc  iệt những học 

phần có tỷ lệ sinh viên đạt dƣới trung  ình cao trình Ban Giám đốc. Giám đốc Học 

viện triệu tập các giảng viên, trƣởng  ộ môn, lãnh đạo khoa có môn học/học phần có 

tỷ lệ sinh viên yếu/kém cao tìm hiểu nguyên ngân, phân tích và tìm giải pháp 

[H22.22.01.06], ngoài kế hoạch hàng năm Nhà trƣờng tổ chức đối thoại giữa sinh viên 

với Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị chức năng nhằm nâng cao chất lƣợng giảng 

dạy và phục vụ. Học kỳ 1 năm học  2018-2019 Giám đốc Học viện còn   an hành kế 

hoạch  chỉ đạo Khoa/ ộ môn tổ chức đối  thoại sinh viên  trên tinh thần cởi mở nhằm 

chia sẻ phƣơng pháp học tập, tìm hiểu  nguyên nhân/tâm tƣ của sinh viên để có  iện 

pháp cải tiến chất lƣợng dạy và học trong toàn Học viện. Vì vậy tỷ lệ sinh viên không 

đạt các môn học cũng dần đƣợc cải thiện.  

Tự đánh giá mức đạt: 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. 

  Về việc có kế hoạch đào tạo trong đó xác lập được thời gian tốt nghiệp trung 

bình của 100% các CTĐT:   

Kế hoạch đào tạo trong đó xác lập thời gian tốt nghiệp trung  ình của ngƣời học 

đƣợc Học viện cụ thể hóa trong các chƣơng trình đào tạo, công  ố trên we site của 

Học viện [H22.22.02.01]. Ngoài ra, thời gian tốt nghiệp trung  ình còn đƣợc cụ thể 

hóa trong qui chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện [H22.22.02.02]. Theo đó, 

thời gian tốt nghiệp của các  ậc, hệ đƣợc xác lập nhƣ sau:  

Bảng 22.4 Thời gian đào tạo các bậc, hệ của Học viện Phụ nữ Việt nam 

Bậc học Thời gian đào tạo 
Thời gian rút ngắn 

tối đa 

Thời gian kéo dài 

tối đa 

Đại học 4 năm 2 học kỳ chính 4 học kỳ chính 

Liên thông cao 

đẳng đại học  
1,5 năm 1 học kỳ chính 2 học kỳ chính 

Liên thông trung 

cấp – đại học 
3,0 năm 1 học kỳ chính 2 học kỳ chính 

Cao đẳng 3 năm 1 học kỳ chính 2 học kỳ chính 
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  Về việc có cơ sở dữ liệu về người học tất cả các CTĐT  trong đó theo dõi  về 

thời gian tốt nghiệp trung bình:  

Cơ sở dữ liệu để theo dõi thời gian tốt nghiệp trung  ình của ngƣời học đƣợc 

thể hiện qua kế hoạch học tập công  ố trong  chƣơng trình đào tạo, sổ tay sinh viên 

[H22.22.02.02], qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Học viện. Bên cạnh đó, sinh 

viên có thể theo dõi tiến độ học tập, thời gian tốt nghiệp trung  ình qua phần mềm 

đăng ký tín chỉ [H22.22.02.03] và phần mềm quản lý đào tạo. Tại đây, sinh viên nắm 

đƣợc những môn đã học, những môn còn chƣa học trong chƣơng trình, đề cƣơng chi 

tiết từng học phần. Môn sinh viên đã học hệ thống tự động  ôi đỏ, số tín chỉ sinh viên 

đã tích lũy, số tín chỉ còn phải tích lũy.  

  Về việc có hệ thống theo dõi, giám sát về thời gian tốt nghiệp trung bình của 

người học để có biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp:  

Nhà trƣờng có hệ thống theo dõi, giám sát thời gian tốt nghiệp trung  ình của 

sinh viên qua hệ thống cố vấn học tập,  an chủ nhiệm khoa, phòng đào tạo và phòng 

công tác sinh viên. Mỗi năm Học viện tổ chức 01  đợt tốt nghiệp chính và 02 đợt tốt 

nghiệp cho sinh viên học chậm và vƣợt tiến độ (tháng 6 (đợt chính), tháng 9 và tháng 3 

hàng năm). Trƣớc mỗi đợt tốt nghiệp,  áo cáo về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đƣợc phòng 

Đào tạo thống kê và  áo cáo Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện. Các giải pháp khắc 

phục cũng đƣợc đƣa ra để tăng tỷ lệ tốt nghiệp cho sinh viên [H22.22.02.04]. 

Cố vấn học tập luôn theo sát sinh viên từ khi nhập học tới lúc ra trƣờng, mọi 

vấn đề của sinh viên (tâm tƣ, nguyện vọng, hoàn cảnh) đều đƣợc cố vấn học tập tìm 

hiểu, hỗ trợ để sinh viên vƣợt qua và học tập đúng tiến độ.  

  Về việc thực hiện đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình(tỷ lệ tốt nghiệp năm 

trước, năm sau của cùng CTĐT, giữa các CTĐT của CSGD…); có biện pháp cải tiến 

chất lượng phù hợp: 

Nhà trƣờng có  thực hiện đối sánh tỷ lệ sinh viên giữa các chƣơng trình đào tạo, 

tỷ lệ tốt nghiệp chƣơng trình đào tạo năm trƣớc với năm sau để có  iện pháp cải tiến 

phù hợp: 
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Biểu đồ cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của sinh viên là khá cao, điều đó 

chứng tỏ nhà trƣờng đã quan tâm rà soát, giúp đỡ, hỗ trợ thông qua  cố vấn học tập các 

khoa. Tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt cao hơn dự kiến trong kế 

hoạch năm còn cho thấy các chính sách của Học viện trong việc hỗ trợ sinh viên là kịp 

thời và hiệu quả. 

Để giúp sinh viên tốt nghiệp đúng thời gian nhà trƣờng đã tổ chức đồng  ộ các 

hoạt động lồng ghép trong các kế hoạch của các đơn vị nhƣ: tổ chức cho sinh viên thi 

lại, thi cải thiện, tƣ vấn học lại [H22.22.02.05], tổ chức ôn tập và thi đầu ra tiếng Anh, 

tin học  2 lần/năm (tháng 12 và tháng 4 hằng năm) [H22.22.02.06] cho sinh viên khóa 

cuối và các khóa trƣớc có nhu cầu đăng ký thi chuẩn đầu ra Học viện. Đặc  iệt năm 

2017 Học viện có ký hợp đồng với Trung tâm ngoại ngữ Langualink  tổ chức cho sinh 

viên khóa 2 đăng ký học và thi chuẩn đầu ra quốc tế (TOEIC, IELTS)  nhằm hỗ trợ 

sinh viên có chứng chỉ quốc tế đáp ứng nhà tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ học phí  so 

với các trung tâm  ên ngoài. Tuy nhiên , số lƣợng sinh viên đăng ký thi quá ít do đặc 

thù sinh viên của Học viện từ các tỉnh xa nhiều, năng lực ngoại ngữ còn yếu, 100% 

sinh viên đăng ký thi theo chuẩn đầu ra của Học viện.. 

 

78% 

72% 

65% 
64% 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Khóa 2013 Khóa 2014

Biểu đồ tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn 

Khoa CTXH

Khoa QTKD
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Bảng 22.5 Kết quả đạt đầu ra ngoại ngữ tin học 

Khóa tốt nghiệp 
Tỷ lệ đạt chuẩn 

đầu  ra tin học 

Tỷ lệ đạt chuẩn 

đầu ra ngoại ngữ 

Khóa 1 80,10% 78,19% 

Khóa 2 81,8%  88,75% 

Các hoạt động trên cho thấy nhà trƣờng đã xác lập, giám sát và liên tục đối 

sánh, cải tiến nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp trung hình cho sinh viên.  

  Về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh tỷ  lệ tốt nghiệp trung bình phù hợp cho 

100% các CTĐT, các môn học/học phần: 

Hàng năm Học viện tiến hành rà soát và điều chỉnh tỷ lệ tốt nghiệp trung  ình 

của sinh viên thông qua các phiên họp xét tốt nghiệp của sinh viên. Tại cuộc họp tỷ lệ 

sinh viên tốt nghiệp trung  ình đƣợc phòng Đào tao thống kê và trình  ày, các thành 

viên trong Hội đồng rà soát từng sinh viên, rà soát tỷ lệ tốt nghiệp trung  ình các 

chƣơng trình đào tạo, đối sánh với kế hoạch dự kiến để có sự điều chỉnh trong kế 

hoạch năm sau.  

Ví dụ tại  ảng kế hoạch đào tạo 5 năm ngành Công tác xã hội,  khóa tuyển sinh 

2014  dự kiến tỷ lệ tốt nghiệp cho sinh viên, tuy nhiên qua rà soát kết quả học tập của 

sinh viên nên hàng năm nhà trƣờng có sự điều chỉnh tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp 

đúng hạn. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương 

trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh cải tiến. 

  Về việc có kế hoạch, chiến lược đào tạo trong đó xác định được tỷ lệ có việc 

làm của người học sau khi tốt nghiệp của tất cả CTĐT: 

Tại Chiến lƣợc phát triển Học viện giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030 có 

nêu rõ mục tiêu phát triển đến năm 2020: “Đào tạo trình độ đại học, sau đại học cho 

khoảng 3500 sinh viên ở 6 chuyên ngành khác nhau; ƣu tiên tổ chức đào tạo những 

ngành học phục vụ mục tiêu  ình đẳng giới và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đảm  ảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra 

ngang  ằng với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nƣớc và ít nhất 80% sinh viên có việc 

làm đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp 1 năm”. 
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“Tổ chức các hoạt động thu thập nghiên cứu, ý kiến đánh giá của xã hội, ngƣời 

sử dụng lao động về thực trạng, nhu cầu đào tạo, chất lƣợng đào tạo của Học viện để 

cải tiến chƣơng trình. Đảm  ảo ít nhất 70% ngƣời sử dụng lao động và ít nhất 80% cựu 

sinh viên hài lòng với chất lƣợng sinh viên, chất lƣợng chƣơng trình đào tạo” 

[H22.22.03.01]. 

Nhƣ vậy, Học viện đã có kế hoạch và chiến lƣợc rõ ràng trong đó xác định tỷ lệ 

có việc làm của ngƣời học sau khi tốt nghiệp, làm định hƣớng cho công tác đào tạo các 

chƣơng trình. 

  Về việc có hệ thống theo dõi, giám sát tỷ lệ có việc làm của người học trong 

vòng 01 năm sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

Học viện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về SV hàng năm: đầu mỗi khóa học, 

SV nhập học phải nộp hồ sơ để cung cấp các thông tin cho Học viện. Các thông tin về 

SV đƣợc cập nhật lên phần mềm quản lý đào tạo Edusoft và đƣợc rà soát,  ổ sung liên 

tục; phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng của các đơn vị có liên quan. Các phân hệ: quản 

lý sinh viên, quản lý điểm, học phí, miễn giảm học phí đƣợc cập nhật thƣờng xuyên. 

Hệ thống theo dõi/ thông tin về tình trạng ngƣời học sau khi tốt nghiệp thông 

qua Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp. Học viện thƣờng xuyên triển khai các hoạt 

động khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp  ằng các hình thức: khảo sát online (link 

khảo sát), gọi điện trực tiếp,… [H22.22.03.02]. 

Phòng CTSV là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động kết nối hƣớng nghiệp 

cho SV, tăng cƣờng sự phối hợp giữa Học viện với các đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ 

việc làm, thực tập cho SV. Hàng năm, Học viện phối hợp với các đơn vị tổ chức đƣa 

SV tham gia các phiên giao dịch việc làm để tạo điều kiện cho SV tiếp cận với các nhà 

tuyển dụng, tăng cơ hội tìm đƣợc việc làm phù hợp, kể cả các công việc  án thời gian 

ngay cả khi còn đang học tập. SV sẽ đƣợc các cán  ộ của Học viện tƣ vấn, hỗ trợ giải 

đáp các thắc mắc liên quan đến thông tin đăng tải. 

  Về việc đảm bảo tỷ lệ có việc làm trong vòng 01 năm sau khi tốt nghiệp đạt từ 

50% trở lên, trong đó 20% đúng chuyên môn; Tỷ lệ có việc làm trong vòng 03 năm sau 

khi tốt nghiệp đạt từ 80% trở lên, trong đó 50% đúng chuyên môn: 



248 
 

Hằng năm, Phòng CTSV triển khai việc khảo sát để tìm hiểu tình hình việc làm 

của SV sau khi tốt nghiệp [H22.22.03.03]. Đây là một trong những kênh thông tin để 

tiếp nhận phản hồi của SV tốt nghiệp về sự đáp ứng của CTĐT đối với nhu cầu lao 

động thực tế. Kết quả khảo sát sẽ tổng hợp và xây dựng thành  áo cáo [H22.22.03.04] 

và đƣợc thông  áo đến các khoa để  àn  ạc và tìm ra các giải pháp phù hợp để cải tiến 

tình hình việc làm cho SV. Hành động này giúp Học viện kịp thời đƣa ra những tác 

động,  iện pháp phù hợp để tăng cƣờng khả năng có việc làm của SV. 

Sinh viên của Học viện tốt nghiệp đa số làm việc trong khu vực tƣ nhân, cơ 

quan Nhà nƣớc; số ít tự tạo việc làm và làm việc trong các đơn vị có yếu tố nƣớc ngoài 

[H22.22.03.04]. Một số SV chƣa tìm đƣợc việc làm phù hợp hoặc vì các lý do cá nhân 

(lập gia đình, sinh con). Gần 50% SV làm đúng/liên quan đến ngành nghề đào tạo. 

Mức lƣơng mới ra trƣờng của SV dao động từ 3- 5 triệu đồng/tháng/SV. Với nhiều 

hình thức hỗ trợ, cung cấp các thông tin việc làm trên các kênh thông tin của Học viện 

đã giúp SV tăng cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, từ đó cải thiện tỷ lệ tìm đƣợc 

việc làm của SV. 

  Về việc thực hiện việc đối sánh tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng công việc 

của người học sau khi tốt nghiệp của tất cả các CTĐT (đối sánh tỷ lệ khóa trước, khóa 

sau của cùng CTĐT; giữa các CTĐT của CSGD; với các CTĐT tương ứng trong 

nước); dự đoán được tỷ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp của tất cả các 

CTĐT: 

Bảng 22.6 Đối sánh tỷ lệ có việc làm với Trƣờng Đại học Công Đoàn năm 2017 

Ngành Học viện Phụ nữ Việt Nam
2
 Đại học Công đoàn

3
 

Ngành QTKD 63,08% 60,25% 

Ngành CTXH 50,53% 59,79% 

Trên cơ sở so sánh, đối chiếu tỷ lệ SV có việc làm so với các trƣờng cùng 

ngành đào tạo, Học viện đã có những tác động và  iện pháp cụ thể: Đẩy mạnh các hoạt 

động thông tin về cơ hội việc làm trên mạng xã hội cho SV (cả cán  ộ, giảng viên và 

SV cùng tham gia chia sẻ các thông tin tuyển dụng cho SV  iết và ứng tuyển); Phòng 

CTSV đầu mối đƣa SV tham gia các phiên giao dịch việc làm để học hỏi, ứng tuyển 

                                              

 
2
 Theo số liệu tại Báo cáo tình hình việc làm 2017 

3
 Theo số liệu tại Báo cáo công khai chất lượng đào tạo năm 2017 của ĐH Công đoàn 
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các công việc  án thời gian hoặc tham gia các hội thảo chuyên đề về nâng cao kỹ năng 

tìm kiếm việc làm; Đẩy mạnh việc hợp tác, ký thỏa thuận với các trƣờng đại học nƣớc 

ngoài, các công ty để tăng cơ hội trao đổi sinh viên, tìm kiếm việc làm. Các khoa 

chuyên ngành đã đẩy mạnh các mô hình thực hành nghề nhƣ: CLB vƣờn ƣơm doanh 

nhân, CLB nghề luật; các đề án nhƣ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trung tâm thực hành 

công tác xã hội. Năm 2017, Phòng Hợp tác quốc tế đã giới thiệu và hỗ trợ làm thủ tục 

cho 2 sinh viên tham gia chƣơng trình thực tập có hƣởng lƣơng do Văn phòng Du học 

Đài Loan kết nối; hiện nay chƣơng trình vẫn đang đƣợc thông tin rộng rãi đến SV. 

  Về việc có biện pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên để 

nâng cao tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp của tất 

cả các CTĐT: 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm và mức thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp là mối 

quan tâm hàng đầu của Học viện. Cùng với xác lập tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp thì tỷ 

lệ việc làm của sinh viên đƣợc dự kiến trong kế hoạch năm học/ khóa học và là mục 

tiêu để các Khoa/ đơn vị trong Học viện không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thành mục 

tiêu. Tính đến 2018, Học viện mới có 02 khóa tốt nghiệp,  tính sau 1 năm thì mới có 1 

khóa có số sinh viên tốt nghiệp.  Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chuyên trách thực 

hiện việc theo dõi tình hình việc làm của sinh viên. Ngay từ khóa sinh viên tốt nghiệp 

đầu tiên (2017) Học viện đã định kỳ thực hiện lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp, các  áo 

cáo đƣợc công  ố công khai và thống kê trong các  áo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào 

tạo [H22.22.03.05]. Khảo sát còn cho thấy mức lƣơng  ình quân sau 1 năm tốt nghiệp 

nhƣ sau: 

Bảng 22.7 Mức lƣơng của sinh viên tốt nghiệp khóa 1, 2 

KHÓA 

HỌC 

Số 

lƣợng 

khảo 

sát 

(SV) 

Số có 

việc 

làm 

(SV) 

Dƣới 

3.000.000đ 

Từ 

3.000.000đ – 

<  5.000.000đ 

Từ 5.000.000đ 

– <  

8.000.000đ 

Từ 

8.000.000đ 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ % 

KHÓA 1 

(2013 - 

2017) 

(1 năm) 

149 90 4/149 4.40 30/149 33.3 40/149 4.4 16/149 17.80 
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KHÓA 

HỌC 

Số 

lƣợng 

khảo 

sát 

(SV) 

Số có 

việc 

làm 

(SV) 

Dƣới 

3.000.000đ 

Từ 

3.000.000đ – 

<  5.000.000đ 

Từ 5.000.000đ 

– <  

8.000.000đ 

Từ 

8.000.000đ 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ % 

KHÓA 2 

(2014 - 

2018) 

(6 tháng) 

183 71 2/183 2.80 47/183 65.3 16/183 22.2 7/183 9.70 

Qua  ảng trên cho thấy mức lƣơng  ình quân của sinh viên Khóa 1 và Khóa 2 

đều tập trung ở mức 3 -5 triệu đồng/ tháng, có khoảng từ 10 – 20% sinh viên có việc 

làm có mức lƣơng trên 8 triệu/ tháng. 

Có đƣợc kết quả trên là nhờ Học viện đã liên tục mở rộng các hoạt động tăng 

cƣờng mối quan hệ giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp, doanh nghiệp với sinh viên 

[H22.22.03.05], nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập, ƣu tiên tuyển dụng 

sinh viên sau khi tốt nghiệp. Từ đó tổ chức các hoạt động, các chƣơng trình nói chuyện 

chuyên đề với SV về việc làm [H22.22.03.06]. Học viện đã ký  iên  ản hợp tác Viện 

FES (Cộng hòa Liên  ang Đức), Đại học Niagara (Mỹ) để tìm kiếm các cơ hội trao đổi 

sinh viên, học  ổng; Công ty Vinpearl nhằm hỗ trợ sinh viên các ngành Quản trị kinh 

doanh và Quản trị dịch vụ du lịch thực tập, thực hành, việc làm  án thời gian; ký hợp 

đồng với Trung tâm phụ nữ và phát triển để hỗ trợ sinh viên thực tập tại các nhà hàng, 

khách sạn đủ tiêu chuẩn; hợp tác với các công ty Luật trên địa  àn Hà Nội nhằm hỗ trợ 

sinh viên ngành Luật thực tập và thực tế tại các phiên tòa; thƣờng xuyên tổ chức các 

phiên tòa giả định nhằm huấn luyện sinh viên giải quyết những vấn đề chuyên 

môn/thực tế để sinh viên có  ản lĩnh và chuyên môn tốt,  ra trƣờng có thể độc lập giải 

quyết các tình huống thuộc chuyên môn. 

Hằng năm, Giám đốc Học viện yêu cầu Phòng Công tác sinh viên  áo cáo kết 

quả khảo sát việc làm của sinh viên, mức thu nhập  ình quân của sinh viên có việc 

làm. Từ đó có  iện pháp cải tiến/giải pháp để tăng tỷ lệ việc làm và mức thu nhập cho 

sinh viên sau tốt nghiệp. Tỷ lệ có việc làm của sinh viên còn đƣợc đăng tải trên 

we site của Học viện và các phƣơng tiện thông tin đại chúng,  áo cáo Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, đây cũng là thông tin quan trọng để nhà trƣờng xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
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hàng năm, tỷ lệ này còn đƣợc  các cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục và Đáo , Hội liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam và xã hội giám sát. Là thông tin để sinh viên và phụ huynh 

tham khảo khi đăng ký theo học tại Học viện. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học 

tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Về việc có kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất 

lượng của người học sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

Trong Chiến lƣợc phát triển, Học viện xác định các hoạt động lấy ý kiến của 

các  ên liên quan, phấn đấu đạt mức độ hài lòng về chất lƣợng, cụ thể: “Tổ chức các 

hoạt động thu thập nghiên cứu, ý kiến đánh giá của xã hội, ngƣời sử dụng lao động về 

thực trạng, nhu cầu đào tạo, chất lƣợng đào tạo của Học viện để cải tiến chƣơng trình. 

Đảm  ảo ít nhất 70% ngƣời sử dụng lao động và ít nhất 80% cựu sinh viên hài lòng 

với chất lƣợng sinh viên, chất lƣợng chƣơng trình đào tạo” [H22.22.03.01]. 

Theo đó, Học viện đã triển khai và duy trì hoạt động khảo sát ý kiến các  ên 

liên quan phục vụ công tác nâng cao chất lƣợng toàn diện nhƣ: Khảo sát ý kiến của SV 

về hoạt động giảng dạy của GV; Khảo sát ý kiến SV tốt nghiệp về việc làm. Phòng ĐT 

là đơn vị tổng hợp kết quả khảo sát SV về hoạt động giảng dạy, xử lý số liệu, thống kê 

và  áo cáo Ban Giám đốc cũng nhƣ các đơn vị liên quan để nắm đƣợc tình hình và có 

hƣớng điều chỉnh . 

Học viện luôn quan tâm tới tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau tốt 

nghiệp. Hằng năm, Học viện tổ chức khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp 

[H22.22.03.02]. Ngoài ra, khảo sát ý kiến SV tốt nghiệp còn giúp các khoa trong việc 

điều chỉnh chƣơng trình đào tạo, đặc  iệt là những kiến thức và kỹ năng cần thiết phải 

cập nhật để giúp SV sau khi ra trƣờng nhanh chóng tìm đƣợc việc làm và thích ứng 

đƣợc với nhiều môi trƣờng công việc. BGĐ giao Phòng CTSV là đơn vị đầu mối triển 

khai các hoạt động nắm  ắt tình hình việc làm của SV, kết nối với các cơ sở tuyển 

dụng tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Hàng năm, các khoa cũng liên tục tổ chức các 

chƣơng trình hợp tác, giới thiệu việc làm; mời các doanh nghiệp đến nói chuyện, giới 

thiệu về cơ hội việc làm cho sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyển dụng đối 

với sinh viên tốt nghiệp. 
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Về viêc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan (quy 

trình, phương pháp, công cụ, chỉ số) để thu thập thông tin về sự hài lòng đối với chất 

lượng của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

Hoạt động thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên quan về chất lƣợng 

ngƣời học tốt nghiệp đã đƣợc xác định là một hoạt động cần thiết để cải tiến chƣơng 

trình đào tạo. Để có thể thu nhận và xử lý hiệu quả các phản hồi này, Học viện thực 

hiện qua nhiều kênh thu thập thông tin khác nhau, trong đó  ao gồm việc thực hiện 

khảo sát ý kiến của các đơn vị hợp tác do các khoa chuyên môn chủ trì thu thập thông 

tin trƣớc khi rà soát, chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo; đồng thời thông qua các chƣơng 

trình đƣa sinh viên tham gia các chƣơng trình kết nối việc làm (tại các phiên giao dục 

ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội) đơn vị phụ trách quản lý sinh viên đã tiến hành 

thu thập thông tin trực tiếp (hỏi ý kiến trực tiếp) từ các nhà tuyển dụng về sinh viên. 

Đa số các nhà tuyển dụng phản hồi tốt về ý thức và thái độ của SV khi tham gia các 

chƣơng trình kết nối, hƣớng nghiệp và tìm việc làm.  

Về phía sinh viên, theo khảo sát số sinh viên khóa 1 tốt nghiệp năm 2017, có 

đến 56,8% số SV đƣợc khảo sát cho rằng những kiến thức đã học có hỗ trợ tích cực 

cho công việc hiện tại [H22.22.03.04]. 

Về việc có thực hiện khảo sát, đánh giá về mức độ hài lòng của các bên liên 

quan đối với chất lượng của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

Đối với cựu sinh viên: Đánh giá chất lƣợng đào tạo đối với ngƣời học sau tốt 

nghiệp luôn đƣợc Học viện quan tâm. Hàng năm, nhà trƣờng có kế hoạch khảo sát sinh 

viên tốt nghiệp sau 1 năm và giao cho Phòng Công tác sinh viên triển khai 

[H22.22.03.02]. Phòng Công tác sinh viên tiến hành xây dựng phiếu khảo sát và thực 

hiện lấy ý kiên cựu SV dƣới nhiều hình thức [H22.22.03.03]: Khảo sát qua mạng 

googdle, tin nhắn, gọi điện thoại trực tiếp về chƣơng trình đào tạo, cách thức quản lý. 

Đánh giá của cựu sinh viên đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

+ Về chương trình đào tạo: Chƣơng trình đào tạo đƣợc Học viện định kỳ rà 

soát theo qui định, Năm 2013 Học viện  an hành chƣơng trình đào tạo lần đầu tiên cho 

02 ngành CTXH, QTKD. Năm 2015 Học viện rà soát chỉnh sửa ngành Công tác xã 

hội, Quản trị kinh doanh và   an hành mới chƣơng trình đào tạo ngành Luật, Giới và 

phát triển, năm 2017 tiếp tục  an hành chƣơng trình đào tạo đại học ngành Truyền 
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thông đa phƣơng tiện, quản trị du lịch và lữ hành, năm 2018 Học viện đang tiến hành 

rà soát và chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo tất cả  các ngành theo hƣớng rút ngắn thời 

gian đào tạo xuống từ 3- 3,5 năm để phù hợp với Luật Giáo dục sửa đổi 2019. Cụ thể: 

Giảm số tín chỉ đào tạo 130 xuống 120 tín chỉ (chƣa kể giáo dục thể chất và quốc 

phòng an ninh), tăng tỷ lệ kiến thức thực tế thực hành, kiến thức chuyên môn phù hợp 

với công việc hơn. 

+ Về đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Học viện đƣợc đánh giá rất 

tốt, với giá trị cốt lõi đƣợc phổ  iến và đi vào phƣơng châm hành động của mỗi cán 

 ộ, giảng viên trong toàn Học viện: Đoàn kết- Tận Tụy- Sáng Tạo- Hiệu quả.  

+ Về kết quả đào tạo: Cũng đƣợc cựu sinh viên đánh giá rất tốt nhƣ lợi thế cạnh 

tranh trong công việc, khả năng thích ứng với môi trƣờng. 

+ Về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy: Học viện có địa điểm nằm tại Trung 

tâm thủ đô Hà Nội với cớ ở vật chất khang trang. Tòa nhà 15 tầng đƣợc vận hành từ 

2015, hiện tại Học viện đang xây dựng khu Giáo dục thể chất đáp ứng nhu cầu rèn 

luyện cho sinh viên trong Học viện. Các phòng học đều đƣợc trang  ị trang thiết  ị và 

hệ thống điều hòa hiện đại. Thƣ viện với nhiều đầu sách đáp ứng nhu cầu tra cứu và 

học tập của sinh viên.  

Đối với nhà tuyển dụng: Đánh giá chất lƣợng đào tạo của đơn vị tuyển dụng đối 

với sinh viên tốt nghiệp của Học viện là rất quan trọng. Hàng năm, Học viện đều có kế 

hoạch đánh giá chất lƣợng đào tạo đối với ngƣời học sau khi ra trƣờng [H22.22.04.01] 

và giao cho các khoa liên tục tổ chức triển khai. Học viện đã xây dựng qui trình rà soát 

chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo theo thông tƣ 07/BGD&ĐT, một trong số những căn 

cứ để chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo là lấy ý kiến của  đơn vị sử dụng lao động. Các ý 

kiến đánh giá của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp là một trong những cơ 

sở để hàng năm Nhà trƣờng chỉ đạo điều chỉnh chƣơng trình và hoạt động đào tạo cho 

phù hợp với nhu cầu của xã hội.  

Ngoài ra, hằng năm Học viện đều kết nối với Trung tâm dịch vụ việc làm Hà 

Nội để đƣa sinh viên tham gia  các phiên giao dịch việc làm thƣờng kỳ. Từ đó, SV 

đƣợc tham gia tọa đàm về các kỹ năng nhƣ: các chƣơng trình tọa đàm Khởi nghiệp, Kỹ 

năng viết CV và trả lời phỏng vấn, Hành trang khởi nghiệp cho các  ạn trẻ trong kỷ 

nguyên 4.0; các hoạt động tƣ vấn, cung cấp thông tin về việ làm, học nghề, du học; 
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tham gia phỏng vấn, tiếp xúc với các doanh nghiệp tuyển dụng,…[H22.22.03.06]. Kết 

thúc mỗi hoạt động, phía Trung tâm dịch vụ việc làm đều có  áo cáo tổng hợp kết quả, 

tuy nhiên  áo cáo chỉ mới nêu đƣợc số lƣợng các đơn vị tham gia tuyển dụng, số 

ngƣời phỏng vấn, số ngƣời đƣợc tuyển dụng chung cho cả toàn phiên giao dịch ( ao 

gồm cả sinh viên trƣờng khác, ngƣời lao động tự do trên địa  àn thành phố Hà Nội) 

nên số liệu về hiệu quả và tỷ lệ sinh viên đƣợc tuyển dụng sau mỗi phiên giao dịch 

chƣa đƣợc thống kê đầy đủ. 

Cùng với đó là hoạt động kết nối tạo cơ hội cho sinh viên tham gia hoạt động 

thực tập sinh tại Đài Loan. Học viện đã kết nối với văn phòng du học Đài Loan để giới 

thiệu về Chƣơng trình thực tập hƣởng lƣơng tại Đài Loan cho các đối tƣợng SV Học 

viện [H22.22.04.02]. Năm 2017, đã có 02 SV Khóa 2 của Học viện đang theo học 

chƣơng trình và đƣợc đánh giá tốt, phát triển về mặt kỹ năng và tƣ duy. Hiện tại, Học 

viện và văn phòng du học Đài Loan vẫn đang tiếp tục kết nối để có nhiều hoạt động 

giới thiệu đến sinh viên về chƣơng trình này. 

+ Đánh giá về khả năng thích ứng của sinh viên tốt nghiệp của Học viện Phụ nữ 

Việt Nam hiện đang làm việc tại đơn vị: 75% đáp ứng đƣợc yêu cầu mà đơn vị phân 

công (khóa 1) 

+ Đánh giá về kiến thức sinh viên tốt nghiệp của Học viện Phụ nữ Việt Nam 

hiện đang làm việc tại đơn vị: 80% trả lời sinh viên đảm  ảo về chuyên môn; 67% trả 

lời sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá giải quyết vấn đề.  

+ Đánh giá về khả năng thích ứng của sinh viên tốt nghiệp của Học viện Phụ nữ 

Việt Nam hiện đang làm việc tại đơn vị: 75% đáp ứng đƣợc yêu cầu mà đơn vị phân 

công (khóa 1). 

+ Đánh giá về kiến thức sinh viên tốt nghiệp của Học viện Phụ nữ Việt Nam 

hiện đang làm việc tại đơn vị: 80% trả lời sinh viên đảm  ảo về chuyên môn; 67% trả 

lời sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá giải quyết vấn đề. 

+ Đánh giá về kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm việc tại đơn vị: 

Nói chung sinh viên ra trƣờng đều có kỹ năng tốt nhƣ kỹ năng giải quyết vấn dề, kỹ 

năng giao tiếp. 
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Tóm lại: Với mức độ hài lòng của các  ên liên quan về chất lƣợng sinh viên 

đƣợc thiết lập, giám sát và đối sánh để cải tiến theo qui trình. Kết quả cải tiến đã đƣợc 

ghi nhận thông qua tỉ lệ hài lòng của các  ên liên quan ngày càng tăng. 

Về việc có cơ chế giám sát và sử dụng thông tin phản hồi về mức độ hài lòng 

của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

Để giám sát và sử dụng các thông tin phản hồi về mức độ hài lòng của các  ên 

liên quan về chất lƣợng ngƣời học sau tốt nghiệp, BGĐ Học viện đã giao nhiệm vụ tại 

các cuộc họp giao  an. Phòng CTSV có nhiệm vụ xây dựng  áo cáo về việc khảo sát 

sinh viên sau tốt nghiệp, gửi thông tin đến Phòng ĐT và các khoa để tham khảo ý kiến 

phản hồi của cựu sinh viên, từ đó có những định hƣớng trong việc chỉnh sửa chƣơng 

trình đào tạo; các khoa chuyên môn tham khảo để điều chỉnh đề cƣơng môn học và 

phƣơng pháp giảng dạy cũng nhƣ cải tiến các đợt thực hành, kiến tập cho SV. Phòng 

CTSV điều chỉnh và tăng cƣờng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học, tăng 

cƣờng hợp tác với các đơn vị  ên ngoài trong việc đƣa SV tham gia các hoạt động kết 

nối hƣớng nghiệp tìm việc làm; phối hợp với các khoa trong việc thông tin các cơ hội 

việc làm cho SV. 

Về viêc thực hiện việc đối sánh về sự hài lòng của các bên liên quan đối với 

chất lượng của người học sau tốt nghiệp của khóa trước và khóa sau của tất cả các 

CTĐT: 

Căn cứ vào các khảo sát đối với sinh viên sau tốt nghiệp và thu thập ý kiến trực 

tiếp tại các chƣơng trình đƣa SV tham gia ngoại khóa. Phòng CTSV tiến hành so sánh, 

đối chiếu kết quả, mức độ hài lòng của SV Học viện với một số trƣờng có cùng ngành 

đào tạo. Từ việc so sánh đó để đƣa ra các  iện pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo. Căn 

cứ vào đó, Đảng ủy, BGĐ đã có những chủ trƣơng, nghị quyết nhằm nâng cao chất 

lƣợng đào tạo, thể hiện trong Chiến lƣợc phát triển Học viện, các nghị quyết cuộc họp 

Hội đồng Học viện [H22.22.04.03]. Cụ thể trong những năm qua, Học viện đã đầu tƣ 

mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết  ị, phòng học với đầy đủ máy chiếu, hệ thống âm 

thanh, ánh sáng,  àn ghế, hệ thống phòng la  với máy tính kết nối internet, các phòng 

học Tiếng Anh. Các Khoa, Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp thành lập một số Câu lạc 

 ộ liên quan đến học thuật nhƣ: CLB Tiếng Anh, CLB Vƣờn ƣơm doanh nhân, CLB 

Nghề luật; tổ chức các cuộc thi, các hoạt động tự học nhằm nâng cao chất lƣợng SV. 
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Các khoa CTXH và QTKD đã tiến hành rà soát và chỉnh sửa chƣơng trình ĐT. Các 

khoa nhƣ Luật, Giới đã tổ chức các hội thảo khoa học liên quan đến ngành nghề đào 

tạo, tăng cơ hội tiếp cận tri thức và sản phẩm trí tuệ cho SV. Các hoạt động dịch vụ 

nhƣ ký túc xá, căng tin, hỗ trợ, phục vụ SV đƣợc cải tiến và đổi mới đáp ứng nhu cầu. 

Về việc có biện pháp cải tiến và thực hiện để nâng cao mức độ hài lòng của các 

bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp của tất cả các CTĐT: 

Đào tạo có chất lƣợng hay chất lƣợng của ngƣời học đƣợc nhà trƣờng chú trọng 

và đƣợc khẳng định trong chuẩn đầu ra và các văn  ản quan trọng của nhà trƣờng. 

Chiến lƣợc phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định ổn định quy mô 

đào tạo đến 2020 là 3000 sinh viên nhằm đào tạo ra những lứa sinh viên có chất lƣợng 

phục vụ xã hội [H22.22.03.01]. 

Để cải tiến chất lƣợng của ngƣời học tốt nghiệp, Học viện đã định kỳ tổ chức 

khảo sát mức độ hài lòng của của các  ên liên quan nhƣ cựu sinh viên, nhà tuyển dụng 

và coi đó là kênh thông tin quan trọng để nhà trƣờng nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp 

ứng thị trƣờng lao động và làm hài lòng các  ên liên quan. Bên cạnh đó, thông qua các 

đợt rà soát chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo, các Khoa cũng nắm  ắt đƣợc phản hồi về 

chƣơng trình để có hƣớng điểu chỉnh chƣơng trình nhằm mục tiêu đào tạo ngƣời học 

có chất lƣợng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu xã hội. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Học viện có đầy đủ hệ thống các quy chế, quy định về đào tạo đƣợc cập 

nhật  ám sát các văn  ản của Bộ GD&ĐT, cơ sở dữ liệu về hoạt động quản lý đào tạo 

đƣợc quản lý tốt nhờ có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến và hiện đại; có 

phần mềm quản lý đào tạo chuyên nghiệp. Có đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, hỗ 

trợ SV trong việc kết nối, hƣớng nghiệp. Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm ở mức khá. 

- ĐM2: Học viện đã xác lập, đối sánh và cải tiến các chỉ số phấn đấu nhƣ: tỷ lệ 

sinh viên đạt yêu cầu, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ sinh viên có việc làm. Các chỉ số này đƣợc 

công khai và xây dựng dựa trên sự phân tích và dự đoán năng lực sinh viên. Quy trình 

lập kế hoạch, các chỉ tiêu chất lƣợng đƣợc rà soát và cải tiến liên tục. 
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- ĐM3: Hệ thống lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động/doanh nghiệp đƣợc 

thiết lập, triển khai và là cơ sở để Học viện điều chỉnh hoạt động nhằm nâng cao chất 

lƣợng đào tạo.   

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Học viện đã triển khai thu thập đánh giá sinh viên tốt nghiệp từ các cựu 

sinh viên và doanh nghiệp sử dụng lao động, tuy nhiên kết quả thu đƣợc còn rất hạn 

chế do Học viện mới có 01 khóa sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm. Hơn nữa,  nhiều cựu 

sinh viên còn chƣa quan tâm đến việc phản hồi các phiếu khảo sát do Học viện gửi. 

- TT2: Phòng Đào tạo và  ộ phận phụ trách công tác việc làm cho sinh viên do 

Phòng Công tác sinh viên phụ trách chƣa có kinh nghiệm chuyên sâu nên công tác xác 

lập chỉ số dự đoán còn lúng túng, chƣa mở rộng trên các lĩnh vực liên quan khác. 

- TT3: Mặc dù Học viện đã quan tâm và cải tiến chất lƣợng đào tạo toàn diện và 

các dịch vụ cho sinh viên, tuy nhiên trong  ối cảnh sinh viên có nhiều lựa chọn nghề 

nghiệp mà không nhất thiết phải học đại học. Vì vậy tỷ lệ tự thôi học khá cao, đặc  iệt 

là sinh viên năm thứ nhất.  

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Thiết lập thƣờng xuyên và mở 

rộng mối liên hệ giữa Học viện  

với cựu sinh viên và doanh 

nghiệp 

Phòng 

CTSV 
Năm 2019  

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Đào tạo,  ồi dƣỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ về công tác lập 

chỉ  áo, điều tra khảo sát, 

thống kê… về công tác việc 

làm cho sinh viên    

Phòng ĐT, 

Phòng 

CTSV 

Năm 2020  

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Có  iện pháp thực tiễn để tƣ 

vấn tới sinh viên giúp sinh viên 

có định hƣớng nghề nghiệp  

Phòng 

CTSV, các 

Khoa 

Năm 2020  

4 
Phát huy 

điểm 

Rà soát, cập nhật thƣờng xuyên 

các quy chế, quy định; tăng 
Phòng ĐT Năm 2019  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

mạnh 1 cƣờng  ảo trì và nâng cấp phần 

mềm quản lý đào tạo 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tăng cƣờng việc rà soát, đối 

sánh, nghiên cứu, dự  áo tình 

hình việc làm của SV 

Phòng 

CTSV; Các 

Khoa 

Năm 2019  

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Mở rộng các kênh thông tin lấy 

ý kiến của xã hội về SV tốt 

nghiệp 

Phòng 

CTSV 
Năm 2019  

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 22 4.25 

Tiêu chí 22.1 4 

Tiêu chí 22.2 4 

Tiêu chí 22.3 5 

Tiêu chí 22.4 4 

 

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán 

bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Về việc có quy định cụ thể các loại hình hoạt động nghiên cứu; số lượng và 

chất lượng NCKH mà đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu phải thực hiện (ví dụ 

như số lượng công trình NCKH, bài báo, tham dự hội thảo... theo định mức ứng với 

mỗi vị trí công việc khác nhau) theo quy định hiện hành: 

Định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ Học viện Phụ nữ Việt Nam giai 

đoạn 2018-2020  an hành kèm Quyết định số 514/QĐ-HVPNVN [H18.18.03.01]
4
 quy 

định rõ các loại hình hoạt động KHCN của các đơn vị, cá nhân trong Học viện Phụ nữ 

Việt Nam là những hoạt động sau: 

                                              

 
4
 Nên mã hóa theo Tiêu chí 23.1 
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 Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chƣơng trình, đề án, dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ các cấp. 

 Tham gia các hội đồng tƣ vấn, nghiệm thu các chƣơng trình, đề án, dự án, đề 

tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. 

 Hƣớng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia NCKH. 

 Công  ố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nƣớc 

theo quy định của Học viện. 

 Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài 

nƣớc. 

 Biên tập, phản  iện  ài viết, xuất  ản ấn phẩm, công  ố công trình nghiên 

cứu trên thông tin khoa học, các hội nghị, hội thảo khoa học. 

 Biên soạn,  iên dịch và chỉnh sửa khung chƣơng trình, đề cƣơng môn học, 

giáo trình,  ài giảng, sách chuyên khảo, tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập, tài liệu 

khoa học, tài liệu tham khảo. 

 Tƣ vấn về chuyển giao công nghệ, tƣ vấn kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội 

thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

 Tổ chức xây dựng các phòng, trung tâm nghiên cứu chuyên ngành; Tổ chức, 

tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về NCKH. 

 Tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật và các hoạt động khác về 

KHCN. 

HVPNVN đã có Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc đối với giảng 

viên [H23.23.01.01]. Trong đó có quy định cụ thể về số lƣợng, chất lƣợng NCKH,  ài 

 áo, giờ NCKH... mà đội ngũ giảng viên cần phải thực hiện theo các vị trí công việc 

khác nhau. Điều 8 của Quy định này nêu rõ: 

 Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học 

để thực hiện nhiệm vụ NCKH. 

 Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ NCKH đƣợc giao tƣơng ứng 

với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm.  Kết quả NCKH của giảng viên 

đƣợc đánh giá thông qua các sản phẩm NCKH cụ thể; tối thiểu là 01 đề tài NCKH cấp 
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cơ sở hoặc tƣơng đƣơng đƣợc nghiệm thu từ đạt  yêu cầu trở lên hoặc 01  ài  áo đƣợc 

công  ố trên tạp chí khoa học có phản  iện hoặc 1  áo cáo khoa học tại hội thảo khoa 

học chuyên ngành. 

 Đối với giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ NCKH theo quy định, GĐ 

HVPNVN căn cứ mức độ, hoàn cảnh cụ thể  để xem xét đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua cuối năm liên quan đến chế độ, chính sách 

liên quan khen thƣởng, phạt. 

 Định mức giờ chuẩn NCKH, số điểm công trình khoa học tối thiểu trong 1 

năm học áp dụng đối với giảng viên: 

STT Chức danh giảng viên 
Số giờ chuẩn NCKH 

trong 1 năm 

Số điểm công trình 

tối thiểu 

1 Giáo sƣ, giảng viên cao cấp 240 1,00 

2 PGS, Giảng viên chính 210 0,50 

3 Giảng viên 180 0,25 

 Số điểm công trình khoa học tối thiểu không  ắt  uộc đối với: giảng viên tập 

sự, thử việc, giảng viên chƣa có trình độ thạc sỹ, giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy 

đại học hoặc kinh nghiệm NCKH dƣới 3 năm, giảng viên làm việc chuyên trách ở khối 

hành chính, phục vụ. 

 Giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, 

công tác đảng, đoàn thể đƣợc miễn giảm giờ chuẩn NCKH theo tỷ lệ giống nhƣ miễn 

giảm giờ chuẩn giảng dạy. 

Tuy không phải là cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên  iệt, nhƣng Học viện 

đã xây dựng và đang khẩn trƣơng hoàn thiện,  an hành Quy chế nghiên cứu viên 

[H23.23.01.02] để có căn cứ chặt chẽ quản lý nghiên cứu viên một cách hiệu quả. 

Cùng với việc xác lập khối lƣợng nghiên cứu khoa học đối với cán  ộ giảng 

viên, Học viện có quy định rõ trong Quy chế giảng viên, Quy chế chi tiêu nội  ộ và có 

chỉ đạo (từ BGĐ qua email, qua các cuộc họp chủ chốt) để giám sát, đánh giá hoạt 

động nghiên cứu của cán  ộ: Phòng đào tạo và Phòng QLKH của Viện NCKH định kỳ 

theo dõi, quy đổi, thống kê giờ nghiên cứu khoa học (quy đổi  ài  áo khoa học, xây 

dựng/ iên tập giáo trình, sách chuyên môn, thực hiện đề tài và các nhiệm vụ Khoa học 
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công nghệ khác) chuyển cho  ộ phận liên quan rà soát, phân loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Về việc có hệ thống theo dõi giám sát các hoạt động NCKH của đội ngũ giảng 

viên và cán bộ nghiên cứu (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, nghiên cứu viên rõ ràng, cụ 

thể đảm bảo độ tin cậy,...). Có sơ 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: 

HVPNVN đã có hệ thống theo dõi giám sát các hoạt động NCKH của đội ngũ 

giảng viên và cán  ộ nghiên cứu. Đƣợc quy định cụ thể trong Điều 9, Quy chế tổ chức, 

quản lý hoạt động khoa học và công nghệ [H23.23.01.04] nêu rõ về việc tổ chức quản 

lý và trách nhiệm trong hoạt động KHCN: 

+ Hoạt động KHCN của HVPNVN đƣợc quản lý thống nhất theo 2 cấp: Cấp 

Học viện (cấp cơ sở) và cấp khoa ( ao gồm khoa, phòng, trung tâm, viện, phân hiệu). 

+ Các hoạt động KHCN đƣợc ký kết giữa Học viện với các tổ chức, cơ quan 

trong nƣớc, quốc tế đều đƣợc tính điểm nhƣ hoạt động KHCN, đƣợc quản lý theo quy 

định đã đƣợc  an hành ở cấp tƣơng đƣơng. 

+ GĐ HVPNVN là ngƣời đại diện Học viện trƣớc pháp luật, chịu trách nhiệm 

trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động KHCN của Học viện, tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ KHCN đƣợc cơ quan cấp trên ủy quyền hoặc phân cấp theo quy định. 

Tại điều 10, Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

[H23.23.01.04] nêu rõ các đơn vị trực tiếp giúp GĐ quản lý hoạt động NCKH nhƣ 

HĐKHĐT; Khoa, phòng, trung tâm, viện; Viện nghiên cứu. Và tại điều 11 nêu rõ trách 

nhiệm của VNC trong việc thực hiện tổ chức, quản lý hoạt động NCKH. 

Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ [H23.23.01.04] quy 

định về hƣớng dẫn, các tiêu chuẩn cũng nhƣ các quy trình thực hiện, tổ chức đề tài 

NCKH tại Chƣơng III về Tổ chức và quản lý đề tài NCKH cấp trƣờng, cấp khoa. 

Trong đó nêu rõ, cụ thể về các công việc: 

+ Tuyển chọn đề tài NCKH  

+ Xét chọn tên đề tài, xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH 
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+ Phê duyệt, giao triển khai đề tài NCKH. 

+ Điều chỉnh,  ổ sung thuyết minh đề tài NCKH. 

+ Điều kiện đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH. 

+ Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH. 

+ Quy trình tổ chức và quản lý đề tài NCKH. 

+ Chế độ  áo cáo và kiểm tra định kỳ đề tài NCKH 

+ Thanh lý đề tài NCKH  

+ Triển khai ứng dụng kết quả NCKH 

Tại Chƣơng IV về Tổ chức và quản lý  iên soạn, thẩm định, sử dụng giáo trình, 

tập  ài giảng, tài liệu giảng dạy và Tổ chức Hội thảo khoa học có nêu: 

+ Quy trình  iên soạn/sửa chữa giáo trình, tập  ài giảng, tài liệu giảng dạy 

+ Quy trình sách dịch từ tiếng nƣớc ngoài sang tiếng việt 

+ Yêu cầu về nội dung giáo trình, tập  ài giảng, tài liệu giảng dạy 

+ Thành phần  an  iên soạn giáo trình, tập  ài giảng, tài liệu giảng dạy 

+ Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của tác giả  iên soạn 

+ Công tác xuất  ản và phát hành giáo trình, tập  ài giảng, tài liệu tham khảo 

+ Bản quyền và quyền xuất  ản 

+ Tổ chức hội thảo khoa học 

- Học viện đã  an hành Bộ Quy trình làm việc để thống nhất quản lý và thực 

hiện các hoạt động của Học viện, trong đó có các quy trình hƣớng dẫn các hoạt động 

liên quan đến KHCN và quản lý khoa học của Học viện nhƣ Quy trình xét duyệt đề tài 

nghiên cứu, quy trình nghiệm thu, công  ố kết quả nghiên cứu kèm theo hệ thống các 

 ảng kiểm đánh giá một cách khoa học, quy trình lƣu trữ kết quả nghiên cứu, quy trình 

viết  áo cáo chuyên đề khoa học độc lập [H23.23.01.05->06
5
]… 

- Có cơ sở dữ liệu về loại hình và khối lƣợng nghiên cứu của cán  ộ giảng viên. 

Cơ sở dữ liệu này đƣợc theo dõi và cập nhật  ởi các  ộ phận liên quan: Viện nghiên 

                                              

 
5
 Bộ Quy trình ISO của Học viện 
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cứu rà soát đảm  ảo tính khoa học và tính giá trị (quy ra điểm của Hội đồng chức danh 

giáo sƣ nhà nƣớc), Phòng Đào tạo phối hợp theo dõi giờ nghiên cứu khoa học và giờ 

quy đổi của các sản phẩm NCKH, Phòng TCHC theo dõi định mức khối lƣợng nghiên 

cứu của cán  ộ giảng viên và đều có Bảng tổng hợp khối lƣợng nghiên cứu của giảng 

viên theo năm học và năm dƣơng lịch [H23.23.01.07]. 

- Để đảm  ảo tiến độ thực hiện đề tài, VNC thƣờng xuyên đôn đốc, nhắc nhở. 

Mặc dù không đôn đốc  ằng công văn, nhƣng qua các cuộc họp giao  an lãnh đạo chủ 

chốt, qua email gửi cho chủ nhiệm đề tài, lãnh đạo của đơn vị thực hiện đề tài, đồng 

thời gửi cc để  áo cáo Ban Giám đốc, tất cả cán  ộ lãnh đạo của các đơn vị trong toàn 

Học viện.  

Đối với các đề tài chậm tiến độ hay xin dừng thực hiện, phải làm tờ trình và 

phải đƣợc phê duyệt  ởi BGĐ [H23.23.01.08], gửi về cho VNC lƣu trữ. Những trƣờng 

hợp này, chủ nhiệm đề tài và tập thể đơn vị thực hiện đều  ị trừ điểm thi đua cuối năm. 

- Đầu năm, VNC phối hợp với phòngTCKT xây dựng dự toán kinh phí của 

HĐKHĐT; cuối năm, VNC thanh quyết toán đầy đủ các hoạt động NCKH dƣới sự 

giám sát chặt chẽ của phòng TCKT và BGĐ. 

- VNC đã xây dựng đƣợc hệ thống danh mục các đề tài NCKH các cấp 

[H23.23.01.09] hàng năm (từ năm 2001 đến năm 2018); VNC đã tiến hành rà soát tên 

các tạp chí khoa học mà cán  ộ giảng viên có  ài đăng để đối chiếu với danh mục Tạp 

chí theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sƣ nhà nƣớc, quy đổi điểm công trình 

thành giờ NCKH của giảng viên theo năm học 2017-2018 từ đó xác định đƣợc một 

năm các giảng viên dành  ao nhiêu thời gian cho NCKH, đã đủ chuẩn hay chƣa. Còn 

đối với cán  ộ nghiên cứu thuộc VNC, ngoài việc thực hiện rất nhiều đề tài, dự án 

NCKH, một năm phải viết đƣợc 03  ài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành 

có tính điểm thì mới đƣợc đánh giá là hoàn thành công việc. 

Nhƣ vậy, HVPN đã có sự giám sát chặt chẽ quá trình NCKH của giảng viên, 

nghiên cứu viên và cán  ộ trong HV. Từ đó đánh giá đƣợc chất lƣợng NCKH cũng 

nhƣ có chế độ phạt đối với các cá nhân hoặc tập thể vi phạm.  

Về việc có 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 và cán bộ nghiên cứu: 
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 - Chất lƣợng của các nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, các Tập  ài 

giảng, giáo trình,  ài viết đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia…) của 

cán  ộ nghiên cứu, giảng viên Học viện đều đƣợc đánh giá thông qua các hội nghị 

nghiệm thu, cuộc họp Hội đồng  iên tập, các mẫu phiếu nhận xét đánh giá của phản 

 iện, của ủy viên hội đồng, của thành viên hội đồng  iên tập [H23.23.01.10->11
6
]. 

- Đối với mỗi đề tài sau khi thông qua Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng có  ảng 

kiểm đánh giá chất lƣợng: Không đạt, Đạt, Khá, Tốt, Xuất sắc), chủ nhiệm và các 

thành viên của đề tài sẽ nhận đƣợc quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học 

[H23.23.01.12].  

 - Hàng năm, Học viện tổ chức các hội thảo khoa học trong nƣớc và quốc tế, các 

hội nghị về các vấn đề NCKH. Tại các hội thảo, hội nghị này sẽ đƣa ra trao đổi, thảo 

luận về chất lƣợng các đề tài nghiên cứu đƣợc nhắc đến. Ngoài ra, khi tham gia các hội 

thảo khoa học cấp khoa, trƣờng, quốc gia và quốc tế, giảng viên, NCV của HVPN sẽ 

gửi  ài đăng kỷ yếu khoa học và đƣợc các chuyên gia phản  iện, nhận xét về chất 

lƣợng  ài viết,  ài nào đƣợc đăng,  ài nào  ị loại. Trong chƣơng trình của tất cả các 

hội thảo khoa học, hội nghị đều có phần tổng kết, phản hồi để lắng nghe các ý kiến 

đánh giá, góp ý của các đại  iểu, đối tác tham dự và các  ên đồng tổ chức.  

Nhƣ vậy, HVPN đã có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ các  ên liên quan  

về chất lƣợng hoạt động nghiên cứu.  

Về việc có thực hiện việc đối sánh về loại hình, khối lượng và chất lượng 

nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được đối sánh (đối sánh 

trong nước, quốc tế, đối sánh theo lĩnh vực): 

 - Hàng năm các  ộ phận chức năng đề tổng hợp theo dõi loại hình, khối lƣợng 

và chất lƣợng NCKH của cán  ộ giảng viên NCV để nắm rõ tình hình NCKH trong 

cán  ộ giảng viên. Chỉ tính riêng tỷ lệ GV, NCV cơ hữu tham gia NCKH, phát triển 

công nghệ có kết quả nghiên cứu đƣợc công  ố trên các tạp chí chuyên ngành trong và 

ngoài nƣớc, kỷ yếu hội thảo khoa học có chỉ số ISBN, qua các năm thấy cải thiện rất 

                                              

 
6
 Mẫu phiếu nhận xét của hội đồng  iên tập kỷ yếu hội thảo 
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ngoạn mục: năm 2016: chỉ đạt 37,7%, năm 2017 tăng lên 52,4% và năm 2018 tăng vọt 

lên 89,2% [H23.23.01.13]
7
. 

- Học viện PNVN có lợi thế so với nhiều trƣờng Đại học khác, đó là đƣợc nâng 

cấp trên cơ sở và nền tảng của một “trƣờng ngành” - Trƣờng Cán  ộ Phụ nữ trung 

ƣơng, nên luôn nhận đƣợc sự quan tâm đặc  iệt của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt 

Nam. Hàng năm, Học viên luôn đƣợc Đoàn Chủ tịch tin tƣởng giao thực hiện các đề 

tài trọng điểm cấp  ộ, cấp nhà nƣớc của Hội LHPNVN nhằm cung cấp luận cứ khoa 

học tham mƣu cho Hội đề xuất với Đảng, Nhà nƣớc xây dựng, sửa đổi luật pháp chính 

sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và tổ chức Hội. Chính vì vậy, nếu so với nhiều 

trƣờng Đại học khác, cán  ộ giảng viên của Học viện có nhiều cơ hội đƣợc tham gia 

các đề tài cấp  ộ, cấp nhà nƣớc hơn. So sánh với cán  ộ giảng viên của Đại học Công 

đoàn (thành lập từ 1992), cán  ộ giảng viên của Học viện cũng tích cực tham gia 

nghiên cứu, góp ý sửa đổi Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ 

Luật Lao động, nhƣng hơn thế nữa, cán  ộ giảng viên của Học viện còn tham gia 

nghiên cứu tham mƣu với Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN đóng góp ý kiến vào tất cả các 

văn  ản luật khác dƣới góc độ  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ 

nữ, trẻ em và có liên quan đến  ình đẳng giới. 

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, Học 

viện đặc  iệt quan tâm tổ chức các Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế để tạo diễn 

đàn học thuật trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với nhà khoa học trong nƣớc và trên thế 

giới. Chỉ đơn cử Đại học Thăng Long (đã thành lập đƣợc 30 năm), trong  năm 2018 tổ 

chức đƣợc 4 hội nghị, hội thảo thảo các cấp khoa, cấp trƣờng, cấp quốc gia thì Học 

viện PNVN trong năm 2018 đã tổ chức đƣợc 13 hội thảo cấp Khoa và Học viện, 1 hội 

thảo quốc gia và hơn 30  uổi tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề cho sinh viên 

với chuyên gia quốc tế, trong nƣớc [H23.23.01.14]
8
. 

Lĩnh vực Giới và Phát triển là lợi thế cạnh tranh của Học viện PNVN so với các 

trƣờng Đại học khác trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Cũng nhƣ cán  ộ 

giảng viên của các trƣờng Đại học lớn khác, cán  ộ giảng viên của Học viện PNVN rất 

nỗ lực công  ố quốc tế các sản phẩm khoa học, đặc  iệt trong lĩnh vực giới và phát 

                                              

 
7
 Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lƣợc phát triển Học viện 2016- 2020 

8
 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 của Học viện 
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triển, dƣới dạng: chủ trì các phiên làm việc trong các Hội thảo quốc tế tổ chức ở nƣớc 

ngoài, có các  ài khoa học trình  ày trong Hội thảo khoa học quốc tế, các  ài đăng tạp 

chí khoa học quốc tế có chỉ số SCOPUS, ISI,… xuất  ản chung sách chuyên khảo với 

các tác giả nƣớc ngoài  ởi các nhà xuất  ản danh tiếng toàn cầu [H23.23.01.15]
9
. 

 Về việc có kế hoạch cải tiến để tăng số lượng và chất lượng các hoạt động 

nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu: 

Hàng năm VNC đƣợc giao đầu mối xây dựng  áo cáo Khoa học & công nghệ 

[H23.23.01.16] để tổng hợp vào  áo cáo chung của Học viện hàng năm và phƣơng 

hƣớng hoạt động năm tiếp theo [H23.23.01.17]. Trong đó nêu rõ số lƣợng, chất lƣợng 

các đề tài khoa học thực hiện hàng năm để từ đó có phƣơng hƣớng tăng số lƣợng cũng 

nhƣ chất lƣợng các hoạt động NCKH. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

Về việc có quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số lượng và 

chất lượng NCKH mà người học thực hiện: 

Hàng năm HVPN có  an hành định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ 

HVPNVN (Năm 2017; Giai đoạn 2018-2020) [H23.23.02.01]. Trong văn  ản này quy 

định rõ loại hình, số lƣợng mà ngƣời học, sinh viên cần thực hiện. Cụ thể: 

Chỉ tiêu về Nghiên cứu khoa học sinh viên: 

+ Mỗi năm học tổ chức từ 01 đến 02 Hội nghị chuyên đề sinh viên. 

+ Mỗi năm học có từ 10-15 đề tài NCKH sinh viên các ngành đào tạo tại HV 

đƣợc triển khai thực hiện. Trong đó ít nhất 02 đề tài NCKH sinh viên đƣợc lựa chọn 

gửi dự thi tại Cuộc thi NCKH sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thƣờng 

niên. 

- Ngày 13/8/2015, HVPNVN đã  an hành Quy định về hoạt động nghiên cứu 

khoa học của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam [H23.23.02.02] trong đó nêu rõ yêu 

cầu về chất lƣợng NCKH sinh viên nhƣ sau:  

                                              

 
9
 Danh mục các công trình công  ố quốc tế của cán  ộ, giảng viên Học viện 
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+ Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên. 

+ Phù hợp với mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo của HVPNVN và đòi 

hỏi thực tiễn của xã hội trong lĩnh vực công tác xã hội, quản trị kinh doanh, pháp luật, 

giới và phát triển, khoa học quản lý và các lĩnh vực khác. 

+ Phù hợp với định hƣớng và kế hoạch NCKH 5 năm và hàng năm của học 

viện. 

+ Kết quả NCKH có giá trị khoa học, tính mới và sáng tạo, góp phần nâng cao 

chất lƣợng học tập thực tế của sinh viên. 

+ Không ảnh hƣởng đến việc học tập chính khóa của sinh viên. 

Về việc có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng và chất lượng 

nghiên cứu; các hoạt động NCKH của người học (các quy định hướng dẫn, hướng đề 

tài nghiên cứu, nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH, tiêu chí cho quy trình để đánh giá 

mức độ hoàn thành các tiêu chí về loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học 

rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tin cậy...). Có cơ sở dữ liệu được cập nhật về các loại hình, 

khối lượng và chất lượng nghiên cứu của người học: 

Hiện nay HVPNVN đã có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình, khối lƣợng và 

chất lƣợng nghiên cứu; các hoạt động NCKH của sinh viên. Trong Điều 14, Quy định 

về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam 

[H23.23.02.02] có nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của BGĐ Học viện. Cụ thể: 

Giám đốc Học viện có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

 Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đảm  ảo các nguồn lực cho NCKH của sinh 

viên theo kế hoạch đã phê duyệt. 

 Hƣớng dẫn thực hiện NCKH của sinh viên phù hợp với định hƣớng, mục 

tiêu, nội dung, chƣơng trình đào tạo và điều kiện NCKH của Học viện. 

 Quy định chi NCKH của sinh viên trên cơ sở các quy định tài chính hiện 

hành của nhà nƣớc và khả năng thực tế của Học viện 

 Quy định số giờ NCKH cho ngƣời hƣớng dẫn sinh viên NCKH. 

 Quy định các hình thức khen thƣởng đối với nguời hƣớng dẫn và sinh viên 

có thành tích xuất sắc trong NCKH của sinh viên. 



268 
 

 Quy định các hình thức xử lý đối với ngƣời hƣớng dẫn và sinh viên vi phạm 

các quy định về NCKH của sinh viên. 

Phó Giám đốc Học viện phụ trách NCKH có nhiệm vụ và quyền hạn theo phân 

công, ủy quyền của Giám đốc. 

- Trong Kế hoạch hoạt động của HĐKH-ĐT hàng năm[H23.23.02.03] luôn có 

kế hoạch dành cho NCKH sinh viên HV. 

- HV luôn hỗ trợ sinh viên đam mê NCKH  ằng cách hỗ trợ 3.000.000đ/1 đề tài 

NCKH, đƣợc quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội  ộ HVPNVN [H23.23.02.04].  

- Trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện 

Phụ nữ Việt Nam chỉ rõ nguồn kinh phí dành cho NCKHSV đƣợc lấy từ những nguồn 

nào. Ngoài ra, Quy định này cũng nêu rất rõ ràng các quy trình, thủ tục, quyền hạn, 

trách nhiệm... của sinh viên khi tham gia NCKH cũng nhƣ các  iểu mẫu  iên  ản, 

phiếu đánh giá ( ảng kiểm đánh giá chất lƣợng) xét duyệt, nghiệm thu đề tài... 

- Trong quy chế giảng viên quy định nhiệm vụ của GV hƣớng dẫn SV thực hiện 

NCKH SV, tham gia các hoạt động KHCN và thực hiện khóa luận tốt nghiệp  

- Từ năm 2017 đến nay, HVPNVN luôn có  áo cáo gửi Bộ GD&ĐT về hoạt 

động NCKHSV [H23.23.02.05]. Từ đó cho thấy, HVPNVN đã có một hệ thống theo 

dõi, giám sát và hƣớng dẫn việc thực hiện NCKH của sinh viên. 

Hiện nay Học viện PNVN đã  ƣớc đầu xây dựng đƣợc hệ thống cơ sở dữ liệu 

về tình hình nghiên cứu khoa học của sinh viên  ằng các  ảng  iểu thống kê, tổng hợp. 

Tuy nhiên, từ năm học 2019 – 2020, Học viện PNVN chủ trƣơng đa dạng hóa loại 

hình NCKH của sinh viên, khuyến khích loại hình nghiên cứu tổng quan tài liệu, 

nghiên cứu tài liệu có sẵn, nghiên cứu lý thuyết… chứ không chỉ nghiên cứu hàn lâm, 

nghiên cứu thực địa [H23.23.02.06]
10
. Do đó, loại hình, khối lƣợng và chất lƣợng 

nghiên cứu của ngƣời học chắc chắn sẽ có  ƣớc nhảy vọt. 

Về việc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên  liên quan về chất 

lượng hoạt động nghiên cứu: 

                                              

 
10

 Thông  áo Hƣớng dẫn đăng ký NCKH sinh viên năm học 2019-2020 
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 - Về đánh giá chất lƣợng hoạt đông NCKHSV: Tất cả các hội đồng xét duyệt 

thuyết minh, nghiệm thu đề tài đều đƣợc thành lập theo đúng quy trình, đảm  ảo đúng 

quy định pháp luật về KH&CN: có quyết định thành lập Hội đồng (kèm theo danh 

sách);  iên  ản; phiếu đánh giá (có kèm  ảng kiểm) xét duyệt đề cƣơng và đánh giá 

 áo cáo kết quả nghiên cứu nghiệm thu đề tài NCKHSV. Sau khi có kết luận của Chủ 

tịch Hội đồng xét duyệt đề cƣơng, hội đồng nghiệm thu, sinh viên chỉnh sửa, hoàn 

thiện đề cƣơng NC hoặc  áo cáo tổng hợp đề tài theo kết luận và phải có xác nhận của 

Chủ tịch Hội đồng để nộp về cho VNC tổng hợp, lƣu trữ. Sau khi hoàn tất các thủ tục, 

quy trình xết duyệt đề cƣơng hoặc nghiệm thu đề tài (ở mức Đạt trở lên) thì VNC sẽ 

tham mƣu BGĐ ra quyết định giao thực hiện đề tài sinh viên hoặc quyết định công 

nhận kết quả thực hiện đề tài NCKHSV.  

 - Bên cạnh đó, trong Hội nghị sinh viên NCKH hàng năm đều có  áo cáo hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên theo năm học [H23.23.02.07]. Trong báo cáo 

nêu rõ sự so sánh về số lƣợng và chất lƣợng của NCKH sinh viên năm trƣớc đó so với 

số lƣợng, chất lƣợng đề tài NCKH sinh năm học hiện tại để từ đó để rút kinh nghiệm 

và có những phƣơng hƣớng cho những năm tiếp theo. Ví dụ nhƣ năm 2016-2017 tuy 

số lƣợng đề tài NCKH đăng ký nhiều hơn so với năm 2017-2018 nhƣng về chất lƣợng, 

đề tài NCKH năm 2017-2018 tốt hơn. Bằng chứng là 01 đề tài NCKH của sinh viên 

đƣa đi dự thi NCKH sinh viên do Bộ GD &ĐT tổ chức đã đạt giải khuyến khích 

[H23.23.02.08].  

Nhƣ vậy các quy trình, thủ tục rất rõ ràng, có hệ thống và có sự phản hồi của 

các  ên liên quan về chất lƣợng hoạt động nghiên cứu của sinh viên. 

Về việc thực hiện việc đối sánh về loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên 

cứu của người học được đối sánh (Đối sánh trong nước, quốc tế, đối sánh theo lĩnh 

vực): 

 - Trong Báo cáo hoạt động NCKHSV hàng năm [H23.23.02.09] luôn có sự so 

sánh chất lƣợng, số lƣợng đề tài NCKH hàng năm, số lƣợng sinh viên các khoa chuyên 

ngành tham gia NCKH cũng nhƣ sự tham gia của các giảng viên, NCV trong việc 

hƣớng dẫn SV NCKH theo từng khoa/ngành đào tạo để  iết sinh viên khoa nào thực 

hiện NCKH tích cực hơn, chất lƣợng hơn.  
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- Từ năm 2017 đến nay, hàng năm HVPNVN gửi Công văn tham gia đăng ký 

dự thi giải thƣởng NCKHSV [H23.23.02.10], trong công văn  ao giờ cũng đƣa ra các 

nhận xét, đánh giá tình hình NCKH tại HV gửi cho Bộ GD&ĐT và Bộ KH&CN. 

- Số lƣợng đề xuất đề tài sinh viên đăng ký hàng năm có xu hƣớng tăng và đồng 

đều hơn giữa các khoa, ngành đào tạo của Học viện [H17.17.02.11]. 

 - Số lƣợng giải thƣởng sinh viên nghiên cứu khoa học vẫn duy trì từ năm học 

2016 – 2017 đến nay, hàng năm có từ 7 đến 9 giải thƣởng. Từ năm học 2019 – 2010, 

Học viện tổ chức cho sinh viên đăng ký các đề tài nghiên cứu theo 2 cấp (cấp Học viện 

và cấp khoa), đa dạng hóa hoại hình đề tài nghiên cứu (cả nghiên cứu tổng quan, lý 

thuyết, cả nghiên cứu thực địa, hàn lâm) nên chắc chắn số lƣợng đề tài sinh viên sẽ 

tăng lên nhiều lần. 

Về việc có kế hoạch cải tiến để tăng số lượng và chất lượng các hoạt động 

nghiên cứu khoa học của người học: 

 - Học viện luôn trăn trở các giải pháp nhằm tăng số lƣợng và chất lƣợng NCKH 

của sinh viên. Từ năm học 2019 – 2020, Học viện có kế hoạch đẩy mạnh đa dạng hóa 

loại hình NCKH của sinh viên với cơ chế giải thƣởng hợp lý hơn, cơ chế quy đổi miễn 

1 học phần tự chọn với những đề tài sinh viên nghiệm thu đạt loại Khá trở lên, để 

khuyến khích và thúc đẩy số lƣợng và chất lƣợng đề tài sinh viên. 

- Hàng năm, Học viện đều tổ chức Tuần Giáo dục công dân vào đầu năm học, 

trong đó có phổ  iến các quy định khuyến khích sinh viên NCKH. Học viện cũng tổ 

chức các khóa học kỹ năng mềm, trong đó cho sinh viên đăng ký rộng rãi khóa tập 

huấn kỹ năng NCKH cho sinh viên vào tuần giữa Học kỳ I và trong hè, nhằm tăng 

cƣờng trang  ị kiến thức kỹ năng NCKH cho sinh viên, góp phần nâng cáo chất lƣợng 

và số lƣợng NCKH sinh viên. 

- Việc tăng số lƣợng và chất lƣợng các hoạt động NCKH  ằng cách khuyến 

khích, tạo động lực cho sinh viên: hàng năm tổ chức Hội nghị NCKHSV, HVPNVN 

 an hành Quyết định khen thƣởng sinh viên [H23.23.02.12] đối với các sinh 

viên/nhóm sinh viên có thành tích trong NCKH, yêu cầu các khoa/ngành đào tạo nâng 

cao số lƣợng SV đăng ký NCKH hơn năm trƣớc, phân công ngƣời hƣớng dẫn SV làm 

nghiên cứu, đồng thời rút ngắn thời gian của quy trình xét duyệt đề cƣơng tạo điều 
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kiện cho SV có thêm thời gian NCKH. Không chỉ giảng viên mà nghiên cứu viên của 

Học viện đều tham gia hƣớng dẫn sinh viên NCKH và làm khóa luận tốt nghiệp. 

 - Bên cạnh đó, HVPNVN tổ chức nhiều các hoạt động nhƣ các hội nghị chuyên 

đề của các khoa hoặc mời thêm các chuyên gia trong nƣớc và quốc tế về để chia sẻ 

kinh nghiệm NCKH cho sinh viên. Từ đó các em sẽ tích lũy thêm đƣợc nhiều kiến 

thức NCKH cũng nhƣ tích lũy kiến thức trong học tập. Chỉ tính riêng năm 2018, Học 

viện đã tổ chức 13 hội thảo cấp Khoa và Học viện và hơn 30 cuộc tọa đàm, nói chuyện 

của chuyên gia quốc tế với giảng viên, sinh viên của Học viện [H23.23.02.13]
11

. 

 - Ngoài ra trong Báo cáo hàng năm và phƣơng hƣớng hoạt động năm tiếp theo 

của VNC [H23.23.02.19] cũng nêu ra phƣơng hƣớng, mục tiêu hoạt động NCKHSV 

năm tới để không ngừng cải thiện và nâng cao chất lƣợng hoạt động NCKH của sinh 

viên. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích 

dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Về việc có quy định cụ thể các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao 

gồm cả các trích dẫn cho từng năm và theo giai đoạn: 

Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Phụ 

nữ Việt Nam [H23.23.03.01] quy định một trong những hình thức NCKH là các công 

 ố kết quả NCKH trong và ngoài nƣớc theo quy định của HVPNVN. Bên cạnh đó, 

Định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ Học Viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 

2018-2020 [H18.18.03.01] nêu rõ các chỉ tiêu cần đạt đƣợc  ao gồm:  

- Chỉ tiêu về số lƣợng đề tài NCKH: Cấp Nhà nƣớc có ít nhất 01 đề tài; Cấp Bộ 

1-2 đề tài/năm; Cấp cơ sở 7-10 đề tài/năm. Mỗi năm khai thác đƣợc ít nhất 01 đề tài từ 

bên ngoài HV 

- Chỉ tiêu về sản phẩm NCKH:  

+ 90% trở lên giảng viên, NCV cơ hữu HV hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ, 

sản phẩm NCKH theo quy định của HV. 
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+ Mỗi năm có ít nhất 3-5 đầu sách chuyên khảo hoặc tham khảo, giáo trình, tập 

 ài giảng đƣợc xuất  ản hoặc công  ố.  

+ Mỗi năm có từ 30-50  ài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và 

Quốc tế. 

+ Mỗi năm tổ chức đƣợc ít nhất 02 Hội thảo khoa học cấp Quốc gia hoặc Quốc 

tế; 03 hội thảo khoa học cấp Học viện; 05 Hội thảo Khoa học cấp khoa. 

+ Tạp chí khoa học HVPNVN: Tổ chức xuất  ản đều đặn Tạp chí Khoa học của 

Học viện: 04 số/năm. 

+ Đến năm 2020, trên 50% giáo trình, tập  ài giảng các môn học chuyên ngành 

của HV đƣợc  iên soạn, xuất  ản trên cơ sở kết quả nghiên cứu. 

- Học viện VPNVN đã  an hành Quy định trích dẫn tài liệu và viết tài liệu tham 

khảo [H23.23.03.02], ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ -  HVPNVN ngày 21 

tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Học Phụ nữ Việt Nam về việc Ban hành Quy định 

Quy định trích dẫn tài liệu và viết tài liệu tham khảo để đảm  ảo  việc trích dẫn là khoa 

học và đảm  ảo quyền tác giả..  

Nhƣ vậy,  ƣớc đầu HVPNVN đã có quy định về loại hình và số lƣợng các công 

 ố khoa học. 

Về việc có hệ thống theo dõi, giám sát có 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: 

Viện NC dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ và PGĐ phụ trách NCKH, là đơn 

vị đầu mối theo dõi, giám sát các loại hình và số lƣợng các công  ố khoa học,  ao gồm 

cả trích dẫn. Học viện đã  an hành Bộ Quy trình ISO, trong đó có quy trình công  ố 

NCKH [H23.23.03.03], nêu rõ quy trình giám sát, thực hiện các công  ố khoa học của 

HVPNVN nhƣ thế nào. 

 Trong Quy chế thu, chi tiêu nội  ộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Học 

viện Phụ nữ Việt Nam [H23.23.03.04]  an hành kèm Quyết định số 678/QĐ-

HVPNVN cũng có nói đến việc những cá nhân có công  ố khoa học nƣớc ngoài (Đăng 

 ài  áo trên các tạp chí tính điểm) sẽ đƣợc HVPNVN khen thƣởng nhƣ sau: Hỗ trợ 1 

lần cho công chức, viên chức, nguời lao động đạt đƣợc thành tích cao trong lĩnh vực 

khoa học, công nghệ nhƣng chƣa nhận  ất kỳ nguồn hỗ trợ nào từ Học viện:  ài  áo 



273 
 

khoa học đƣợc đăng trên các tạp chí ISI, Scopus, SCI, SCIE; hoặc có sách chuyên 

khảo đƣợc các nhà xuất  ản quốc tế có uy tín xuất  ản. Mức hỗ trợ là 10 triệu đồng 

cho 1 sản phẩm. 

 HVPNVN đã có Quy định trích dẫn tài liệu và viết tài liệu tham khảo 

[H23.23.03.05],  an hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ -  HVPNVN ngày 21 tháng 

02 năm 2017 của Giám đốc Học Phụ nữ Việt Nam về việc Ban hành Quy định Quy 

định trích dẫn tài liệu và viết tài liệu tham khảo. Hiện nay Tạp chí Khoa học HVPNVN 

cũng nhƣ các chuyên gia phản  iện các kỷ yếu khoa học trong nƣớc và quốc tế của 

HVPNVN đều áp dụng Quy định này.  

 Tuy nhiên về hệ thống theo dõi, giám sát có cơ sở dữ liệu đƣợc cập nhật về chỉ 

số IF thì HVPN chƣa xây dựng đƣợc. 

Về việc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại 

hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn: 

 VNC hàng năm tổng hợp và rà soát các công trình khoa học, các  ài viết đăng 

trên các tạp chí khoa học đƣợc tính điểm Hội đồng chức danh giáo sƣ nhà nƣớc của 

các giảng viên, NCV, sau đó gửi danh sách về cho phòng TCHC tổng hợp khi có yêu 

cầu. 

 Trong những năm gần đây, HVPNVN đã tổ chức đƣợc nhiều Hội thảo Khoa 

học Quốc gia và Quốc tế đƣợc đánh giá cao về chất lƣợng và uy tín khoa học. Các 

công trình khoa học của cán  ộ Học viện tham gia các Hội thảo khoa học do chính 

Học viện tổ chức hay các Hội thảo khác cũng đều đƣợc Hội đồng phản  iện đánh giá 

độc lập [H23.23.03.06]
12
. Trung tâm Công nghệ thông tin-Thƣ viện có nhiệm vụ đăng 

tải, cập nhật các thông tin về Học viện, cũng đồng thời thu thập các thông tin phản hồi 

của các tờ  áo (cả  áo giấy,  áo điện tử và  áo hình) về loại hình và số lƣợng các sản 

phẩm khoa học của Học viện. Đã có rất nhiều  ài  áo,  ài viết trên các  áo giấy,  áo 

điện tử, truyền hình đƣa tin về các hội thảo [H23.23.03.07] do Học viện tổ chức, nhƣ 

Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lƣợng cao (2016)  Công 

tác xã hội cho phụ nữ và trẻ em – Kinh nghiệm của một số quốc gia (2016), Doanh 

nghiệp nữ trong cách mạng công nghệ 4.0 (2017); Di cƣ và đa văn hóa: Sự thay đổi, 
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thích ứng và các vấn đề giới (2019), các Hội thảo khoa học quốc gia: Một số vấn đề lý 

luận về công tác phụ nữ trong tình hình mới (2016), Giới và phát triển kinh tế  ền 

vững (2018), Công việc chăm sóc không lƣơng – Thực trạng và lƣợng hóa giá trị 

(2019)...  

 Tuy việc thu thập các thông tin phản hồi các  ên liên quan về loại hình và số 

lƣợng các công  ố khoa học,  ao gồm các trích dẫn mới đƣợc làm những năm gần đây 

nhƣng HVPNVN luôn cố gắng hoàn thành tốt. 

Về việc thực hiện việc đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa 

học, bao gồm các trích dẫn: 

 Trong  áo cáo năm của HVPNVN [H23.23.03.08] nêu rõ tình hình NCKH bao 

gồm số lƣợng, loại hình và chất lƣợng của các đề tài NCKH, các  ài  áo đăng tạp chí 

chuyên ngành, tập  ài giảng.... của năm hiện tại và có sự so sánh giữa năm hiện tại và 

năm trƣớc đó. Tuy nhiên chƣa có sự so sánh các trích dẫn của HVPNVN. 

- Đơn cử: Số lƣợng  áo cáo khoa học do cán  ộ cơ hữu của CSGD  áo cáo tại 

các hội nghị, hội thảo, đƣợc đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 

5 năm gần đây: 

TT 
Phân loại  

hội thảo khoa học 

Số lƣợng 

2014 2015 2016 2017 2018 Tổng 

số 

1 Hội thảo quốc tế   4 3 3 10 

2 Hội thảo trong nƣớc 1 5 4 7 14 31 

3 Hội thảo của Học viện 1 2 3 3 1 10 

 Tổng cộng 2 7 11 13 18 51 

 Về việc 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: 

 - Trong Báo cáo hàng năm và phƣơng hƣớng hoạt động năm tiếp theo của HV 

[H23.23.03.08] cũng nêu mục tiêu, kế hoạch cải tiến nâng cao chất lƣợng, số lƣợng  ài 

viết trên các tạp chí khoa học có uy tín, các đề tài NCKH...  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến 
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Về cơ sở giáo dục có quy định cụ thể về loại hình và số lượng các tài sản trí 

tuệ, trong đó có quy định về việc sở hữu trí tuệ: 

Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện đƣợc 

 an hành từ lâu [H23.23.04.01], nhƣng chƣa có quy định cụ thể về loại hình và số 

lƣợng các tài sản trí tuệ [H23.23.04.02] mà mới chỉ đề cập khái quát đến  ản quyền và 

quyền xuất  ản. Để nhanh chóng khắc phục điều đó, đầu năm 2019, HVPNVN đã  an 

hành Quy chế về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Học viện PNVN và Quy định về 

định giá các đối tƣợng sở hữu trí tuệ [H23.23.04.03] đề cập đến các quy định cụ thể về 

loại hình và số lƣợng các tài sản trí tuệ, trong đó có quy định về việc sở hữu trí tuệ. 

Về việc có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ 

(các quy định hướng dẫn, nguồn kinh phí đầu tư , hỗ trợ các tài sản trí tuệ; tiêu chí, 

quy trình để đánh giá mức độ đáp ứng các chỉ tiêu về loại hình và số lượng tài sản trí 

tuệ): 

- Học viện  ƣớc đầu có hệ thống theo dõi, giám sát các loại hình và số lƣợng tài 

sản trí tuệ của Học viện: đã  an hành Quy chế quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ 

(SHTT) [H23.23.04.04], trong đó có quy định, hƣớng dẫn, hỗ trợ về các tài sản trí tuệ.  

- Trong Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học 

viện Phụ nữ Việt Nam, Chƣơng IV  về “Tổ chức và quản lý  iên soạn, thẩm định và sử 

dụng giáo trình, tập  ài giảng, tài liệu giảng dạy và tổ chức hội thảo khoa học” 

[H23.23.04.02]  an hành kèm Quyết định số 331/QĐ-HVPNVN có quy định cụ thể 

về: 

- Trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của tác giả  iên soạn 

- Công tác xuất  ản và phát hành giáo trình, tập  ài giảng, tài liệu tham khảo 

- Bản quyền và quyền xuất  ản 

- Trong các Quy chế quản lý khoa học, Quy chế Ban Biên tập Tạp chí có những 

quy định về đánh giá mức độ đáp ứng các chỉ tiêu về loại hình và số lƣợng tài sản trí 

tuệ [H23.23.04.05] và [H23.23.04.06]
13

. 
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Về việc thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ; thực 

hiện việc rà soát và số lượng các tài sản trí tuệ; thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các 

chỉ số về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ hằng năm; có kế hoạch cải tiến chất 

lượng các hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại hình và 

số lượng các tài sản trí tuệ của CSGD: 

- Hàng năm, các  ộ phận chức năng của Học viện vẫn thực hiện việc thống kê, 

tổng hợp danh mục các sản phẩm đƣợc công  ố của từng cán  ộ, giảng viên Học viện 

về số lƣợng và loại hình tài sản trí tuệ ( ài  áo đăng tạp chí khoa học hay đăng kỷ yếu 

hội thảo khoa học có chỉ số ISBN, đăng trong nƣớc hay quốc tế, mức điểm đƣợc tính 

theo Hội đồng chức danh giáo sƣ nhà nƣớc, sách chuyên khảo...)  

- Việc thống kê này đƣợc đối chiếu với chỉ tiêu mà Chiến lƣợc phát triển Học 

viện đã đặt ra để có kế hoạch phát huy hay điều chỉnh nhằm đạt đƣợc chỉ tiêu về số 

lƣợng tài sản trí tuệ đƣợc công  ố của Học viện cho những năm sau và cho cuối nhiệm 

kỳ [H23.23.04.07]
14

. 

- Các công trình khoa học: đề tài NCKH, tập  ài giảng, giáo trình của Học viện 

đều đƣợc Hội đồng nghiệm thu đánh giá  ằng hệ thống các thang  ảng kiểm, đƣa ra 

những kiến nghị làm cơ sở cho tác giả của các công trình/tài sản trí tuệ này tiếp tục 

chỉnh sửa,  ổ sung, nâng cao hàm lƣợng khoa học, chất lƣợng của sản phẩm. 

- Các Tập  ài giảng, Giáo trình do Học viện sử dụng trong quá trình đào tạo đƣợc 

thƣờng xuyên lấy ý kiến phản hồi của ngƣời học, ngƣời dạy. Các ý kiến này đƣợc tiếp 

thu, tổng hợp, nghiên cứu và định kỳ có chỉnh sửa, tái  ản Tập  ài giảng, Giáo trình 

theo quy định của Bộ Giáo dục 

Về việc thực hiện việc đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa 

học, bao gồm các trích dẫn: 

  Mỗi Học kỳ và hàng năm Học viện đều tổng hợp các loại hình và số lƣợng các 

công  ố khoa học,  ao gồm các trích dẫn của từng cán  ộ giảng viên, NCV. Chính vì 

vậy mới theo dõi đƣợc tình hình công  ố sản phẩm khoa học,  ao gồm các trích dẫn 

của mỗi một cán  ộ giảng viên, NCV qua từng năm và đối chiếu với Quy định về định 

mức NCKH của mỗi vị trí việc làm, làm căn cứ đánh giá  ình xét thi đua cuối năm. 

                                              

 
14

 Báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Chiến lƣợc phát triển Học viện giai đoạn 2016 – 2020 



277 
 

Đồng thời, tổng hợp đƣợc tổng số các công trình khoa học của toàn Học viện qua các 

năm.[ Bảng tổng hợp các công trình,  ài viết khoa học đƣợc công  ố của cán  ộ giảng 

viên hàng năm]   

 Về việc có kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng các loại hình và số lượng 

các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn: 

 BGĐ Học viện luôn quán triệt chủ trƣơng không ngừng nâng cao chất lƣợng 

NCKH trong Học viện, luôn đặt ra yêu cầu đối với cán  ộ, giảng viên của Học viện 

cho năm sau cao hơn năm trƣớc về số lƣợng, chất lƣợng các loại hình công  ố khoa 

học và số lƣợng các công  ố khoa học,  ao gồm trích dẫn. Việc quy đổi giờ NCKH đối 

với các  ài viết khoa học ngày càng chặt chẽ và yêu cầu cao. 6 tháng giữa năm các đơn 

vị rà soát việc thực hiện nhiệm vụ NCKH, các công  ố khoa học để có kế hoạch điều 

chỉnh, khắc phục kịp thời, đảm  ảo đến cuối năm cán  ộ, giảng viên hoàn thành định 

mức NCKH, công  ố khoa học.  

Bên cạnh đó, sau một thời gian vận hành Quy chế về quản lý hoạt động sở hữu 

trí tuệ, Học viện đã có chủ trƣơng xây dựng Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lƣợng 

các loại hình và số lƣợng các công  ố khoa học,  ao gồm các trích dẫn.  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến 

Về việc có văn bản quy định cụ thể về phân bổ ngân quỹ cho từng loại hoạt 

động nghiên cứu. Tổng chi cho hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ đáp ứng 

quy định hiện hành: 

Trong Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện 

Phụ nữ Việt Nam [H23.23.05.01] có Điều 14 – Kinh phí hoạt động khoa học công 

nghệ. Điều này quy định rõ nguồn kinh phí NCKH đƣợc lấy từ đâu, đƣợc phân dến các 

khoa, phòng, phân hiệu... Cụ thể nhƣ sau: 

+ Nguồn kinh phí hoạt động KHCN đƣợc trích từ từ kinh phí hoạt động của 

Học viện và từ các nguồn khác. Kinh phí cấp cho hoạt động KHCN đƣợc cấp theo 

quyết định, hợp đồng thực hiện và đƣợc quyết toán theo Quy định KHCN. 
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+ Hàng năm, căn cứ ngân sách chuyên môn đƣợc giao, BGĐ Học viện quyết 

định tổng ngân sách đầu tƣ cho hoạt động NCKH. Phân hiệu chủ động xác định ngân 

sách KHCN trong tổng ngân sách chuyển trực tiếp cho phân hiệu hàng năm. 

+ Ngân sách thực hiện NCKH cấp khoa đƣợc BGĐ phân  ổ theo kế hoạch đề 

xuất hàng năm của đơn vị, phù hợp với quy mô, thời gian thực hiện hoạt động; phù 

hợp với chất lƣợng sản phẩm NCKH và chi phí cần thiết để thực hiện mục tiêu của 

hoạt động NCKH, đáp ứng tình hình thực tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị. 

+ Khuyến khích các cá nhân, đơn vị chủ động khai thác nguồn kinh phí từ  ên 

ngoài Học viên cho hoạt động KHCN. 

+ Hàng năm VNC khai thác đƣợc ít nhất 1 hoạt động KHCN có vốn nguồn lực 

tài chính từ  ên ngoài. 

Hàng năm, phòng TCKT luôn xây dựng một  ản Kế hoạch ngân sách NCKH 

hàng năm [H23.23.05.01] trình BGĐ phê duyệt. Tƣơng tự vậy, mỗi năm, VNC lại phối 

hợp với phòngTCKT lên Dự toán HĐKHĐT hàng năm [H23.23.05.02] và trình BGĐ 

phê duyệt. 

Ngoài ra, trong Quy chế thu, chi tiêu nội  ộ, quản lý và sử dụng tài sản công 

của Học viện Phụ nữ Việt Nam [H23.23.05.03]  an hành kèm Quyết định số 678/QĐ-

HVPNVN cũng quy định rất rõ ràng các mục chi cho NCKH đƣợc quy định cụ thể tại 

Mục III. Quy định về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Cụ thể: 

Đối với các đề tài cấp Bộ: căn cứ các thông tƣ, quyết định nhƣ Quyết định số 

218a/QĐ-ĐCT ngày 05/05/2016 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thông tƣ 

58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ tài chính; Thông tƣ 137/2007/TT-BTC ngày 

28/11/22007 của Bộ Tài chính và các thông tƣ có liên quan khác. 

Đối với nhiệm vụ KHCN và các đề tài cấp Học viện: 

Mức chi đối với đề tài cấp Học viện (Cấp cơ sở): Tối đa 100.000.000 đồng/1 đề 

tài/năm 

Áp dụng thông tu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ 

Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ hƣớng dẫn định mức xây dựng và phân  ổ dự 
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toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong hoạt động 

KHCN đối với đề tài cấp Học viện. 

Đối với các đề tài do Hội LHPNVN giao: thực hiện theo kế hoạch và dự toán 

đƣợc Hội LHPNVN phê duyệt 

Đối với các đề tài NCKH do khai thác đƣợc: Thực hiện theo kế hoạch và dự 

toán đƣợc đơn vị  cấp kinh phí phê duyệt. 

Đối với các đề tài tập thể của các khoa, phòng, trung tâm: (i) Tối đa 50.000.000 

đồng/1 đề tài; (ii) Định mức chi cho các nội dung thuộc đề tài cấp khoa, phòng, trung 

tâm: tối đa  ằng 70% định mức quy định tại khoản 2 điều này. 

Đối với đề tài cá nhân: (i) Mức hỗ trợ tối đa 10.000.000đ/1 đề tài; (ii) Hình thức 

thanh toán: Khoán và đƣợc chi trả sau khi có quyết định công nhận kết quả đạt loại 

Đạt trở lên của Hội đồng nghiệm thu. 

Đối với đề tài sinh viên: (i) Mức hỗ trợ tối đa 3.000.000đ/1 đề tài; (ii) Hình thức 

thanh toán: Khoán và đƣợc chi trả sau khi có quyết định công nhận kết quả đạt loại 

Đạt trở lên của Hội đồng nghiệm thu; (iii) Định mức đối với các hội đồng (Quy định rõ 

mức chi cho hội đồng xét duyệt và hội đồng nghiệm thu đề tài). 

Đối với các đề tài do Hội LHPNVN giao cho HV, trong các Quyết định giao đề 

tài NCKH của HĐKHTWH luôn ghi rõ số kinh phí đƣợc cấp cho đề tài và từ nguồn 

nào (từ nguồn sự nghiệp KH&CN của TW Hội và đối ứng (nếu có) từ nguồn kinh phí 

tự chủ của Học viện).  

Nhƣ vậy, HVPNVN cũng đã có một số quy định cụ thể về phân  ổ ngân quỹ 

cho từng loại hoạt động nghiên cứu.  

Tổng chi cho hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ của HVPNVN đáp 

ứng quy định hiện hành nhƣ Thông tƣ 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ tài 

chính; Thông tƣ 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/22007 của Bộ Tài chín; Thông tu 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học 

công nghệ hƣớng dẫn định mức xây dựng và phân  ổ dự toán kinh phí đối với nhiệm 

vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong hoạt động KHCN đối với đề tài cấp Học 

viện và các thông tƣ có liên quan khác. 
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Về việc 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: 

Học viện có hệ thống thu thập thông tin phản hồi về các vấn đề liên quan đến 

kinh phí (mức độ thỏa đáng, phù hợp, tính minh  ạch...) cho từng loại hoạt động 

NCKH. Cán  ộ giảng viên có thể phản hồi trực tiếp hoặc gián tiếp (qua thƣ, điện thoại, 

email) với Thanh tra nhân dân, công đoàn, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng TCKT, 

Ban Giám đốc. 

Hàng tháng, trong các cuộc họp giao  an của Học viện, các vấn đề khó khăn, 

vấn đề phát sinh của các đơn vị, trong đó có những khó khăn hay vấn đề về kinh phí 

thực hiện NCKH, đƣợc phản ánh đến BGĐ kịp thời và đƣợc BGĐ chỉ đạo thỏa đáng.  

Hàng năm phòng TCKT tham mƣu xây dựng Báo cáo tài chính [H23.23.05.04] 

của HVPNVN thực hiện công khai minh  ạch. Hoạt động  áo cáo tài chính công khai 

của Học viện  ắt đầu từ năm 2019 đã đƣợc thực hiện hàng quý đến Trƣởng/phó phụ 

trách các đơn vị, đoàn thể của Học viện. 

Về việc có hệ thống giám sát về việc phân bổ  ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu (các quy định, hướng dẫn, tiêu chí, phương pháp đánh giá…): 

Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn và cán  ộ chủ chốt của các đơn vị thuộc 

Học viện có chức năng giám sát việc phân  ỏ ngân quỹ cho các hoạt động của Học 

viện, trong đó có hoạt động nghiên cứu. Hệ thống giám sát này đƣợc vận hành  ởi các 

nhân sự có chức năng đƣợc giao nhiệm vụ, thông qua nhiều kênh,nhiều hình thức 

phong phú, nhƣ: các cuộc đối thoại giữa toàn thể cán  ộ giảng viên với BGĐ, Đảng ủy 

Học viện; các cuộc đối thoại giữa sinh viên với BGĐ và Lãnh đạo các đơn vị của Học 

viện; các  uổi sơ kết, tổng kết hoạt động chuyên môn, công đoàn của Học viện; hòm 

thƣ góp ý; phòng TCKT rà soát các hạng mục và các định mức của Dự toán các hoạt 

động nghiên cứu theo đúng quy định hiện hành và tham mƣu trƣớc khi BGĐ phê 

duyệt. 

 Trong Quy chế thu, chi tiêu nội  ộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Học 

viện Phụ nữ Việt Nam [H23.23.05.03]  an hành kèm Quyết định số 678/QĐ-

HVPNVN quy định rõ ràng, cụ thể phân  ổ ngân quỹ cho hoạt động NCKH.  
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 Cùng với các đơn vị đƣợc giao thực hiện hoạt động NCKH, Ban Thanh tra nhân 

dân cuả Học viện có chức năng giám sát việc phân  ổ và thực hiện kế hoạch kinh phí 

cho NCKH (và các kế hoạch hoạt động khác) 

 Bên cạnh đó, trong đề cƣơng thuyết minh, tập  ài giảng đƣợc duyệt của các đề 

tài NCKH các cấp [H23.23.05.05] cũng nói rõ tổng số kinh phí đƣợc duyệt cho đề tài 

hay tập  ài giảng đó.  

 Trong quyết định giao nhiệm vụ NCKH có ghi rõ giao cho ai làm chủ nhiệm đề 

tài, đơn vị thực hiện, tổng số kinh phí, thời gian thực hiện. Phòng TCKT có nhiệm vụ 

theo dõi, giám sát, hƣớng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính NCKH theo đúng quy 

định hiện hành. 

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

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

nghiên cứu: 

Bảng: Ngân sách Học viện dành cho hoạt động giảng dạy,NCKH và phục vụ CĐ 

(đồng) 

Năm 2015 2016 2017 2018 

Ngân sách cho  

hoạt động giảng 

dạy,NCKH và phục 

vụ CĐ 

15.194.154.794  19.598.713.334 18.092.773.928 18.843.844.841 

Hoạt động nghiên cứu khoa học đƣợc quan tâm đầu tƣ kinh phí. Trong  ối cảnh 

nguồn thu tƣ học phí của Học viện còn rất hạn chế do số lƣợng tuyển sinh đại học 

thấp, nguồn kinh phí tự chủ của Học viện dành cho hoạt động NCKH chƣa cao, BGĐ 

Học viện đã chủ trƣơng khuyến và tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu mạnh ra 

đời, chủ động khai thác nguồn lực bên ngoài  ổ sung hiệu quả vào tổng kinh phí thực 

hiện các loại hoạt động nghiên cứu nhƣ thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu, dự án điều 

tra cơ  ản xây dựng đề án, tổ chức Hội thảo quốc tế và quốc gia với số tiền dao động 

hàng năm từ 1,2 tỷ đồng đến 3,8 tỷ đồng (từ 2016 – 2019). 

Học viện cũng thực hiện đối sánh việc phân  ổ ngân sách cho nghiên cứu của 

giảng viên, sinh viên với các cơ quan nghiên cứu khác và với một số trƣờng đại học 

khác để từ đó có những điều chỉnh việc phân  ổ ngân sách hợp lý. Ví dụ: các Viện 

nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm có mức chi chung cho đề tài cấp cơ sở nhằm mục đích 
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nâng cao năng lực nghiên cứu cho cá nhân từ 8 – 20 triệu đồng/đề tài; Trƣờng Đại học 

Công đoàn có mức chi cho các đề tài của  sinh viên nghiên cứu chuyên đề lý thuyết 

300.000đ/đề tài.  

Trong kế hoạch hoạt động hàng năm, BGĐ giao Viện NC đầu mối khai thác từ 

 ên ngoài ít nhất 2 đề tài/dự án và tổ chức ít nhất 1 hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế 

hàng năm. VNC chủ động lập kế hoạch của Viện khai thác nguồn lực NCKH từ  ên 

ngoài và đã luôn hoàn thành và vƣợt chỉ tiêu này với tỷ lệ kinh phí khai thác từ các 

nguồn  ên ngoài trong tổng kinh phí thực hiện NCKH ngày càng tăng 

[H23.23.05.06]
15

. 

Trong Báo cáo hàng năm và phƣơng hƣớng hoạt động năm tiếp theo của Học 

viện [H23.23.05.07] luôn  áo cáo kết quả đối sánh việc thực hiện điều chỉnh về ngân 

quỹ từng loại hoạt động nghiên cứu của năm trƣớc và năm sau từ đó HV.  

 Căn cứ vào thực tế, điều kiện tổ chức các hội đồng mà VNC có thể làm tờ trình 

xin thay đổi mức kinh phí tổ chức hội đồng nghiệm thu/xét duyệt đề tài NCKHSV 

cũng nhƣ đề tài NCKH cấp HV. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 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 

Về việc có quy định cụ thể về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc 

thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) trong 

hoạt động NCKH của CSDG: 

Trong Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện 

Phụ nữ Việt Nam [H23.23.06.01]  an hành kèm Quyết định số 331/QĐ-HVPNVN có 

quy định cụ thể về kết quả nghiên cứu và sáng tạo trong NCKH (Điều 24 của Quy 

chế), cụ thể:  
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+ Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH đối với 

những đề tài NCKH nghiệm thu xếp loại Đạt trở lên, VNC tổng hợp,  áo cáo và trình 

Giám đốc Học viện thành lập hội đồng tƣ vấn ứng dụng sản phẩm đề tài NCKH. 

+ Nhiệm vụ của Hội đồng tƣ vấn ứng dụng sản phẩm đề tài NCKH: (i) Xác 

định đơn vị chức năng triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu; (ii) Tƣ vấn cơ chế, 

quyền lợi dành cho đơn vị triển khai ứng dụng; 

+ Trách nhiệm của đơn vị tổ chức và đơn vị triển khai ứng dụng kết quả nghiên 

cứu: (i) VNC căn cứ kết luận của Hội đồng tƣ vấn dự thảo quyết định trình Giám đốc 

Học viện phê duyệt giao nhiệm vụ và kinh phí cho đơn vị chức năng triển khai ứng 

dụng kết quả nghiên cứu. Theo dõi, giám sát và  áo cáo Giám đốc Học viện về quá 

trình triển khai ứng dụng; (ii) Đối với đơn vị chức năng đƣợc giao nhiệm vụ ứng dụng 

kết quả nghiên cứu: 

* Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu. 

* Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng gửi về VNC. 

Bên cạnh đó, trong Điều 33 của Quy chế này cũng nói rõ việc phải nộp các  ài 

 áo, sản phẩm khoa học khác: Vào tháng 12 hàng năm, các đơn vị triển khai tổng hợp 

danh mục kết quả số lƣợng các sản phẩm khoa học đã đạt đƣợc trong năm của đơn vị, 

có minh chứng kèm theo và nộp về VNC để tổng hợp và lƣu trữ: (i) Đối với các  ài 

 áo khoa học đăng trên tạp chí có chỉ số, các đơn vị nộp photo  ìa Tạp chí khoa học, 

Mục lục (Có đánh dấu tên  ài viết trong danh mục) và toàn văn  ài viết đƣợc đăng; (ii) 

Đối với sách xuất  ản ngoài Học viện, đơn vị cần photo tờ  ìa mặt trƣớc và mặt sau 

quyển sách có năm  xuất  ản và Mục lục có tên tác giả. 

Trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Phụ 

nữ Việt Nam [H23.23.06.02] cũng quy định rõ các sản phẩm NCKH mà sinh viên cần 

thực hiện là gì nhƣ: Bộ công cụ nghiên cứu; Bảng tổng hợp số liệu, thông tin thực hiện 

đề tài; Báo cáo tổng hợp kết quả.... 

Quy trình công  ố kết quả nhiệm vụ khoa học do VNC xây dựng cũng nêu rõ 

quy trình công  ố các sản phẩm NCKH và chuyển giao cho  ộ phận lƣu trữ kết quả 

nghiên cứu (là Trung tâm công nghệ thông tin – Thƣ viện) một cách chặt chẽ. Quy 

trình công  ố và lƣu trữ kết quả nghiên cứu từ khâu hoàn thiện sản phẩm, nộp  ộ phận 
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đầu mối của HĐKH&ĐT là Viện NC, VNC tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức 

công  ố kết quả. Mỗi sản phẩm sau công  ố có thạn 30 ngày làm việc để chỉnh sửa, 

hoàn thiện và chuyển giao cho Trung tâm cong nghệ thông tin – Thƣ viện lƣu trữ, khai 

thác, phục vụ  ạn đọc. 

Trong Quy chế thu, chi tiêu nội  ộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Học 

viện Phụ nữ Việt Nam [H23.23.06.03]  an hành kèm Quyết định số 678/QĐ-

HVPNVN, để tính đƣợc tiền công lao động triển khai nhiệm vụ KHCN phải nêu rõ nội 

dung công việc và dự kiến kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu. 

Về việc có 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): 

Học viện PNVN chƣa có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên 

quan về chất lƣợng nghiên cứu và sáng tạo của Học viện một cách chính thức  ằng 

văn  ản mà chỉ có thu thập thông tin phản hồi thông qua các giao dịch  thông thƣờng. 

Tuy nhiên sản phẩm nghiên cứu của Học viện đƣợc đối tác đánh giá cao về chất lƣợng. 

Chính vì vậy mà mặc dù Học viện mới thành lập đƣợc 5 năm nhƣng đã thiết lập đƣợc 

mối quan hệ  ền chặt với nhiều đối tác lớn trong nƣớc và quốc tế (xem thêm Tiêu 

chuẩn 8 và Tiêu chuẩn 20).  

 Về việc có các đơn vị khởi nghiệp, thử nghiệm cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc 

thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp): 

 Hiện nay, HVPNVN mới chỉ có 2 đơn vị trực thuộc là đơn vị khởi nghiệp: 

Trung tâm đào tạo và nâng cao năng lực phụ nữ (CETCAW) và Tài chính vi mô. Hai 

đơn vị này thực hiện các hoạt động tổ chức các khóa tập huấn (có tài trợ và tự hạch 

toán) về các nội dung liên quan nhằm nâng cao năng lực tự chủ kinh tế,  ồi dƣỡng các 

kỹ năng lãnh đạo quản lý, về khởi nghiệp, quản lý tài chính cho các đối tƣợng phụ nữ 

khác nhau nhƣ doanh nhân nữ, giám đốc nữ, phụ nữ khuyết tật, cán  ộ Hội phụ nữ, cán 

 ộ nữ  (xem thêm Tiêu chuẩn 24). 

Về việc 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 
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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: 

Sau nhiều năm áp dụng thang đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học chung cho 

các trƣờng Đại học và các cơ quan nghiên cứu, Học viện đã có những cải tiến trong 

việc đánh giá kết quả nghiên cứu. Cụ thể Học viện đã nâng thang điểm đánh giá kết 

quả nghiên cứu lên 60/100 điểm mới đạt đƣợc loại Đạt thay vì mức 50/100 điểm nhƣ 

thông lệ, nhằm yêu cầu cao và thúc đẩy nâng cao chất lƣợng nghiên cứu, đồng thời 

phân loại kết quả nghiên cứu thành 4 loại: Đạt, Khá, Tốt, Xuất sắc để đảm  ảo đánh 

giá khách quan, thỏa đáng các đề tài nghiên cứu [H23.23.06.04]
16

. 

Học viện cũng có kế hoạch  ồi dƣỡng nâng cao năng lực NCKH cho cán  ộ 

giảng viên thông qua việc tự tổ chức các lớp  ồi dƣỡng kỹ năng NCKH cho cán  ộ của 

Học viện, các lớp tập huấn hè cho cán  ộ giảng viên vào dịp hè hàng năm, gửi/cử cán 

 ộ, giảng viên tham dự các khóa tập huấn về NCKH do các cơ quan, Viện nghiên cứu, 

các dự án lớn của các  ộ ngành tổ chức. 

Học viện còn căn cứ trên phản hồi của sinh viên, căn cứ vào chất lƣợng NCKH 

của sinh viên, những khó khăn vƣớng mắc của sinh viên trong NCKH để tổ chức  ồi 

dƣỡng kỹ năng hƣớng dẫn sinh viên làm NCKH cho đội ngũ cán  ộ giảng viên của 

Học viện nhằm thúc đẩy chất lƣợng NCKH của sinh viên. 

Số lƣợng và chất lƣợng các công trình khoa học,  ài  áo NCKH đăng trên các 

tạp chí tính điểm, có chỉ số Scopus, ISI dựa trên kết quả đề tài NCKH của HVPNVN 

[H23.23.06.05] chính là minh chứng đối sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo.  

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

 Đánh giá chung về tiêu chuẩn 23: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh  

- ĐM1: BGĐ có chủ trƣơng khuyến khích, tạo điều kiện đồng thời giao chỉ tiêu 

khai thác nguồn lực  ên ngoài phục vụ NCKH cho đơn vị đầu mối quản lý khoa học 

của Học viện  
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- ĐM2: Học viện có kế hoạch nâng cao chất lƣợng, khối lƣợng NCKH, thực hiện 

đối sánh để cải thiện thang đánh giá kết quả NCKH theo hƣớng yêu cầu cao, nghiêm 

khắc hơn nhằm nâng cao chất lƣợng kết quả NCKH 

- ĐM3: VNC, theo dõi, quản lý, đôn đốc, giám sát hoạt động NCKH của HV 

đảm  ảo số lƣợng, chất lƣợng và tiến độ theo kế hoạch 

- ĐM4: Hầu hết đội ngũ nghiên cứu viên của Học viện đều kiêm giảng dạy 

Phƣơng pháp NCKH và tham gia hƣớng dẫn sinh viên làm NCKH và khoá luận tốt 

nghiệp nên góp phần đẩy mạnh chất lƣợng NCKH trong Học viện. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Số lƣợng đơn vị khởi nghiệp, thử nghiệm nghiên cứu sáng tạo còn khiêm 

tốn và hoạt động ở quy mô nhỏ hẹp. 

- TT2: Việc đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài chƣa đƣợc tài liệu hóa  ằng công 

văn. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện  

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 

Phát huy 

điểm mạnh 

2  

Áp dụng nhiều  iện pháp, có kế 

hoạch nâng cao khối lƣợng, 

chất lƣợng NCKH 

BGĐ, 

VNC và 

các khoa, 

phòng 

Hàng năm 
 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tăng cƣờng hơn nữa sự tham 

gia giảng dạy và hƣớng dẫn SV 

NCKH của đội ngũ cán  ộ 

nghiên cứu 

VNC Hàng năm  

3 
Khắc phục 

tồn tại 1 

Mở rộng lĩnh vực hoạt động 

của 02 đơn vị khởi nghiệp, thử 

nghiệm nghiên cứu sáng tạo  

VNC Năm 2019  

4. Mức độ đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 23 4.33 

Tiêu chuẩn 23.1 5 

Tiêu chuẩn 23.2 4 

Tiêu chuẩn 23.3 4 

Tiêu chuẩn 23.4 4 

Tiêu chuẩn 23.5 5 

Tiêu chuẩn 23.6 4 
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Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Về việc có văn bản quy định cụ thể về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

Để hiện thực hóa tuyên  ố sứ mệnh của mình, HVPNVN đã  an hành nhiều văn 

 ản trong đó có quy định cụ thể đối với việc triển khai đa dạng các loại hình, khối 

lƣợng tham gia hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (PVCĐ), đóng góp cho sự 

phát triển của xã hội. Không chỉ đƣợc thể hiện rõ nét trong Chiến lƣợc phát triển Học 

viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 [H24.24.01.01] 

[H24.24.01.02], mà còn đƣợc cụ thể hóa trong Kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng 

năm của Học viện [H24.24.01.03] và của các tổ chức đoàn thể nhƣ Công đoàn 

[H24.24.01.04] và Đoàn Thanh niên [H24.24.01.05]. 

Mục tiêu của HVPNVN trong Chiến lƣợc phát triển HVPNVN giai đoạn 2016-

2020 quy định khối lƣợng tham gia hoạt động PVCĐ nhƣ sau:  

- Về  ồi dƣỡng cán  ộ:  ồi dƣỡng cho khoảng 2000 lƣợt cán  ộ Hội, cán  ộ 

nữ, cán  ộ làm công tác phụ nữ hàng năm, nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng 

lực quản lý lãnh đạo, nhận thức và trách nhiệm về  ình đẳng giới và chƣơng trình  ồi 

dƣỡng theo nhu cầu;  

- Về hoạt động khoa học và công nghệ: là cơ sở nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học về những vấn đề phụ nữ và  ình đẳng giới có uy tín; là cơ quan tham mƣu 

chính về những chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật về  ình đẳng 

giới và sự tiến  ộ của phụ nữ. 

Kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng năm của Học viện đƣa ra các chỉ tiêu cụ 

thể về khối lƣợng hoạt động PVCĐ, gồm có: tổ chức lớp liên thông cao đẳng lên đại 

học hệ vừa học vừa làm, tổ chức các lớp  ồi dƣỡng cho cán  ộ Hội phụ nữ các cấp, tổ 

chức các khóa học ngắn hạn cho sinh viên và các đối tƣợng phụ nữ trong xã hội; hàng 

năm tổ chức ít nhất 01 hội thảo khoa học cấp Quốc gia hoặc Quốc tế; tổ chức trao đổi 

kinh nghiệm về hợp tác quốc tế trong giáo dục và khoa học công nghệ; trao học  ổng 

cho SV có hoàn cảnh khó khăn...  

Giao ƣớc thi đua hàng năm ký kết giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam với Trung 

ƣơng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có quy định cụ thể về chỉ tiêu đào tạo,  ồi 
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dƣỡng cán  ộ Hội [H24.24.01.06]
17

. 

Các tổ chức đoàn thể nhƣ Công đoàn và ĐTN có kế hoạch hàng năm và kế 

hoạch nhiệm kỳ trong đó chỉ rõ các loại hình và khối lƣợng tham gia hoạt động phục 

vụ cộng đồng. Trong đó, kế hoạch của Công đoàn chú trọng vào các hoạt động: thăm 

hỏi và tặng quà cho tứ thân phụ mẫu của công đoàn viên mỗi dịp đầu xuân năm mới; 

tặng quà/phần thƣởng cho con của công đoàn viên có kết quả học tập tốt hoặc trong 

dịp Tết thiếu nhi, Tết trung thu; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong các ngày 

27/7, 27/2 và 22/12; đóng góp ủng hộ 01 ngày lƣơng vào Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo… 

[H24.24.01.07]. Kế hoạch của ĐTN quan tâm thực hiện các hoạt động: hiến máu nhân 

đạo; thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, phụ nữ 

nghèo, học sinh nghèo vƣợt khó, giao lƣu và hỗ trợ Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên 

cơ sở tại các vùng khó khăn, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, cải tạo sân trƣờng, công trình 

vệ sinh cho 1 số trƣờng học vùng sâu vùng xa, lao động công ích giúp đỡ nhân dân hay 

các Trung tâm  ảo trợ xã hội trong các chiến dịch Mùa hè xanh tại cộng đồng 

[H24.24.01.08]. 

Về việc có hệ thống giám sát về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

Các hoạt động kết nối và PVCĐ của HVPNVN đều đƣợc giám sát chặt chẽ trong 

quá trình thực hiện. Loại hình, khối lƣợng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ 

trƣớc hết đƣợc giám sát thông qua chính kế hoạch đã đƣợc phê duyệt và giám sát trong 

quá trình thực hiện thông qua  áo cáo, các cuộc họp định kỳ hàng tháng (Họp Đảng 

uỷ, họp Ban Giám đốc, họp Giao  an cán  ộ chủ chốt các đơn vị trong Học viện, họp 

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, BCH Công đoàn,…). Thông qua các cơ chế này, 

những vấn đề khó khăn, vƣớng mắc đƣợc phát hiện kịp thời, từ đó có giải pháp nhằm 

 ảo đảm việc đạt đƣợc mục tiêu của hoạt động phục vụ cộng đồng đã đề ra. 

Đối với hoạt động đào tạo hệ vừa học vừa làm và công tác  ồi dƣỡng của 

HVPNVN: việc giám sát nội dung, khối lƣợng đào tạo,  ồi dƣỡng đƣợc thực hiện theo 

Quy trình Quản lý đào tạo và Quy trình Bồi dƣỡng cán  ộ [H24.24.01.09]. Kế hoạch 

đào tạo từ Phòng Đào tạo, TTBDCB đƣợc gửi đến Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện 

để giám sát và đăng công khai trên hệ thống E-Office để các đơn vị trong HV nắm  ắt 

                                              

 
17
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thông tin và giám sát chéo. Kế hoạch  ồi dƣỡng cán  ộ Hội Phụ nữ do Trung tâm Bồi 

dƣỡng cán  ộ, Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ thực hiện đƣợc giám 

sát không chỉ  ởi Ban Giám đốc HVPNVN mà còn  ởi Đoàn Chủ tịch và các Ban 

chuyên môn của TW Hội LHPN Việt Nam (Ban Tổ chức, Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát 

triển Kinh tế, Ban Gia đình – Xã hội, Ban Tài chính) [H24.24.01.10] và các đơn vị 

phối hợp (ví dụ: Hội Phụ nữ địa phƣơng). Một số hoạt động đào tạo,  ồi dƣỡng PVCĐ 

khác trong khuôn khổ các dự án còn đƣợc giám sát  ởi nhà tài trợ và các  ên liên quan 

[H24.24.01.11]. 

Đối với hoạt động của Công đoàn Học viện, ngoài sự giám sát của Ban Thanh 

tra nhân dân (theo quy định tại Luật Thanh tra), Kế hoạch hoạt động của Công đoàn 

đƣợc gửi đến Công đoàn cấp trên giám sát [H24.24.01.12]. Trong một số hoạt động cụ 

thể, còn có sự tham dự và giám sát trực tiếp của đại diện Công đoàn cấp trên, Đảng ủy 

- Ban Giám đốc Học viện và đƣợc đăng tải công khai trên we site của Học viện. 

Các hoạt động kết nối và PVCĐ của Đoàn Thanh niên đƣợc giám sát  ởi Đảng 

ủy – Ban Giám đốc HVPNVN, các phòng liên quan (P.TCKT, P.CTSV…) và ĐTN 

cấp trên (Đoàn Khối các cơ quan TW, Đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam) thông 

qua Kế hoạch hoạt động năm và Kế hoạch chi tiết (đối với một số hoạt động cụ thể)  

[H24.24.01.13]. Quá trình triển khai một số hoạt động tại cộng đồng còn có sự tham 

gia và giám sát trực tiếp  ởi đại diện lãnh đạo Học viện, đại diện của Đoàn cấp trên 

hoặc đại diện chính quyền, nhân dân địa phƣơng và có phóng viên  áo đài đến đƣa tin. 

Về việc thực hiện đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội; thực hiện rà soát, điều chỉnh loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội: 

Việc thực hiện đối sánh về loại hình và khối lƣợng tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ thƣờng đƣợc đặt ra từ quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động cho đến 

trong các cuộc họp tổng kết, đánh giá trong từng mảng hoạt động (Bồi dƣỡng, Công 

đoàn, Đoàn thanh niên) theo giai đoạn (hằng năm, hoặc nhiệm kỳ). Trong kế hoạch 

của giai đoạn sau, nội dung và khối lƣợng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ 

thƣờng có sự đa dạng hơn về loại hình và tăng hơn về khối lƣợng so với giai đoạn 

trƣớc. 

Đơn cử trong công tác  ồi dƣỡng của Dự án Tài chính Vi mô, việc đối sánh, rà 
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soát và điều chỉnh về các khóa học, số lƣợng khóa học đƣợc phản ánh ở sự thay đổi 

trong Kế hoạch hoạt động hàng năm [H24.24.01.14].  

Năm Các khóa tập huấn 
Số lƣợng 

lớp 

Số lƣợng 

học viên 

2015 (1) Đào tạo giảng viên nguồn 

(2) Quản lý rủi ro 

(3) Kỹ năng chăm sóc khách hàng cho nhân viên 

(4) Kỹ năng giao tiếp cho nhân viên 

(5) Kỹ năng lập kế hoạch chiến lƣợc 

(6) Phân tích và quản lý tài chính 

Tổng: 6 

lớp 

120 học 

viên 

2016 (1) Tập huấn kỹ năng cho giảng viên và cán  ộ 

nguồn 

(2) Giáo dục tài chính cá nhân cho sinh viên 

 150 học 

viên 

2017 (1) Tổng quan về TCVM – Kỹ năng chăm sóc 

khách hàng dành cho cán  ộ các Quỹ, chƣơng 

trình, Dự án TCVM (4 ngày/lớp) 

(2) Kỹ năng giao tiếp, vận động thuyết phục, chăm 

sóc khách hàng cho cán  ộ Quỹ nghèo (2 ngày) 

(3) Quản trị rủi ro trong TCVM (3 ngày) 

(4) ToT về Giáo dục tài chính dành cho đại  iểu từ 

Hội LHPN, các quỹ, chƣơng trình dự án TCVM 

(4 ngày/lớp) 

(5) Quản lý và phân tích tài chính cho tổ chức 

TCVM dành cho cán  ộ các Quỹ, chƣơng trình 

Dự án TCVM (3 ngày) 

(6) Giáo dục tài chính dành cho sinh viên (2 

ngày/lớp) 

Tổng: 10 

lớp 

250 học 

viên 

2018 (1) Trò chơi kinh doanh nhỏ cho phụ nữ kinh doanh 

và sinh viên QTKD 

(2) Tập huấn nâng cao cho giảng viên nguồn về Trò 

chơi kinh doanh nhỏ 

(3) Phân tích và Quản lý tài chính trong tổ chức 

TCVM dành cho các quỹ, chƣơng trình dự án 

TCVM 

(4) Kỹ năng Quản lý thời gian cho cán  ộ 

(5) Quản trị tổ chức TCVM 

(6) Kỹ năng thẩm định vốn vay cho cán  ộ các quỹ, 

chƣơng trình dự án TCVM 

(7) Quản lý nhân sự trong TCVM dành cho các quỹ, 

chƣơng trình dự án TCVM 

(8) Hội thảo về nội dung, phƣơng pháp giảng dạy 

Quản lý tài chính cá nhân 

Tổng: 13 

lớp 

500 học 

viên 
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Việc thực hiện rà soát, điều chỉnh loại hình và khối lƣợng tham gia vào hoạt 

động kết nối và PVCĐ thƣờng đƣợc tiến hành sau khi thực hiện các hoạt động. Học 

viện đều có tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để có những phƣơng án hạn chế các 

tồn tại, phát huy những giá trị tốt đƣợc xã hội ghi nhận, đánh giá cao để từ đó có 

những điều chỉnh phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và cộng đồng. 

Các chƣơng trình đào tạo,  ồi dƣỡng đều thực hiện thu thập ý kiến phản hồi của 

ngƣời học và đánh giá chất lƣợng sau khóa học và đƣợc phản ánh trong các  áo cáo cụ 

thể ( áo cáo khóa học, năm học) [H24.24.01.15]. 

Các chƣơng trình thực tập, tình nguyện tại cộng đồng: đều có xin ý kiến phản 

hồi từ các đơn vị tiếp nhận/thụ hƣởng, các cá nhân tham gia trực tiếp thông qua phỏng 

vấn trực tiếp, thƣ xác nhận, thƣ cảm ơn.  

Về việc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội: 

Việc thu thập thông tin phản hồi của của các  ên liên quan về loại hình và khối 

lƣợng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội đã 

thực hiện qua một số kênh khác nhau,  ao gồm: 

- Thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên thông qua các Hội nghị đối thoại sinh 

viên hàng năm và thực hiện quy trình xử lý dƣ luận sinh viên 

- Thu thập thông tin phản hồi từ các phòng,  an, đơn vị trong Học viện thông 

qua các cuộc họp giao  an hàng tháng 

Cụ thể trong các mảng hoạt động nhƣ sau: 

- Trong hoạt động  ồi dƣỡng cán  ộ, cán  ộ Trung tâm Bồi dƣỡng cán  ộ sẽ thu 

thập thông tin phản hồi của các  ên liên quan từ nhiều nguồn: từ đơn vị phối hợp tổ 

chức tại địa phƣơng (thƣờng là Hội Phụ nữ), phản ánh qua  áo cáo hoạt động hoặc 

phiếu thông tin từ học viên, hay trong  iên  ản một số cuộc họp tổng kết, rút kinh 

nghiệm giữa các  ên [H24.24.01.16].  

 Trong các hoạt động PVCĐ của Đoàn TN nhƣ: Mùa Hè Xanh hay Hiến máu 

tình nguyện, Tiếp sức mùa thi,... thông tin phản hồi về nội dung, khối lƣợng tham gia 

PVCĐ ,đóng góp cho xã hội thƣờng đƣợc thể hiện trong Thƣ cảm ơn, Báo cáo hoặc 

phát  iểu của địa phƣơng/đơn vị phối hợp thực hiện hoạt động và thụ hƣởng kết quả 

(nhƣ Viện Huyết học và Truyền máu TW, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Hội Phụ nữ hay 
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chính quyền cơ sở), hoặc trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng đƣa tin về hoạt 

động [H24.24.01.17].  

Tuy nhiên, việc thu thập thông tin phản hồi chƣa đƣợc triển khai một cách  ài 

 ản và chính thống  ằng văn  ản ở hầu hết loại hình PVCĐ. 

Về việc có kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về hoạt động 

này: 

Căn cứ vào kết quả thực hiện các loại hình hoạt động kết nối và PVCĐ, sự phản 

hồi của các  ên liên quan, các  ộ phận/đơn vị đầu mối hoạt động kết nối và PVCĐ xây 

dựng kế hoạch cho giai đoạn sau trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt đƣợc và có 

rút kinh nghiệm, điều chỉnh để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác đào tạo,  ồi 

dƣỡng, NCKH, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng và yêu cầu phát triển của 

xã hội. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Về việc có kế hoạch và thực hiện đánh giá tác động xã hội của hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng: 

Đối với các hoạt động kết nối và PVCĐ, HV chƣa có những kế hoạch và  áo cáo 

độc lập về thực hiện đánh giá tác động xã hội của các hoạt động này. Tuy nhiên, 

những tác động xã hội và kết quả  an đầu đã đƣợc xác lập và trình  ày trong các  áo 

cáo kết quả thực hiện của từng hoạt động/ nhóm hoạt động cụ thể.  

Tác động xã hội và kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ trong thời gian qua 

của Học viện nhƣ sau: 

 Hoạt động  ồi dƣỡng và đào tạo ngắn hạn:  

Đƣợc thực hiện  ởi các đơn vị đầu mối là Trung tâm Bồi dƣỡng cán  ộ, Trung 

tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ và Dự án (Trung tâm) Tài chính vi mô đã 

tham gia PVCĐ đạt những kết quả sau [H24.24.02.01->03]: 

Năm Đối tƣợng thụ hƣởng SL Nội dung 

2014 Cán  ộ Hội LHPN các cấp, 

Phụ nữ có nhu cầu trong XH 

60 lớp 

3168 

học viên 

Công tác Hội PN, Kỹ năng lãnh đạo, 

Sơ cấp nghề Công tác xã hội, Khởi sự 

kinh doanh, Giúp việc gia đình… 
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Năm Đối tƣợng thụ hƣởng SL Nội dung 

2015 Cán  ộ Hội LHPN các cấp, 

sinh viên, Phụ nữ (PN 

khuyết tật, PN làm/có ý định 

khởi nghiệp, nông thôn…), 

Cán  ộ các tổ chức/dự án 

Tài chính vi mô 

137 lớp 

7473 

học viên 

Công tác Hội PN, Kỹ năng lãnh đạo – 

quản lý; Sơ cấp nghề CTXH, Luyện 

thi tiếng Anh B1, Khởi sự kinh doanh, 

Vận hành tổ chức/Dự án TCVM … 

2016 Cán  ộ Hội LHPN các cấp, 

Phụ nữ (PN làm/có ý định 

KD, PN nông thôn…), Cán 

 ộ các tổ chức/dự án Tài 

chính vi mô 

129 lớp 

5935 

học viên 

Công tác Hội PN; Sơ cấp nghề Công 

tác xã hội, Khởi sự kinh doanh, Giúp 

việc gia đình, Trang điểm cá nhân, 

Quản lý tài chính cá nhân; Vận hành 

tổ chức/Dự án TCVM, nghiệp vụ của 

tổ chức TCVM… 

2017 Cán  ộ Hội LHPN các cấp; 

Phụ nữ có nhu cầu; sinh 

viên, Cán  ộ các tổ chức/dự 

án TCVM 

134 lớp 

6011 

HV 

Công tác Hội PN; Sơ cấp nghề 

CTXH; Trang điểm, Chăm sóc da, 

Khởi sự kinh doanh, Giúp việc gia 

đình; Kỹ năng mềm 

2018 Cán  ộ Hội LHPN các cấp; 

Phụ nữ có nhu cầu; sinh 

viên, Cán  ộ các tổ chức/dự 

án TCVM 

58 lớp 

2159 

học viên 

Công tác Hội PN; Nghiệp vụ nghề 

CTXH; Trang điểm, Chăm sóc da, 

Khởi sự kinh doanh, Giúp việc gia 

đình; Kỹ năng quản lý tài chính, Trò 

chơi kinh doanh, Hội thảo…; nghiệp 

vụ của tổ chức TCVM 

Với số lƣợng lớp học lớn, nội dung đa dạng, công tác đào tạo,  ồi dƣỡng của 

HVPNVN đã giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán  ộ Phụ nữ các địa 

phƣơng làm việc hiệu quả hơn; giúp cho phụ nữ kinh doanh tốt hơn, góp phần nâng 

cao đời sống kinh tế của  ản thân và gia đinh, qua đó đóng góp nhiều hơn vào sự phát 

triển của cộng đồng mình đang sinh sống và làm việc. 

 Hoạt động của Công đoàn Học viện: 

Công đoàn Học viện tuy chƣa có nhiều hoạt động kết nối và PVCĐ, nhƣng đã 

tập trung làm tốt vào một số hoạt động nhƣ sau: ủng hộ Quỹ Phụ nữ nghèo (từ 1 ngày 

lƣơng), ủng hộ đồng  ào  ị thiên tai, vùng lũ/hạn hán, ủng hộ quần áo/sách vở cho trẻ 

em vùng khó khăn, ủng hộ Chƣơng trình Phụ nữ Biên cƣơng; tích cực hƣởng ứng chủ 

đề hoạt động năm An toàn cho phụ nữ-trẻ em do TW Hội LHPN VN phát động, các 

hoạt động Đền ơn đáp nghĩa (đối với các gia đình Thƣơng  inh – Liệt sỹ, các đợt ủng 

hộ, quyên góp do Hội Chữ Thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc VN phát động; ủng hộ đối với 
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cán  ộ hƣu trí của cơ quan); chăm sóc thiếu niên, nhi đồng là con em cán  ộ, nhân 

viên của Học viện với những kết quả sau [H24.24.02.04], [H24.24.02.05]: 

- Kết quả ủng hộ các loại quỹ: 

TT Các loại quỹ/ủng hộ Số tiền Năm 

I Các loại quỹ   

1 Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 39.180.000 2013 – 3/2017 

2 Quỹ phụng dƣỡng  à mẹ Việt Nam 

anh hùng 

17.591.000 2013 – 3/2017 

II Các loại quỹ ủng hộ   

1 Ủng hộ đồng  ào lũ lụt miền Trung 22.350.000 2013, 2016 

2 Ủng hộ mái ấm tình thƣơng phụ nữ 

nghèo Điện Biên – Lai Châu 

25.000.000 2014 

3 Ủng hộ chiến sỹ Trƣờng Sa 15.670.000 2016, 2017 

4 Ủng hộ gia đình phụ nữ khó khăn 

ngập mặn 

10.316.000 2016 

5 Ủng hộ  iển đảo 3.662.000 2015 

- Kết quả tiết kiệm gửi góp vì phụ nữ nghèo 

Năm Số tiền Số ngƣời tham gia 

2013 164.000.000 51 

2014 314.000.000 50 

2015 436.200.000 62 

2016 598.000.000 63 

2017 
  

2018 
  

Tổng 1.652.000.000 246 

Các hoạt động trên, một mặt đã góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và những 

ngƣời có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, mặt khác góp phần chăm lo đời sống 

tinh thần, giúp ngƣời lao động yên tâm công tác. 

 Hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện 

Trong các hoạt động quan trọng của Đoàn Thanh niên hằng năm, phong trào “5 

xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” với các hoạt động tình nguyện 

thiết thực gắn với cộng đồng là một trong những hoạt động giúp đoàn viên sinh viên 
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có cơ hội kết nối và phục vụ công cộng đồng.  

Chiến dịch Tình nguyện tại cộng đồng của đoàn Học viện tập trung vào 3 mảng: 

sinh hoạt hè với thiếu nhi tại khu dân cƣ lân cận; Mùa hè xanh (đóng góp ngày công 

làm đƣờng nông thôn mới, dọn dẹp và vệ sinh môi trƣờng tại các Trung tâm  ảo trợ xã 

hội, gặt lúa,  ẻ ngô giúp các gia đình neo đơn, tặng quà cho gia đình chính sách/phụ 

nữ nghèo và học  ổng cho trẻ em…) và Tiếp sức mùa thi (hỗ trợ thí sinh và ngƣời nhà 

tìm nhà trọ, hỗ trợ thí sinh tại  ến xe, hỗ trợ phân luồng giao thông trong thời gian diễn 

ra kỳ thi, phát thông tin tuyển sinh của Học viện tại các điểm thi…) [H24.24.02.06], 

[H24.24.02.07], [H24.24.02.08].  

Năm Công việc 
Giá trị  

đóng góp 

Ngày công 

quy đổi 

2014 - Gửi quà tặng cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ 

tại Trƣờng Sa 

- Tặng quà cho PN nghèo, trẻ em nghèo vƣợt khó, 

gia đình chính sách, mẹ VNAH tại xã Đạo Đức, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

- Phục vụ công ích: Dọn dẹp đƣờng làng, ngõ xóm, 

giúp  à con thu hoạch nông sản tại Hà Giang 

16.000.000 50 

2015 

- Tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình 

phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tặng 10 suất học  ổng cho trẻ em nghèo vƣợt khó. 

- Thăm hỏi gia đình và tặng 05 suất quà cho các gia 

đình có mô hình vƣờn sạch nhà đẹp theo chƣơng 

trình “5 không, 3 sạch” và chƣơng trình xây dựng 

nông thôn mới. 

- Tặng 500 cuốn vở viết cho học sinh Tiểu học – 

THCS Thèn Chu Phìn. 

- Tiến hành trên 50 ngày công lao động công ích san 

lấp sân trƣờng mầm non xã Thèn Chu Phìn. 

- Thăm hỏi, giao lƣu và tặng quà: Công an huyện 

Hoàng Su Phì, Đồn Biên phòng Thàng Tín, Tổ  ộ 

đội kinh tế 313. 

 - Quyên góp và gửi tặng quần áo, sách vở,  ánh kẹo 

cho thiếu nhi tại Mộc Châu, Sơn La 

15.000.000 50 

2016 

- Tiếp sức mùa thi: tặng nƣớc uống, hỗ trợ phân 

luồng giao thông, vận chuyển miễn phí TS và PH 

đến các điểm trọ, tìm nhà trọ giá rẻ 

- Vệ sinh môi trƣờng tại địa  àn dân cƣ 

- Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng tỉnh 

25.000.000 150 
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Năm Công việc 
Giá trị  

đóng góp 

Ngày công 

quy đổi 

Lạng Sơn; đồng thời lao động giúp gia đình Mẹ gặt 

4 sào lúa, trồng 2 sào ngô. 

- Tặng 35 suất quà cho gia đình chính sách, ngƣời 

cao tuổi không nơi nƣơng tựa, gia đình phụ nữ có 

hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vƣợt khó. 

- Tặng 200 quyển vở ghi cho trẻ em nghèo. 

- Tặng 01 Sổ học  ổng trị giá 5.000.000 đồng cho 

các em học Cao đẳng, Đại học do Trung tâm Bảo trợ 

xã hội Tỉnh Lạng Sơn đang nuôi dƣỡng. 

- Tặng 02 tủ sách cộng đồng cho ĐTN xã Tân 

Thành, huyện Cao Lộc và Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh Lạng Sơn với trên 500 đầu sách. 

- Đóng góp hơn 100 ngày công lao động san lấp 3 

km đƣờng liên thôn và có 2  uổi lao động công ích 

giúp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, Trung 

tâm Chữa  ệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Lạng 

Sơn. 

2017 

- Tiếp sức mùa thi: hỗ trợ phân luồng giao thông; 

vận chuyển miễn phí cho thí sinh, ngƣời nhà từ  ến 

xe về nhà trọ; tìm và cung cấp địa chỉ nhà trọ giá rẻ; 

phát nƣớc miễn phí … 

- Dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ TP. Lạng Sơn, Đài 

tƣởng niệm các liệt sĩ tại chốt 424 - cửa khẩu Chi 

Ma  

- Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại 

phƣờng Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn);  

- Tặng 23 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình 

phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo vƣợt 

khó (tại xã Cao Lâu và xã Yên Khoái);  

- Đóng góp 2.000.000 đồng vào Quỹ Học  ổng cho 

các em học sinh đƣợc nuôi dƣỡng tại Trung tâm Bảo 

trợ xã hội Tỉnh Lạng Sơn 

- Tặng 01 tủ sách cộng đồng cho Đoàn Thanh niên 

xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với trên 

200 đầu sách (gồm sách thiếu nhi, sách thƣờng thức, 

sách giáo khoa);  

- Đóng góp 120 công lao động cùng ngƣời dân địa 

phƣơng xã Cao Lâu san lấp đƣờng liên thôn xã;  

- Thực hiện 03  uổi  uổi lao động công ích tại TT 

Bảo trợ xã hội, TT Điều dƣỡng ngƣời có công của 

tỉnh Lạng Sơn; tham gia phát quang đƣờng làng, ngõ 

45.000.000  
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Năm Công việc 
Giá trị  

đóng góp 

Ngày công 

quy đổi 

xóm của xã vùng  iên Yên Khoái cùng thanh niên 

và các chiến sỹ đồn  iên phòng cửa khẩu Chi Ma;  

- Tổ chức 03  uổi giao lƣu văn hóa văn nghệ, đốt 

lửa trại phục vụ  à con và thắt chặt mối quan hệ, 

tình đoàn kết giữa Đoàn Thanh niên Học viện Phụ 

nữ Việt Nam và các cơ sở Đoàn một số cơ quan tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Vận động quyên góp đƣợc 03 chuyến đồ thiện 

nguyện gửi cho  à con, các em nhỏ khó khăn tại tỉnh 

Hòa Bình và Cao Bằng (quần áo, sách vở, đồ 

dùng…), thuốc siro  

2018 

Chiến dịch Đông Ấm: Quyên góp quần áo, sách vở, 

đồ dùng … với 2 chuyến xe gửi đến  à con, các em 

nhỏ khó khăn tại tỉnh Cao Bằng 

Chiến dịch Mùa hè Xanh: 

- Xây dựng chƣơng trình văn nghệ và  iểu diễn 

trong Lễ kỷ niệm ngày Công tác Xã hội Việt Nam 

với các tiết mục múa, hát, kịch theo chủ đề về ma 

túy,  ạo lực gia đình, trẻ em mồ côi… 

- Tiếp sức mùa thi: hỗ trợ phân luồng giao thông; 

phát nƣớc miễn phí … 

- Dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng hƣớng về ngày 27/7. 

- Thăm hỏi và tặng 01 suất quà cho  à mẹ Việt Nam 

anh hùng tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An trị giá 

680.000đ  

- Tặng 35 suất quà trị giá 10.500.000 đồng cho các 

gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo 

vƣợt khó (tại xã Quang Trung, huyện Hòa An) 

- Tặng quà lƣu niệm cho Hội LHPN, Đoàn Thanh 

niên huyện Hòa An và xã Quang Trung; tặng 01 suất 

quà cho Quỹ hoạt động Hội LHPN xã Quang Trung 

trị giá 2.000.000 đồng; 01 suất quà cho Quỹ hoạt 

động xóm Cốc Phia trị giá 1.000.000 đồng. 

- Tặng 01 suất quà cho Quỹ hoạt động của Trung 

tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng trị giá 2.000.000 

đồng để hỗ trợ cho những ngƣời già và em nhỏ do 

Trung tâm đang nuôi dƣỡng. 

- Tặng hơn 400 quyển vở viết, 3 thùng sữa tắm trẻ 

em, 100 hộp thuốc hoạt huyết dƣỡng não, 55 hộp 

60.000.000 150 
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Năm Công việc 
Giá trị  

đóng góp 

Ngày công 

quy đổi 

thuốc  ổ mắt, 7 tải quần áo cũ, 2  ao sách cũ, 1 giỏ 

quà đồ dùng  ếp cho  à con nhân dân xã Quang 

Trung và ngƣời già, trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tỉnh Cao Bằng.  

- Tiến hành lao động công ích giúp  à con nhân dân 

xã Quang Trung: thu hoạch ngô, phát nƣơng rẫy, thu 

hoạch lúa, cấy lúa, phát quang  ụi rậm và san đất 

làm đƣờng; tổ chức  uổi lao động công ích giúp 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng dọn dẹp, 

phát quang khuôn viên của trung tâm. 

- Giao lƣu và tổ chức sinh hoạt hè với các em thiếu 

nhi tại xóm Cốc Phia thuộc xã Quang Trung; Giao 

lƣu văn hóa văn nghệ,  iểu diễn ảo thuật, đốt lửa trại 

phục vụ  à con và thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn 

kết giữa Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt 

Nam và nhân dân địa phƣơng; Tổ chức giao lƣu văn 

nghệ và các trò chơi tập thể cùng với các em thanh 

thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao 

Bằng. 

Tình nguyện tại chỗ: 

- Tổ chức cho đội Sinh viên tình nguyện làm sạch 

trong khuôn viên trƣờng nhƣ: Quét dọn sân trƣờng, 

quét và thu dọn lá cây trên mái nhà.... 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên phƣờng Láng 

Thƣợng làm vệ sinh phố Chùa Láng:  óc, xóa các 

quảng cáo, rao vặt sai quy định. 

- Vận động và gửi đến  à con nhân dân tỉnh Yên Bái 

 ị ảnh hƣởng  ởi mƣa lũ 8  ao quần áo, sách giáo 

khoa. 

Các hoạt động PVCĐ là dịp để các đoàn viên, thanh niên của HVPNVN đƣợc 

cống hiến sức trẻ, trải nghiệm với thực tế và chia sẻ với những khó khăn mà quân dân, 

đồng  ào các tỉnh vùng sâu, vùng xa phải trải qua. 

Bên cạnh Chiến dịch Mùa hè xanh, Đoàn Thanh niên Học viện hàng năm tổ 

chức từ một đến hai đợt hiến máu tập trung tại Học viện, thu đƣợc hàng trăm đơn vị 

máu để  ổ sung vào Ngân hàng máu quốc gia, đồng thời cử đoàn viên (thuộc Đội 

tuyên truyền vận động hiến máu) tham gia các chƣơng trình hỗ trợ hiến máu và  ệnh 

nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu TƢ, Viện Nhi TƢ [H24.24.02.07].  
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Năm học 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018-2019 

(tạm tính) 

Số đơn vị máu 

thu đƣợc 
x 550 420 368 400 

Số đơn vị máu thu đƣợc từ SV và cán  ộ Học viện tuy chƣa nhiều (do tổng số 

SV toàn HV còn ít) nhƣng đã đóng góp  ổ sung nguồn máu dữ trữ cho ngân hàng máu 

quốc gia để tiếp thêm nguồn sống cho những ngƣời kém may mắn. Đồng thời, thúc 

đẩy sự quan tâm và chung tay của cộng đồng trong việc Hiến máu cứu ngƣời. 

Về việc có hệ thống giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

Học viện chƣa thiết lập hệ thống giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội.  

Về việc thực hiện đối sánh về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

HVPNVN  ƣớc đầu đã thực hiện đối sánh về tác động xã hội, kết quả của một 

số hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội (hoạt động Bồi 

dƣỡng, hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên), thể hiện trong một số cuộc 

họp và Báo cáo tổng kết, sơ kết của các đơn vị triển khai hoạt động [H24.24.02.09], 

[H24.24.02.10]. Tuy nhiên,  áo cáo kết quả đối sánh chƣa đƣợc thể hiện rõ và đầy đủ 

ở tất cả các mảng hoạt động. Chƣa có công cụ, chỉ dẫn cụ thể để đánh giá tác động xã 

hội dẫn đến chƣa có căn cứ đối sánh ở khía cạnh này. 

Về việc hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác động 

xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

Học viện chƣa thiết lập hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên 

quan về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội. 

Về việc có kế hoạch cải tiến chất lượng về chất lượng phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan: 

Do việc thực hiện đối sánh về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội còn chƣa đầy đủ, hệ thống thu thập thông tin 

phản hồi của các  ên liên quan chƣa đƣợc thiết lập, nên việc xây dựng đƣợc các kế 

hoạch cải tiến chất lƣợng về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội chƣa đƣợc làm rõ trên cơ sở thông tin phản hồi của 

các bên liên quan. 
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Dù vậy, kế hoạch đào tạo,  ồi dƣỡng cho cán  ộ Hội Phụ nữ hay kế hoạch đào 

tạo dựa theo nhu cầu của phụ nữ luôn đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế 

của ngƣời học tiềm năng và ý kiến phản hồi từ các đơn vị phối hợp tổ chức, giảng viên 

(qua trao đổi trực tiếp hoặc email) và ngƣời học trƣớc đó (phiếu khảo sát học viên) về 

cả nội dung, phƣơng pháp giảng dạy và tổ chức lớp học. Hoạt động của Công đoàn hay 

Đoàn Thanh niên luôn cố gắng điều chỉnh sao cho đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất 

lƣợng phục vụ cho cộng đồng. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người 

học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến 

Về việc 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: 

Học viện luôn quan tâm và thúc đẩy ngƣời học cũng nhƣ đội ngũ cán  ộ, giảng 

viên, nhân viên tham gia vào các hoạt động kết nối và PVCĐ, để qua đó mang nhiều 

giá trị tích cực, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội. Một mặt, Học viện đã 

 ƣớc đầu thực hiện việc đánh giá tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội của Học viện. Mặt khác, đánh giá tác động 

của hoạt động kết nối và PVCĐ đối với ngƣời học và đội ngũ cán  ộ, giảng viên, nhân 

viên  ƣớc đầu đƣợc xác lập trong các  áo cáo chung về hoạt động, các phiếu khảo sát, 

các  ài viết cảm nghĩ trên we site hoặc trang thông tin của Học viện/Đoàn thanh niên 

trên mạng xã hội. 

Đối với hoạt động đào tạo,  ồi dƣỡng, tác động của khóa học đối với ngƣời học 

đƣợc chính họ trình  ày qua Phiếu đánh giá khóa học, đƣợc thực hiện vào thời gian 

cuối mỗi khóa học [H24.24.03.01], [H24.24.03.02]. Một số đánh giá tác động của 

chính học viên đƣợc thể hiện qua cảm nghĩ trực tiếp tại lớp học. 

Hoạt động kết nối và PVCĐ của Công đoàn hay Đoàn Thanh niên ít nhiều đều 

có những tác động đến đội ngũ cán  ộ, giảng viên và sinh viên, nhƣng các tác động 

này mới chỉ đƣợc thể hiện ở một số kênh (mạng xã hội,  ài  áo, phát  iểu suy nghĩ  ên 

lề hoạt động) mà chƣa đƣợc cụ thể hóa và hệ thống hóa trong văn  ản. 

Về việc có hệ thống giám sát về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên: 
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Việc theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến sinh viên của Học viện 

thuộc trách nhiệm chính của Phòng Công tác Sinh viên và Đoàn Thanh niên. Những 

tác động xã hội, kết quả của hoạt động PVCĐ đối với sinh viên  ƣớc đầu đƣợc hai  ộ 

phận theo dõi, nắm  ắt thông qua phản ánh trực tiếp từ sinh viên, hoặc trên các trang 

mạng xã hội của Học viện và sinh viên, hay trong các  uổi họp/đối thoại giữa Cố vấn 

học tập với các lớp, giữa Ban chấp hành ĐTN với các chi đoàn và đoàn viên. 

Đối với đội ngũ CB-GV-NV, Phòng TCHC và Công đoàn là hai đầu mối theo 

dõi, giám sát hoạt động chung và nắm  ắt tâm tƣ nguyện vọng. Do vậy, dù chƣa xây 

dựng hệ thống giám sát cụ thể về tác động xã hội, kết quả của hoạt động PVCĐ đối 

với CB-GV-NV, nhƣng hai  ộ phận này vẫn có thể giám sát thông qua một số kênh 

nhƣ ý kiến phát  iểu trong các cuộc họp, trên mạng xã hội,  ài  áo, … 

Về việc thực hiện đối sánh về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

Việc đối sánh về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội có thể đã đƣợc thực hiện trong một số hoạt động cụ thể (so sánh giữa 

số liệu năm trƣớc với năm sau), phản ánh trong  áo cáo tổng kết hoặc phƣơng hƣớng 

hoạt động hoặc trong các  áo cáo theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.  

Đơn cử trong Báo cáo giữa kỳ/cuối kỳ của Đề án “Đào tạo,  ồi dƣỡng cán  ộ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp” giai đoạn 2013 – 2017” (gọi tắt là Đề án 1891), có sự 

so sánh về kết quả số lƣợng học viên đƣợc đào tạo,  ồi dƣỡng giữa các năm. 

Về việc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác 

động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và 

đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên: 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên quan về tác động xã hội, 

kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với ngƣời học và đội ngũ cán 

 ộ, giảng viên, nhân viên  ƣớc đầu đƣợc thiết lập thông qua một số kênh.  

Hàng năm, Học viện tổ chức hoạt động đối thoại giữa Đảng ủy – Ban Giám đốc 

Học viện với CB-GV-NV để tiếp thu ý kiến, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan 

đến cơ chế làm việc, chế độ thanh toán, chế độ đãi ngộ, hay các vấn đề chuyên môn 

liên quan.  

Giữa các năm học, Phòng Công tác sinh viên đƣợc giao tổ chức đối thoại giữa 

Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các khoa/phòng với sinh viên để thu thập đƣợc 
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nhiều thông tin phản hồi liên quan sinh viên, trong đó có nói đến tác động xã hội, kết 

quả hoạt động PVCĐ đối với ngƣời học. 

Ngoài ra, CB-GV-NV cũng có những kênh phản ánh theo cá nhân, theo đơn vị 

lên các cấp có thẩm quyền (nhƣ email, gặp gỡ và trao đổi riêng, thƣ phản ánh). 

Đối với sinh viên, 100% sinh viên thực hành, thực tập đều có nhận xét kết quả 

thực tập và đóng góp của sinh viên trong quá trình thực tập tại các cơ sở thực hành. 

Về việc có kế hoạch cải tiến chất lượng về chất lượng phục vụ cộng đồng đối 

với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên: 

Trên cơ sở nắm  ắt tâm tƣ, nguyện vọng, những ý kiến đóng góp của ngƣời học 

cũng nhƣ cán  ộ, giảng viên, nhân viên thông qua đối thoại cũng nhƣ các kênh thu 

thập khác, Học viện đều nghiêm túc xem xét và có những điều chỉnh cải tiến chất 

lƣợng cụ thể về chất lƣợng phục vụ cộng đồng đối với ngƣời học và đội ngũ cán  ộ, 

giảng viên, nhân viên trong hoạt động của giai đoạn sau. Việc lồng ghép trong các Kế 

hoạch chung đã có đề cập nhƣng chƣa chỉ rõ nội dung cải tiến chất lƣợng phục vụ 

cộng đồng đối với đội ngũ cán  ộ, giảng viên, nhân viên. 

Tự đánh giá mức đạt: 4/7 

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Về việc có kế hoạch và thực hiện khảo sát, đánh giá, giám sát sự hài lòng của 

các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội 

hằng năm: 

Mặc dù đã thực hiện đƣợc một số loại hình hoạt động kết nối và PVCĐ với khối 

lƣợng nhất định, nhƣng Học viện chƣa có kế hoạch và thực hiện khảo sát, đánh giá, 

giám sát sự hài lòng của các  ên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội hằng năm.  

Về việc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về tác 

động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên quan về tác động của hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội chƣa đƣợc thiết lập. Việc thu 

thập thông tin phản hồi mới chỉ dừng lại ở việc trao đổi trực tiếp tại hiện trƣờng hoặc 

trao đổi  ằng lời nói trong các  uổi tổng kết mà chƣa đƣợc cụ thể hóa, quy trình hóa 

trong văn  ản. 
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Do đó, Học viện chƣa khẳng định đƣợc con số ít nhất 75% số các  ên liên quan 

(đƣợc khảo sát) hài lòng đối với hoạt động kết nối cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 

Về việc có hệ thống giám sát về sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội: 

Học viện chƣa có những hƣớng dẫn để thực hiện giám sát về sự hài lòng của 

các  ên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội.  

Về việc thực hiện đối sánh về sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội; thực hiện rà soát, điều chỉnh các 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội hằng năm: 

Vì chƣa có các công cụ trên, nên Học viện chƣa thực hiện đƣợc việc đối sánh về 

sự hài lòng của các  ên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội. Tuy nhiên, dựa theo những đánh giá chủ quan và một phần từ khách 

quan, Học viện vẫn thực hiện rà soát, điều chỉnh các hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội hằng năm.  

Về việc có kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về chất lượng hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng: 

Dù chƣa thực hiện đầy đủ việc thu thập thông tin, giám sát và thực hiện đối 

sánh về sự hài lòng của các  ên liên quan trong hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội, nhƣng Học viện vẫn cố gắng cải tiến chất lƣợng hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cảu xã hộitrong Kế hoạch hoạt 

động những năm tiếp theo, trên cơ sở các thông tin và dữ liệu có đƣợc. 

Ví dụ, trong công tác  ồi dƣỡng cán  ộ Hội Phụ nữ các cấp, nội dung các khóa 

học thƣờng xuyên đƣợc cập nhật, đổi mới để đáp ứng yêu cầu công tác thực tế của cán 

 ộ Hội. Hình thức đào tạo,  ồi dƣỡng cũng đƣợc cải tiến để phù hợp với đặc điểm, nhu 

cầu của ngƣời học (kết hợp giảng dạy qua hệ thống E-learning và giảng dạy tại lớp; 

giúp ngƣời học tiếp cận kiến thức dễ hơn và thời gian học tập trung đƣợc rút ngắn lại). 

Tự đánh giá mức đạt: 3/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24:  

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- ĐM1: Đã thực hiện đa dạng các loại hình hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng với khối lƣợng đáng ghi nhận. 
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- ĐM2: Công tác giám sát, rà soát và điều chỉnh loại hình và khối lƣợng tham 

gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội đƣợc thực hiện 

tích cực, chủ động. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Việc giám sát và đối sánh để cải tiến hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng chƣa đƣợc văn  ản hóa đầy đủ thành quy trình, phƣơng pháp. 

- TT2: Chƣa có công cụ đánh giá tác động xã hội, mức độ hài lòng của các  ên 

liên quan trong hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc phục 

tồn tại 1 và 

2 

Xây dựng văn  ản quy định 

cụ thể về hoạt động Kết nối 

và phục vụ cộng đồng 

Xây dựng mẫu thu thập 

thong tin phản hồi của đơn 

vị thụ hƣởng 

TCHC Tháng 6/2019  

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Đa dạng hóa loại hình kết 

nối PVCĐ 
Các đơn vị   

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 24 3.75 

Tiêu chí 24.1 4 

Tiêu chí 24.2 4 

Tiêu chí 24.3 4 

Tiêu chí 24.4 3 

 

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 (NCKH) và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến 



305 
 

Về việc có quy định cụ thể về kết quả và các chỉ số tài chính đạt được của hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng đƣợc quy định cụ thể tại Chiến lƣợc phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu tự chủ thƣờng xuyên đạt 100% 

đến 2020, vấn đề đặt ra hàng đầu trong quản lý tài chính tại Học viện là tăng cƣờng, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính. Chiến lƣợc phát triển Học viện đã đƣa ra 

khái toán nhu cầu kinh phí và khả năng đảm  ảo kinh phí của Học viện giai đoạn 

2016-2020, đồng thời xác định những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính theo 

nguyên tắc tự cân đối thu chi, duy trì các hoạt động [H25.25.01.01]. Bên cạnh đó, các 

báo cáo tài chính,  áo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Học 

viện đƣợc lập và kiểm toán hàng năm theo quy định cũng thể hiện rõ kết quả và các 

chỉ số tài chính [H25.25.01.02]. Trên cơ sở kết quả tài chính của năm trƣớc, Học viện 

cân đối thu chi để xây dựng phƣơng án thu và lập dự toán mức chi cho từng nội dung 

hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ [H25.25.01.03],... Ngoài ra, kết quả và chỉ số tài 

chính cũng đƣợc xác lập trong các Báo cáo tổng kết hàng năm của Học viện 

[H25.25.01.04]. 

Về việc có hệ thống giám sát về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Công tác giám sát và đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng đƣợc Học viện thực hiện thông qua việc triển 

khai đồng  ộ nhiều  iện pháp,  ao gồm:  an hành và thực hiện theo Quy chế chi tiêu 

nội  ộ [H25.25.01.05], giám sát của Ban Thanh tra nhân dân [H25.25.01.06], thanh tra 

giảng đƣờng [H25.25.01.07], kiểm toán độc lập đối với các dự án đầu tƣ xây dựng cơ 

 ản [H25.25.01.08], kiểm toán phê duyệt quyết toán của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam [H25.25.01.09] và kiểm toán Nhà nƣớc [H25.25.01.10]. Đặc  iệt, hằng năm Học 

viện đều tổ chức đối thoại với sinh viên nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo phù hợp 

với giá dịch vụ đã đề ra [H25.25.01.11]. 

Về việc thực hiện đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; thực hiện rà soát, điều chỉnh kết quả và các chỉ số 

tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng hằng năm: 
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Việc đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng đƣợc Học viện xác định nhƣ một yêu cầu trong công tác quản lý tài 

chính để  áo cáo Ban Giám đốc và Trƣởng các đơn vị [H25.25.01.12]. Công tác này 

đƣợc thực hiện hàng quý, qua đó sẽ Ban Giám đốc và các đơn vị sẽ kịp thời có các giải 

pháp phù hợp nhằm  ảo đảm đạt đƣợc các chỉ số tài chính đã đề ra. 

Định kỳ theo quy định, chuẩn  ị kết thúc năm ngân sách,  ộ phận chuyên môn 

(Phòng Tài chính – Kế toán) có trách nhiệm tham mƣu, trình Lãnh đạo Học viện  an 

hành Công văn đôn đốc các đơn vị thực hiện quyết toán hoạt động chuyên môn, rà soát 

và thu hồi công nợ đã tạm ứng để thực hiện hoạt động chuyên môn trong năm 

[H25.25.01.13]. 

Trên cơ sở quản lý tài chính và tích cực tăng cƣờng các nguồn lực tài chính hợp 

pháp, giai đoạn 2014-2018, Học viện đã đạt đƣợc những kết quả tài chính nhất định. 

Bảng 25.1 Các chỉ số tài chính  

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ số tài chính 2014 2015 2016 2017 2018 

Tổng thu 55.242 122.431 32.676 49.338 50.900 

Trong đó, thu tự chủ 6.244 14.121 20.338 24.783 27.474 

Tổng chi  53.791 117.497 32.629 39.852 45.345 

Thu nhập trung  ình của 

CBGV/năm 
74.1 81.6 102 121.8 132.48 

Học phí của 1 sinh viên/năm 4.5 5.5 7.0 7.4 9.6 

Bảng 25.1 đã chỉ ra một số chỉ số tài chính trong giai đoạn 2014-2018. Trong giai 

đoạn 2014-2015, Học viện đƣợc cấp kinh phí xây dựng tòa nhà 15 tầng nên có tổng 

thu cao hơn so với các năm sau. Tuy nhiên, sau giai đoạn tập trung cho đầu tƣ, từ năm 

2016, nguồn thu tự chủ của Học viện dần ổn định và  ắt đầu tăng trƣởng qua các năm. 

Số thu tự chủ năm 2018 (đạt 27,4 tỷ) gấp 4.4 lần so với năm 2014 (đạt 6,24 tỷ). Do 

thực hiện tốt việc quản lý chi phí và tiết kiệm trong chi tiêu nên thu nhập  ình quân 

tăng qua các năm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống của cán  ộ giảng 

viên. Học phí trung  ình hàng năm của một sinh viên là 6,8 triệu đồng. Mức học phí 

giữa các năm có sự điều chỉnh tăng theo quy định của Nhà nƣớc. 
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Bảng 25.2 Cơ cấu nguồn thu của Học viện 

Đơn vị: Triệu đồng 

Cơ cấu nguồn thu 2014 2015 2016 2017 2018 

Học phí 2.987 5.052,5 8.018 12.570 17.030 

Từ ngân sách nhà nƣớc ( ao 

gồm vốn ĐTXDCB) 
48.998 108.310 12.338 24.555 23.426 

Hợp đồng tƣ vấn và nghiên cứu 

khoa học (liên kết dịch vụ đào 

tạo) 

1.801 5.956 5.638 3.644 2057 

Thu dịch vụ và sự nghiệp khác 1.455 3.112 6.682 8.568 8.388 

Bảng 25.3 Cơ cấu chi của Học viện 

Đơn vị: Triệu đồng 

Cơ cấu chi 2014 2015 2016 2017 2018 

Chi cho nhân sự 6.527 7.432 9.269 10.742 13.938 

Chi cho học  ổng sinh viên 54 249 372 602 803 

Chi cho hoạt động chuyên môn, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng 

12.405 15.194 19.599 18.093 18.844 

Chi cho mua sắm sửa chữa 34.805 94.622 3.389 10.415 11.760 

Bên cạnh ngân sách nhà nƣớc cấp, nguồn thu tự chủ của Học viện chủ yếu  ao 

gồm: học phí, thu từ hợp đồng tƣ vấn, nghiên cứu khoa học (liên kết dịch vụ đào tạo) 

và thu dịch vụ, sự nghiệp khác.  

Để phân  ổ tài chính hợp lý trong khi chƣa đảm  ảo tự chủ 100%, Học viện đã 

quy định tỷ lệ chi tƣơng ứng với các nội dung chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ. Trong 

giai đoạn đầu, hoạt động đào tạo đƣợc đầu tƣ gián tiếp với một tỷ trọng lớn thông qua 

đầu tƣ xây dựng cơ  ản để nâng cao CSVC trƣờng lớp, mua sắm trang thiết  ị dạy học, 

phòng la s... Khi cơ sở vật chất đã tạm ổn định, Học viện tập trung đầu tƣ trực tiếp cho 

hoạt động đào tạo, NCKH và ƣu tiên đầu tƣ cho dịch vụ, hoạt động PVCĐ một cách có 

hệ thống.  
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Đối sánh từ 03  ảng số liệu ta thấy kể từ năm 2016, chi cho các hoạt động đào 

tạo, NCKH ổn định. Bên cạnh đó, chi cho con ngƣời (tiền lƣơng, phụ cấp theo lƣơng, 

 ảo hiểm...) tăng đều qua các năm, từ 6,5 tỷ trong năm 2014 và đạt 13,9 tỷ trong năm 

2018 (tăng 2,1 lần).  

Bảng 25.3 cũng cho thấy Học viện đã dành sự quan tâm lớn đến công tác đào 

tạo, thể hiện ở mức chi cho học  ổng sinh viên có sự  iến động tăng đáng kể từ 54 

triệu trong năm 2014 lên hơn 800 triệu trong năm 2018. Bên cạnh các đề tài cơ sở, đề 

tài cấp Bộ, ngành, Học viện còn tập trung thực hiện các hội thảo cấp quốc gia, cấp 

quốc tế. Kinh phí dành cho NCKH đƣợc phân  ổ cho các đơn vị,  ảo đảm công khai, 

minh  ạch, có tính đến sự tham gia đồng đều của các đơn vị và cá nhân có liên 

quan. Đặc  iệt, Học viện khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học  ằng cách hỗ 

trợ tài chính cho giảng viên [H25.25.01.14].  

Về việc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết 

quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Việc thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên quan về kết quả và các chỉ số 

tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng đƣợc Học viện thực 

hiện qua nhiều kênh khác nhau,  ao gồm:  

- Thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên thông qua hội nghị đối thoại sinh viên 

hàng năm và thực hiện quy trình xử lý dƣ luận sinh viên [H25.25.01.15]. 

- Thu thập thông tin phản hồi từ các phòng,  an, đơn vị trong Học viện thông 

qua các cuộc họp giao ban hàng tháng [H25.25.01.16]. 

 - Thu thập thông tin phản hồi từ cơ quan kiểm toán, cơ quan quản lý cấp trên 

thông qua các văn  ản kiến nghị của cơ quan kiểm toán và các văn  ản chỉ đạo của 

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;  

- Thu thập thông tin phản hồi từ các đối tác thông qua trao đổi, thảo luận trực 

tiếp hoặc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của đối tác qua công văn, điện thoại, thƣ điện 

tử và các phƣơng thức khác. 

Về việc có kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động căn cứ thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng: 
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Trên cơ sở kiến nghị của cơ quan kiểm toán, góp ý, đề xuất, kiến nghị của sinh 

viên và các đơn vị có liên quan, Học viện đã cải tiến, điều chỉnh cơ cấu thu chi cho 

công tác đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng theo hƣớng hợp lý, bảo đảm chất lƣợng, 

hiệu quả và đáp ứng sự hài lòng của ngƣời học [H25.25.01.17]. 

Về việc có cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng đƣợc Học viện thiết lập dựa trên các văn  ản quy phạm 

pháp luật về tài chính, ngân sách, đào tạo và Quy chế chi tiêu nội  ộ của Học viện 

[H25.25.01.18]. 

Tự đánh giá mức đạt: 5/7 

Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Về việc có 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: 

Kết quả và các chỉ số thị trƣờng giáo dục của hoạt động đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng của Học viện đƣợc quy định cụ thể tại Chiến lƣợc phát triển Học 

viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các Báo cáo 

kết quả hoạt động hàng năm [H25.25.02.01].  

Chiến lƣợc phát triển Học viện xác định mục tiêu đến năm 2020 sẽ  ảo đảm đáp 

ứng các tiêu chuẩn quốc gia về chƣơng trình đào tạo và hoạt động đào tạo đối với cơ 

sở giáo dục đại học định hƣớng ứng dụng (hạng 2). Trong đó quy mô, ngành nghề, 

trình độ đào tạo phù hợp, với khoảng 6 chuyên ngành  ậc đại học có quy mô khoảng 

3.500 sinh viên và ít nhất 2 chuyên ngành  ậc cao học với khoảng 300 học viên; tỷ lệ 

có việc làm phù hợp đạt trên 80% sau khi tốt nghiệp 1 năm [H25.25.02.01]
18

. Chiến 

lƣợc phát triển của Học viện đã đƣợc xây dựng, công  ố và triển khai thực hiện từ năm 

2015. Bên cạnh Chiến lƣợc phát triển, kết quả và các chỉ số thị trƣờng của hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng cũng đƣợc xác lập trong Báo cáo 
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kết quả hoạt động hàng năm của Học viện [H25.25.02.02], trong đó xác định rõ kết 

quả, chỉ số đã đạt đƣợc trong năm, đối sánh với năm trƣớc và định hƣớng trong năm 

sau. 

 Về việc có hệ thống giám sát về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Hệ thống giám sát về kết quả và các chỉ số thị trƣờng của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng tại Học viện đƣợc thực hiện thông qua các đơn vị 

chuyên môn: Phòng Đào tạo có chức năng theo dõi công tác tuyển sinh, đào tạo; 

Phòng Công tác sinh viên theo dõi kết quả có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

[H25.25.02.03]
19

.  

Thực hiện chức năng đƣợc giao, các đơn vị chức năng thƣờng xuyên triển khai 

việc giám sát hoạt động tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng  ằng nhiều cơ chế khác nhau nhƣ: giám sát thông qua  áo cáo, các cuộc họp họp 

định kỳ hàng tháng (Họp Ban Giám đốc [H25.25.02.04], Họp cán  ộ chủ chốt 

[H25.25.02.05]; họp giao  an công tác SV [H25.25.02.06]…). Thông qua các cơ chế 

này, những vấn đề khó khăn, vƣớng mắc đƣợc phát hiện kịp thời, từ đó có giải pháp 

nhằm  ảo đảm việc đạt đƣợc mục tiêu về kết quả và chỉ số thị trƣờng của hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng đã đề ra. 

 Về việc thực hiện 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 các chỉ 

số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng hằng năm: 

Công tác đối sánh về kết quả và các chỉ số thị trƣờng của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng đƣợc Học viện chú trọng thực hiện sau mỗi kỳ tuyển 

sinh thông qua Báo cáo công tác tuyển sinh [H25.25.02.07], báo cáo kết quả công tác 

năm [H25.25.01.08]. Tại những  áo cáo này, kết quả tuyển sinh sẽ đƣợc đƣa ra và đối 

sánh  với kết quả tuyển sinh của các năm trƣớc.  
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Bảng 25.4: Một số chỉ tiêu về đào tạo giai đoạn 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Số sinh viên theo học 441 1066 1656 2421 3120 

Quy mô tuyển sinh 900 1090 1210 770 1070 

Tỷ lệ sinh viên trúng tuyển      

Số lƣợng chƣơng trình đào tạo 02 04 05 06 06 

Trong thời gian qua, Học viện luôn chú trọng công tác phân tích xu hƣớng thị 

trƣờng về nhu cầu nguồn nhân lực; công tác lập kế hoạch và tƣ vấn tuyển sinh đƣợc tổ 

chức triển khai có hiệu quả [H25.25.02.08]. Quy mô đào tạo của Học viện ngày càng 

mở rộng; các ngành đào tạo ngày càng đa dạng và phong phú, từ... sinh viên với 02 

ngành đào tạo trong năm 2014 lên ... sinh viên với 6 ngành trong năm 2018. Đặc  iệt, 

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục công lập đầu tiên đào tạo cử nhân chính 

quy ngành Giới và Phát triển. Trong  ối cảnh đội ngũ nhân lực chuyên ngành giới tại 

Việt Nam còn thiếu trong khi nhu cầu xã hội ngày càng cao thì đây là ngành học quan 

trọng, góp phần tạo nên thƣơng hiệu riêng của Học viện, nâng cao tính cạnh tranh  ên 

cạnh nhiều cơ sở giáo dục  ậc đại học uy tín khác. Kết quả tuyển sinh của Học viện 

luôn đạt hoặc vƣợt chỉ tiêu đề ra; số lƣợng sinh viên theo học tƣơng đối ổn định qua 

các năm, tỷ lệ sinh viên  ỏ học thấp và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tăng [H25.25.02.09].  

Bình quân hàng năm Học viện đã tổ chức 02 hội thảo quốc tế và nhiều hội thảo 

khoa học cấp quốc gia, đƣợc các cơ quan,tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nƣớc 

đánh giá cao. Tạp chí nghiên cứu khoa học của Học viện đƣợc xuất  ản định kỳ 01 số/ 

quý,  với nhiều  ài nghiên cứu có chất lƣợng cao [H25.25.02.10]. Đƣợc Học viện quan 

tâm, khuyến khích, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong những năm gần 

đây đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2018, Học viện có 02 clip do sinh viên thực 

hiện vào chung kết khu vực phía Bắc cuộc thi chƣơng trình “Women can lead – Tại 

sao không” do Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức; 01 sinh viên đạt giải khuyến khích đề 

tài nghiên cứu cấp Bộ... 

Bên cạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, các hoạt động phục vụ cộng 

đồng cũng đƣợc Học viện quan tâm, chú trọng tổ chức triển khai thực hiện với các 

chƣơng trình, hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động hƣớng về Trƣờng Sa; 
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tham gia “Giờ trái đất”, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, hoạt động tình nguyện 

“Mùa hè xanh”, ủng hộ đồng  ào gặp thiên tai. lũ lụt [H25.25.02.11]... đƣợc Đoàn 

TNCS của Học viện tổ chức thƣờng niên đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực với xã 

hội và cộng đồng. Nhiều công trình hỗ trợ cộng đồng  và hoạt động từ thiện lan tỏa 

trong tập thể cán  ộ, giảng viên, viên chức và SV Học viện nhƣ: tham gia các hoạt 

động tại Hội nghị  iểu dƣơng ngƣời khuyết tật, trẻ mồ côi và ngƣời  ảo trợ tiêu  iểu 

toàn quốc lần thứ V (2016); vệ sinh môi trƣờng tại Học viện và các khu phố lân cận 

(2018)...  Trong Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Thế giới lần thứ 19 đƣợc tổ chức tại 

Đại học Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện đã vƣợt qua hơn 20 trƣờng Đại học, 

Học viện, Cao đẳng trong cả nƣớc để đạt nhiều giải cao, trong đó có giải nhất toàn 

đoàn. Năm 2015, 15 đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện đƣợc Đoàn Khối Cơ quan 

TW trao tặng  ằng khen; Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng 02  ằng khen 

cho 02 cá nhân và 01  ằng khen cho tập thể vì những thành tích nổi  ật. 

Ngoài ra, việc đối sánh cũng đƣợc thể hiện thông qua khảo sát, theo dõi kết 

quả có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.  

Bảng 25.5 Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 

Đơn vị: % 

Chuyên ngành Khóa I (Năm 2017) Khóa II (năm 2018)
* 

Quản trị kinh doanh 63,08 39,4 

Công tác xã hội 50,53 60,6 

(*): Kết quả khảo sát tính đến tháng 6/2018 

Về việc có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về kết 

quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Việc thu thập thông tin phản hồi của các  ên liên quan về kết quả và các chỉ số 

thị trƣờng của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng đƣợc Học viện thực 

hiện qua nhiều kênh khác nhau,  ao gồm:  

- Thu thập thông tin từ Sinh viên đang theo học tại Học viện: đƣợc thực hiện 

thông qua việc điều tra, khảo sát và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của sinh viên 

[H25.25.02.10]. Hàng năm, Học viện thƣờng tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc, 
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lãnh đạo các đơn vị với sinh viên nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên 

cũng nhƣ cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên. 

- Thu thập thông tin từ các đối tƣợng mà Trƣờng hƣớng đến tuyển sinh: tổ 

chức ngày hƣớng nghiệp và thực hiện chiến dịch tuyển sinh để tiếp cận và tiếp nhận 

thông tin từ học sinh, giáo viên tại các trƣờng Phổ thông trung học [H25.25.02.12]. 

- Thu thập thông tin có việc làm Sinh viên của Học viện sau khi tốt nghiêp: Tổ 

chức điêu tra, khảo sát về tỷ lệ sinh viên có việc làm và thu nhập sau khi ra trƣờng 

[H25.25.02.13]. 

- Thu thập thông tin thông qua các phƣơng thức khác của Học viện: Phản ánh 

của Sinh viên và các tổ chức, cá nhân đƣợc Học viện tiếp nhận thông qua nhiều  hình 

thức khác nhau,  ao gồm trực tiếp tiếp nhận và giải đáp phản ánh kiến nghị (qua điện 

thoại, gặp mặt trực tiếp), tiếp nhận gián tiếp và giải đáp qua thƣ, qua hộp thƣ điện tử 

và qua phản ánh, kiến nghị trên We site và các diễn đàn trên các trang mạng xã hội 

do Học viện thiết lập và quản trị [H25.25.02.14]. Mọi phản ánh, kiến nghị đều đƣợc 

Học viên nghiên cứu và giải đáp kịp thời đến ngƣời hỏi. 

 Về việc có kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động căn cứ thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng: 

Trên cơ sở thông tin thu thập đƣợc từ các kênh khác nhau; căn cứ kết quả họp 

rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh, đào tạo, Ban Giám đốc đã có giải pháp cụ thể 

để xử lý kịp thời những sự việc phát sinh, đồng thời đƣa ra các chủ trƣơng, định hƣớng 

để cải tiến chất lƣợng,  ảo đảm đạt đƣợc kết quả và các chỉ số thị trƣờng của hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng mà Học viện đã đề ra [H25.25.02.15]. 

Về việc có 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: 

Học viện đã thiết lập và lƣu trữ cơ sở dữ liệu đánh giá về kết quả và các chỉ số 

thị trƣờng của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng  ao gồm: Chiến lƣợc 

phát triển của Học viện [H25.25.02.16]; Kế hoạch  hoạt động hàng năm 

[H25.25.02.17]; Phƣơng án tuyển sinh hàng năm [H25.25.02.18]; Kết quả họp rút kinh 

nghiệm trong công tác đào tạo, tuyển sinh [H25.25.02.19]; Báo cáo kết quả hoạt động 
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phong trào của Đoàn Thanh niên [H25.25.02.20], Công đoàn Học viện [H25.25.02.21] 

và các văn  ản hƣớng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ƣơng Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam.  

Kết quả đánh giá cho thấy nhiều SV tự hào giới thiệu với  ạn  è, ngƣời thân 

đến học tại Học viện. Nhà tuyển dụng hài lòng với SV tốt nghiệp, ngƣời dân, phụ 

huynh, chính quyền hài lòng với các kết quả PVCĐ của Nhà trƣờng [H25.25.02.22]. 

Tự đánh giá: 4/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25 

1. Tóm tắt các điểm mạnh    

- ĐM1: Các chỉ số thị trƣờng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng đã đƣợc xác định tại Chiến lƣợc phát triển và các Báo cáo, Kế 

hoạch công tác hàng năm, làm cơ sở để Học viện tổ chức triển khai, thực hiện. 

- ĐM2: Học viện có hệ thống giám sát và đối sánh để cải tiến liên tục các chỉ số 

tài chính, chỉ số thị trƣờng về hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ cho từng tháng, 

từng kỳ và từng năm học. Luôn sử dụng đối sánh để phân tích và có kế hoạch cải tiến 

hợp lý. 

- ĐM3: Việc phân  ổ và quản lý kinh phí cho các hoạt động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ đúng quy định, hợp lý, minh  ạch và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao thu nhập cho cán  ộ, giảng viên, viên chức, 

chất lƣợng CSVC, trang thiết  ị hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập, NCKH 

và PVCĐ. 

- ĐM4: Các đóng góp của Học viện cho sự nghiệp giáo dục và nguồn lực lao 

động của xã hội là đáng kể. Thể hiện qua hiệu quả đầu tƣ về hoạt động thị trƣờng cho 

các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Kết quả đầu tƣ tài chính cho hoạt động 

PVCĐ cũng đem lại những hiệu quả rõ rệt; Học viện đã nhận nhiều giải thƣởng,  ằng 

khen các cấp trong các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ; Kết quả hoạt động thị 

trƣờng của Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đƣợc sự đồng tình cao của các phụ huynh; 

sinh viên.  
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- TT1: Các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng tuy đã đƣợc xác lập nhƣng chƣa thành hệ thống. 

- TT2: Đầu tƣ và sử dụng nguồn kinh phí cho NCKH còn nhiều  ất cập, kinh 

phí thấp, số lƣợng đề tài ít.  

- TT3: Kinh phí cho hoạt động phát triển nguồn nhân lực còn hạn hẹp. 

- TT4: Các chỉ số thị trƣờng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng tuy đã đƣợc xác lập tại Chiến lƣợc phát triển và các Báo cáo, Kế 

hoạch công tác hàng năm nhƣng chƣa thành hệ thống đầy đủ. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

 

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 

1 

- Hệ thống hóa các chỉ số tài chính 

của hoạt động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ 

BGĐ;  

P.TCKT. 

Từ năm  

2019 – 2020 

 

2 

Khắc 

phục 

tồn tại 

2 và 3 

- Tiếp tục xây dựng, rà soát và điều 

chỉnh quy chế chi tiêu cho phù hợp 

với thực tế và quy mô phát triển.  

- Giám sát nhằm  ảo đảm kinh phí 

đƣợc sử dụng có hiệu quả. 

- Đa dạng hóa các dịch vụ đào tạo 

và dịch vụ liên quan đến đào tạo có 

thu phí nhằm tăng nguồn thu.  

- Nghiên cứu trích lập thêm kinh phí 

cho NCKH và  ồi dƣỡng phát triển 

nguồn nhân lực. 

BGĐ; 

TCHC; Đào 

tạo; TCKT 

Từ năm  

2019 – 2020 

 

4 

Khắc 

phục tồn 

tại 4 

Thiết lập hệ thống Kết quả và các 

chỉ số thị trƣờng của hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng một cách thống nhất 

BGĐ;  

P.Đào tạo; 

P.TCKT; 

VNCPN. 

Từ năm học 

2019 - 2020 

 

5 Phát huy Tiếp tục xác lập các chỉ số trong các BGĐ,  Từ năm học  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

 

Ghi 

chú 

điểm 

mạnh 1  

Báo cáo, kế hoạch công tác hàng 

năm;  ám sát chiến lƣợc phát triển 

của Học viện đã đƣợc phê duyệt. 

Tất cả các 

đơn vị 

2019 - 2020 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2  

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giám 

sát và đối sánh để cải tiến liên tục 

các chỉ số tài chính, chỉ số thị 

trƣờng về hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ cho từng tháng, từng kỳ 

và từng năm học.  

- Luôn sử dụng đối sánh để phân 

tích và có kế hoạch cải tiến hợp lý. 

BGĐ,  

Tất cả các 

đơn vị 

Từ năm học 

2019 - 2020 

 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3  

- Tiếp tục phân  ổ và quản lý nguồn 

thu, nguồn chi cho các hoạt động 

đào tạo, NCKH và PVCĐ đúng quy 

định, hợp lý, minh  ạch và hiệu quả 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, 

giám sát, quản lý, sử dụng nguồn tài 

chính theo đúng quy định của pháp 

luật. 

P.TCKT; 

P.TCHC 

Từ năm học 

2019 - 2020 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 25 4.50 

Tiêu chí 25.1 5 

Tiêu chí 25.2 4 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD 

TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

I Lĩnh vực 1. ĐBCL về chiến lƣợc 4.40  

I.1 Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 4.00  

1. 

1.1 Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm  ảo tầm nhìn và sứ 

mạng của cơ sở giáo dục đáp ứng đƣợc nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan. 

4  

2. 
1.2 Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa 

phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục. 
4  

3. 

1.3 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục 

đƣợc phổ  iến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực 

hiện 

4  

4. 

1.4 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục 

đƣợc 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 cơ sở giáo dục 

cũng nhƣ quá trình xây dựng và phát triển chúng đƣợc 

cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các  ên 

liên quan 

4  

I.2 Tiêu chuẩn 2. Quản trị 5.00  

6. 

2.1 Hệ thống quản trị ( ao gồm hội đồng quản trị hoặc 

hội đồng Học viện; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội 

đồng tƣ vấn khác) đƣợc thành lập theo quy định của pháp 

luật nhằm thiết lập định hƣớng chiến lƣợc phù hợp với 

 ối cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm  ảo trách nhiệm 

giải trình, tính  ền vững, sự minh  ạch và giảm thiểu các 

rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của cơ sở giáo 

dục. 

5  

7. 

2.2 Quyết định của các cơ quan quản trị đƣợc chuyển tải 

thành các kế hoạch hành động, chính sách, hƣớng dẫn để 

triển khai thực hiện. 

5  

8. 
2.3 Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục đƣợc rà soát 

thƣờng xuyên. 
5  

9. 
2.4 Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục đƣợc cải tiến để 

tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và quản lý rủi 

ro tốt hơn. 

5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

I.3 Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 4.00  

10. 

3.1 Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý 

trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra 

quyết định, chế độ thông tin,  áo cáo để đạt đƣợc tầm 

nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lƣợc của cơ 

sở giáo dục. 

4  

11. 

3.2 Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, 

kết nối các  ên liên quan để định hƣớng tầm nhìn, sứ 

mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo 

dục. 

4  

12. 
3.3 Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục đƣợc 

rà soát thƣờng xuyên. 
4  

13. 

3.4 Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục đƣợc 

cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt đƣợc hiệu quả 

công việc của cơ sở giáo dục nhƣ mong muốn. 

4  

I.4 Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 5.00  

14. 

4.1 Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lƣợc nhằm đạt 

đƣợc tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng nhƣ các mục 

tiêu chiến lƣợc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng. 

5  

15. 

4.2 Kế hoạch chiến lƣợc đƣợc quán triệt và chuyển tải 

thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực 

hiện. 

5  

16. 

4.3 Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu 

chính đƣợc thiết lập để đo lƣờng mức độ thực hiện các 

mục tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo dục. 

5  

17. 

4.4 Quá trình lập kế hoạch chiến lƣợc cũng nhƣ các chỉ 

số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc cải 

tiến để đạt đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo 

dục. 

5  

I.5 
Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng 
5.00  

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  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

19. 
5.2 Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách đƣợc 

cụ thể hóa  ằng văn  ản, phổ  iến và thực hiện. 
5  

20. 
5.3 Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng đƣợc rà soát thƣờng xuyên. 
5  

21. 

5.4 Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng đƣợc cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt 

động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng 

của các  ên liên quan. 

5  

I.6 Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 4.00  

22. 

6.1 Nguồn nhân lực đƣợc 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 ( ao gồm cả các 

tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc 

đề  ạt,  ổ nhiệm và sắp xếp nhân sự) đƣợc xác định và 

đƣợc phổ  iến. 

4  

24. 

6.3 Xác định và xây dựng đƣợc tiêu chuẩn năng lực ( ao 

gồm cả kỹ năng lãnh đạo) của các nhóm cán  ộ, giảng 

viên, nhân viên khác nhau. 

4  

25. 

6.4 Nhu cầu đào tạo,  ồi dƣỡng, phát triển đội ngũ cán 

 ộ, giảng viên, nhân viên đƣợc xác định và có các hoạt 

động đƣợc triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

4  

26. 

6.5 Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ ( ao gồm 

chế độ khen thƣởng, ghi nhận và kế hoạch  ồi dƣỡng) 

đƣợc 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 đƣợc rà soát thƣờng xuyên. 
4  

28. 

6.7 Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch 

nguồn nhân lực đƣợc 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 4.20  

29. 
7.1 Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng 

cƣờng các nguồn lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ 
5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến 

lƣợc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng đƣợc thiết lập và vận hành. 

30. 

7.2 Hệ thống lập kế hoạch,  ảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ 

sở vật chất và cơ sở hạ tầng  ao gồm các phƣơng tiện dạy 

và học, các phòng thí nghiệm, thiết  ị và công cụ v.v. để 

đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng đƣợc thiết lập và vận hành. 

4  

31. 

7.3 Hệ thống lập kế hoạch,  ảo trì, kiểm toán, nâng cấp 

các thiết  ị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng nhƣ máy 

tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng,  ảo mật và 

quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đƣợc thiết 

lập và vận hành. 

4  

32. 

7.4 Hệ thống lập kế hoạch,  ảo trì, đánh giá và tăng 

cƣờng các nguồn lực học tập nhƣ nguồn học liệu của thƣ 

viện, thiết  ị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến, 

v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng đƣợc thiết lập và vận hành. 

4  

33. 

7.5 Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến 

môi Học viện, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận 

của những ngƣời có nhu cầu đặc  iệt đƣợc thiết lập và 

vận hành. 

4  

I.8 Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 4.00  

34. 

8.1 Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lƣới và quan 

hệ đối ngoại để đạt đƣợc tầm nhìn, sứ mạng và các mục 

tiêu chiến lƣợc của cơ sở giáo dục. 

4  

35. 

8.2 Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy 

các đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc triển 

khai thực hiện. 

4  

36. 
8.3 Các đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc rà 

soát. 
4  

37. 

8.4 Các đối tác, mạng lƣới và quan hệ đối ngoại đƣợc cải 

thiện để đạt đƣợc tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu 

chiến lƣợc của cơ sở giáo dục. 

4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

II Lĩnh vực 2. ĐBCL về hệ thống 3.83  

II.9 Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 3.83  

38. 

9.1 Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình 

của hệ thống đảm  ảo chất lƣợng  ên trong đƣợc thiết lập 

để đáp ứng các mục tiêu chiến lƣợc và đảm  ảo chất 

lƣợng của cơ sở giáo dục. 

3  

39. 

9.2 Xây dựng kế hoạch chiến lƣợc về đảm  ảo chất lƣợng 

( ao gồm chiến lƣợc, chính sách, sự tham gia của các  ên 

liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công 

tác đảm  ảo chất lƣợng và tập huấn nâng cao năng lực) 

để đáp ứng các mục tiêu chiến lƣợc và đảm  ảo chất 

lƣợng của cơ sở giáo dục. 

3  

40. 

9.3 Kế hoạch chiến lƣợc về đảm  ảo chất lƣợng đƣợc 

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 lƣu trữ văn  ản, rà soát, phổ  iến các chính 

sách, hệ thống, quy trình và thủ tục đảm  ảo chất lƣợng 

đƣợc triển khai. 

5  

42. 

9.5 Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu 

chính đƣợc thiết lập để đo lƣờng kết quả công tác đảm 

 ảo chất lƣợng của cơ sở giáo dục. 

4  

43. 

9.6 Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và 

các chỉ tiêu phấn đấu chính đƣợc cải tiến để đáp ứng các 

mục tiêu chiến lƣợc và đảm  ảo chất lƣợng của cơ sở 

giáo dục. 

4  

II.10 Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 3.75  

44. 
10.1 Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn  ị cho việc đánh giá 

ngoài đƣợc thiết lập. 
4  

45. 

10.2 Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài đƣợc thực hiện 

định kỳ  ởi các cán  ộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã 

đƣợc đào tạo. 

3  

46. 
10.3 Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và 

đánh giá ngoài đƣợc rà soát. 
4  

47. 10.4 Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn  ị cho việc 4  
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Tự  

đánh 

giá 
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đánh giá ngoài đƣợc cải tiến để đáp ứng các mục tiêu 

chiến lƣợc của cơ sở giáo dục. 

II.11 Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin Đ CL bên trong 3.75  

48. 

11.1 Kế hoạch quản lý thông tin đảm  ảo chất lƣợng  ên 

trong  ao gồm việc thu thập, xử lý,  áo cáo, nhận và 

chuyển thông tin từ các  ên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

đƣợc thiết lập. 

4  

49. 

11.2 Thông tin về đảm  ảo chất lƣợng  ên trong  ao gồm 

kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn 

có để cung cấp kịp thời cho các  ên liên quan nhằm hỗ 

trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm  ảo sự thống 

nhất,  ảo mật và an toàn. 

3  

50. 

11.3 Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin đảm 

 ảo chất lƣợng  ên trong, số lƣợng, chất lƣợng, sự thống 

nhất,  ảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

4  

51. 

11.4 Việc quản lý thông tin đảm  ảo chất lƣợng  ên 

trong cũng nhƣ các chính sách, quy trình và kế hoạch 

quản lý thông tin đảm  ảo chất lƣợng  ên trong đƣợc 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 4.00  

52. 

12.1 Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lƣợng của 

cơ sở giáo dục  ao 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 lƣợng hoạt động đƣợc thiết 

lập. 

4  

54. 

12.3 Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng 

cƣờng các hoạt động đảm  ảo chất lƣợng 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 đƣợc rà soát. 
4  
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Tự  
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56. 

12.5 Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn 

và đối sánh đƣợc cải tiến để liên tục đạt đƣợc các kết quả 

tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng. 

  

III Lĩnh vực 3. ĐBCL về thực hiện các chức năng 4.36  

III.13 Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 5.20  

57. 

13.1 Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để 

tuyển sinh cho các chƣơng trình  đào tạo khác nhau của 

cơ sở giáo dục. 

5  

58. 
13.2 Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn ngƣời học có chất 

lƣợng cho mỗi chƣơng trình  đào tạo. 
5  

59. 
13.3 Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học 

đƣợc thực hiện. 
5  

60. 
13.4 Có các  iện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập 

học. 
5  

61. 
13.5 Công tác tuyển sinh và nhập học đƣợc cải tiến để 

đảm  ảo tính phù hợp và hiệu quả. 
6  

III.14 
Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy 

học 
5.00  

62. 

14.1 Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, 

rà soát, thẩm định, phê duyệt và  an hành các chƣơng 

trình dạy học cho tất cả các chƣơng 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 chƣơng trình  đào tạo và các môn học/học phần để 

phù hợp với nhu cầu của các  ên liên quan. 

5  

64. 

14.3 Các đề cƣơng môn học/học phần, kế hoạch giảng 

dạy của chƣơng trình  đào tạo và các môn học/học phần 

đƣợc văn  ản hóa, phổ  iến và thực hiện dựa trên chuẩn 

đầu ra. 

5  

65. 
14.4 Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát 

chƣơng trình dạy học đƣợc thực hiện. 
5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

66. 

14.5 Quy trình thiết kế, đánh giá và chƣơng trình dạy học 

đƣợc cải tiến để đảm  ảo sự phù hợp và cập nhật nhằm 

đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các  ên liên quan. 

5  

III.15 Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 4.20  

67. 

15.1 Thiết lập đƣợc hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy 

và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt đƣợc chuẩn 

đầu ra. 

4  

68. 

15.2 Triển khai đƣợc 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 đƣợc tổ chức phù hợp để đạt đƣợc chuẩn đầu ra. 
5  

70. 
15.4 Các hoạt động dạy và học đƣợc giám sát và đánh giá 

để đảm  ảo và cải tiến chất lƣợng. 
4  

71. 

15.5 Triết lý giáo dục cũng nhƣ hoạt động dạy và học 

đƣợc cải tiến để đạt đƣợc chuẩn đầu ra, đảm  ảo dạy và 

học có chất lƣợng, học tập suốt đời. 

4  

III.16 Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 4.25  

72. 

16.1 Thiết lập đƣợc hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn 

các loại hình đánh giá ngƣời học phù hợp trong quá trình 

học tập. 

4  

73. 
16.2 Các hoạt động đánh giá ngƣời học đƣợc thiết kế phù 

hợp với việc đạt đƣợc chuẩn đầu ra. 
4  

74. 

16.3 Các phƣơng pháp đánh giá và kết quả đánh giá 

ngƣời học đƣợc rà soát để đảm  ảo độ chính xác, tin cậy, 

công  ằng và hƣớng tới đạt đƣợc chuẩn đầu ra. 

4  

75. 

16.4 Các loại hình và các phƣơng pháp đánh giá ngƣời 

học đƣợc cải tiến để đảm  ảo độ chính xác, tin cậy và 

hƣớng tới đạt đƣợc chuẩn đầu ra. 

5  

III.17 
Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 

học 
4.75  

76. 17.1 Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ 5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

trợ ngƣời học cũng nhƣ hệ thống giám sát ngƣời học. 

77. 

17.2 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học cũng 

nhƣ hệ thống giám sát ngƣời học đƣợc triển khai để đáp 

ứng nhu cầu của các  ên liên quan. 

5  

78. 
17.3 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học cũng 

nhƣ hệ thống giám sát ngƣời học đƣợc rà soát. 
4  

79. 

17.4 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học cũng 

nhƣ hệ thống giám sát ngƣời học đƣợc cải tiến để đáp 

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

5  

III.18 Tiêu chuẩn 18. Quản lý NCKH 4.25  

80. 

18.1 Thiết lập đƣợc hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực 

hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất 

lƣợng cán  ộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động 

liên quan đến nghiên cứu. 

4  

81. 

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. 

5  

82. 
18.3 Các chỉ số thực hiện chính đƣợc sử dụng để đánh 

giá số lƣợng và chất lƣợng nghiên cứu. 
5  

83. 
18.4 Công tác quản lý nghiên cứu đƣợc cải tiến để nâng 

cao chất lƣợng nghiên cứu và phát kiến khoa học. 
3  

III.19 Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 3.25  

84. 
19.1 Thiết lập đƣợc hệ thống quản lý và  ảo hộ các phát 

minh, sáng chế,  ản quyền và kết quả nghiên cứu. 
4  

85. 
19.2 Hệ thống ghi nhận, lƣu trữ và khai thác tài sản trí 

tuệ đƣợc triển khai. 
3  

86. 
19.3 Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ đƣợc 

triển khai thực hiện. 
3  

87. 

19.4 Công tác quản lý tài sản trí tuệ đƣợc cải tiến để  ảo 

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

đồng. 

3  

III.20 Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác NCKH 4.00  



326 
 

TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

88. 

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

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

tiêu nghiên cứu. 

4  

89. 
20.2 Triển khai đƣợc các chính sách và quy trình thúc 

đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu. 
4  

90. 
20.3 Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu đƣợc triển khai thực hiện. 
4  

91. 
20.4 Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu đƣợc 

cải thiện để đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu. 
4  

III.21 Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 3.50  

92. 

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. 

4  

93. 
21.2 Các chính sách và hƣớng dẫn cho hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng đƣợc thực hiện. 
4  

94. 
21.3 Triển khai đƣợc hệ thống đo lƣờng, giám sát việc 

kết nối và phục vụ cộng đồng. 
3  

95. 

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. 

3  

IV Lĩnh vực 4. Kết quả hoạt động 4.17  

IV.22 Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 4.25  

96. 

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. 

4  

97. 

22.2 Thời gian tốt nghiệp trung  ình cho tất cả các 

chƣơng trình đào tạo đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến. 

4  

98. 

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. 

5  

99. 
22.4 Mức độ hài lòng của các  ên liên quan về chất 

lƣợng của ngƣời học tốt nghiệp đƣợc xác lập, giám sát và 
4  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

đối sánh để cải tiến. 

IV.23 Tiêu chuẩn 23. Kết quả NCKH 4.33  

100. 

23.1 Loại hình và khối lƣợng nghiên cứu của đội ngũ 

giảng viên và cán  ộ nghiên cứu đƣợc xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

5  

101. 
23.2 Loại hình và khối lƣợng nghiên cứu của ngƣời học 

đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4  

102. 

23.3 Loại hình và số lƣợng các công  ố khoa học  ao 

gồm cả các trích dẫn đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến. 

4  

103. 
23.4 Loại hình và số lƣợng các tài sản trí tuệ đƣợc xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
4  

104. 
23.5 Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu đƣợc 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
5  

105. 

23.6 Kết quả nghiên cứu và sáng tạo,  ao gồm việc 

thƣơng mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các 

đơn vị khởi nghiệp, v.v. đƣợc xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến. 

4  

IV.24 Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 3.75  

106. 

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. 

4  

107. 

24.2 Tác động xã hội, 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. 

4  

108. 

24.3 Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng đối với ngƣời học và đội ngũ cán  ộ, GV, nhân viên 

đƣợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

4  

109. 

24.4 Sự hài lòng của các  ên 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. 

3  

IV.25 Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị Học viện 4.50  

110. 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào 5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 

Tự  

đánh 

giá 

Ghi 

chú 

 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng đƣợc xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

  

111. 

25.2 Kết quả và các chỉ số thị Học viện 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. 

  

 Ghi chú:  

- Tiêu chí có điểm cao nhất: 6 điểm (1 tiêu chí: 13.5); 

- Tiêu chí có điểm thấp nhất: 3 điểm (10 tiêu chí: 9.1, 9.2, 10.2, 11.2, 18.4, 19.2, 

19.3, 19.4, 21.3 và 24.4); 

- Số tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên: 101/111 (~ 91%);  

- Số tiêu chuẩn có điểm trung  ình từ 4,00 điểm trở lên: 19/25 (76%); 

- Số tiêu chuẩn có điểm trung  ình dƣới 2,00 điểm: 0/25 (0%). 

 Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 

 

 

 

TS. Trần Quang Tiến 
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Phần III. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU  

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Thời điểm  áo cáo: Tính đến ngày 31/5/2019 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

1. Tên cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập):  

Tiếng Việt: Học viện Phụ nữ Việt Nam  

Tiếng Anh: Vietnam Women’s Academy 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục: 

Tiếng Việt: HVN 

Tiếng Anh: VWA  

3. Tên trƣớc đây: Trƣờng Cán  ộ Phụ nữ Trung ƣơng 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: HLHPNVN 

5. Địa chỉ: 68 đƣờng Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội  

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại (024) 3775 1750  Số fax (024) 3772 0283 

   E-mail: daotao@vwa.edu.vn  Website: hvpnvn.edu.vn 

7. Năm thành lập (theo quyết định thành lập): 2012 

8. Thời gian  ắt đầu đào tạo khóa I: 2013 

9. Thời gian cấp  ằng tốt nghiệp cho khoá I: 2017 

10.  Loại hình cơ sở giáo dục: 

  Công lập      Bán công     Dân lập  Tƣ thục     

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)............................................................. 

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 nƣớc ngoài     

Liên kết đào tạo trong nƣớc      

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)………… 

12. Danh sách cán  ộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trƣờng (các phòng,  an, khoa, trung 

tâm chỉ ghi cấp trƣởng) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Các đơn vị (bộ 

phận) 
Họ và tên 

Chức 

danh, 

học vị, 

chức vụ 

Điện 

thoại 
E-mail 

1. Giám đốc Trần Quang Tiến Tiến sĩ 
024.377

55632 

tranquangtien@v

wa.edu.vn 

2. Phó Giám đốc 

1. Hà Thị Thanh Vân Thạc sĩ 
024.377

57327 

havan@vwa.edu.

vn 

2. Dƣơng Kim Anh Tiến sĩ  
dƣơngkimanh v

wa.edu.vn 

3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,… 

3.1 Bảng  ộ học 

viện 
Trần Quang Tiến Bí thƣ 

024.377

55632 

tranquangtien@v

wa.edu.vn 

3.2 Đoàn thanh 

niên Học viện 
Nguyễn Văn Tòng Bí thƣ 

024.377

57212 

tongnv@vwa.edu.

vn 

3.3 Công đoàn Học 

viện 
Nguyễn Phi Long Chủ tịch 

024.377

52184 

nguyenphilong@

vwa.edu.vn 

4. Các phòng,  an chức năng 

4.1 Tổ chức hành 

chính 
Phạm Thị Diễm 

Trƣởng 

phòng 

024.377

52756 

phamdiem@vwa.

edu.vn 

4.2 Tài chính kế 

toán 

Nguyễn Minh Phƣơng 

 

Trƣởng 

phòng 

024.377

52262 

nguyenminhphuo

ng@vwa.edu.vn 

4.3 Đào tạo 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

Phó 

phòng 

024.377

51750 

thanhtam@vwa.e

du.vn 

4.4 Hợp tác quốc tế Hoàng Hƣơng Thủy 
Trƣởng 

phòng 

024.377

5.9041 

huongthuy@vwa.

edu.vn 

4.5 Công tác sinh 

viên 
Nguyễn Phi Long 

Phó 

phòng 

024.377

52184 

nguyenphilong@

vwa.edu.vn 

5. Các trung tâm/ viện trực thuộc 

5.1 Trung tâm công 

nghệ thông tin thƣ 

viện 

Phan Cao Quang Anh 

Phó 

giám 

đốc 

024.377

55778 

anhpcq@vwa.edu

.vn 

5.2 TT  ồi dƣỡng 

cán  ộ 
Trƣơng Thu Trà 

Phó 

giám 

đốc 

024.377

57212 

thutra@vwa.edu.

vn 
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Các đơn vị (bộ 

phận) 
Họ và tên 

Chức 

danh, 

học vị, 

chức vụ 

Điện 

thoại 
E-mail 

6. Các khoa/viện đào tạo, tổ  

6.1 Khoa công tác 

xã hội 
Bùi Thị Mai Đông 

Trƣởng 

khoa 

024.377

59042 

buithimaidong@v

wa.edu.vn 

6.2 Khoa Khoa học 

cơ  ản 
Đoàn Thị Trang 

Trƣởng 

khoa 

024.377

51751 

doantrang@vwa.e

du.vn 

6.3 Quản trị kinh 

doanh 
Phạm Hồng Hải 

Phó 

khoa  

024.377

5631 

haihongpham@v

wa.edu.vn 

6.4 Khoa Luật Lƣơng Văn Tuấn 
Phó 

khoa 

024.377

59040 

luongvantuan@v

wa.edu.vn 

6.5 Giới và Phát 

triển 

Dƣơng Kim Anh 

 

Trƣởng 

khoa 
 

duongkimanh@v

wa.edu.vn 

6.6 Khoa truyền 

thông đa phƣơng 

tiện 

Lại Thị Hải Bình 
Phó 

khoa 

0243.83

55243 

binhlth@vwa.edu

.vn 

 

13. Các khoa/viện đào tạo của CSGD 

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 

Công tác xã hội 1 390 0  2 158 

Quản trị kinh doanh 2 696 0  0  

Giới 1 210 0  0  

Luật 1 726 0  0  

Truyền thông đa 

phƣơng tiện 
1 224 0  0  
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14. Danh sách đơn vị trực thuộc ( ao gồm các trung tâm nghiên cứu, chi nhánh/cơ sở 

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 

1 

Viện 

nghiên 

cứu phụ 

nữ 

2013 

- Tham mƣu cho  an chấp hành, đoàn 

chủ tịch HLHPNVN trong chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện công tác Hội và phong 

trào phụ nƣc 

- Nghiên cứu tham mƣu, đề xuất với 

Đảng, Nhà nƣớc những vấn đề liên quan 

đến phụ nữ, công tác phụ nữ,  ình đẳng 

giới 

- Nghiên cứu, quản lý các hoạt động 

khoa học phục vụ đào tạo,  ồi dƣỡng của 

Học viện 

7 2 

2 

TT đào 

tạo nâng 

cao năng 

lực phụ 

nữ 

2009 

- Tổ chức các dịch vụ đào tạo, tƣ vấn, 

nghiên cứu (có thu phí) nhằm nâng cao 

năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ 

- Tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 0 đến 

6 tuổi cho cán  ộ, viên chức, học viện và 

đáp ứng nhu cầu xã hội 

0 28 

II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên 

CSGD cần có cơ sở dữ liệu về cán  ộ, giảng viên
20
, nhân viêncủa mình, bao 

gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin dƣới đây 

(Thống kê mỗi loại gồm 5  ảng tƣơng ứng với 5 năm của giai đoạn đánh giá): 

15. Thống kê số lƣợng 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 65 26.15 293 29,01% 

Nghiên cứu viên 7 28.57   

Tổng 72 34.91   

                                              

 
20
Việc xác định giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng áp dụng theo các quy định hiện hành. 
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16. Thống kê số lƣợng cán  ộ 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  ộ quản lý 8 0 8 

Nhân viên 51 0 51 

Tổng cộng 59 0 59 

17.  Thống kê số lƣợng cán  ộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán  ộ) của 

CSGD theo giới tính: 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu 

Trong đó: 
23 108 131 

I.1 Cán  ộ đƣợc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

theo các quy định của pháp luật về viên chức 

(trong  iên chế) 

11 72 83 

I.2 Cán  ộ hợp đồng có thời hạn3 năm và hợp đồng 

không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 
12 36 48 

II Các cán bộ khác  

Cán  ộ hợp đồng ngắn hạn,  ao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng 

221 113 334 

 Tổng cộng 244 221 465 

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 sƣ,  

Viện sĩ 

   2  2 

2 Phó Giáo sƣ 2   8  10 

3 
Tiến sĩ khoa 

học 
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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 

4 Tiến sĩ 15   85  100 

5 Thạc sĩ 29 15 3 174  221 

6 Đại học  1    1 

7 Cao đẳng       

8 Trung cấp       

9 Trình độ khác       

 Tổng cộng 46 16 3 269  334 

(Khi tính số lƣợng các TSKH, TS thì không  ao gồm những giảng viên vừa có học vị 

vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

 Tổng số giảng viên cơ hữu
21
: 65 ngƣời 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán  ộ cơ hữu: 49.61 % 

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số ngƣời): 

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 sƣ, 

Viện sĩ 
         

2 Phó Giáo 

sƣ 
2 3.07 1 1  1  1  

3 Tiến sĩ 

khoa học 
         

4 Tiến sĩ 15 23.08 4 11  5 8 2  

5 Thạc sĩ 47 72.31 5 42 10 33 4   

                                              

 
21
Giảng viên cơ hữu đƣợc xác định theo quy định hiện hành. 
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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 

6 Đại học 1 1.54  1 1     

7 Cao đẳng          

8 Trung cấp          

9 Trình độ 

khác 
         

 Tổng cộng 65 100 10 55 11 39 12 3  

- Độ tuổi trung  ình của giảng viên cơ hữu: 37 tuổi 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 26.15% 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 72.31% 

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thƣờng 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) 
7.69 % 100 % 

2 Thƣờng sử dụng (trên 60-80% thời gian 

của công việc) 
29.23 %  

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 

công việc) 
63.08 %  

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) 
  

 Tổng 100  % 100% 
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III. Ngƣời học 

 Ngƣời học  ao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh: 

21. Tổng số ngƣời học đăng ký dự thi vào CSGD, trúng tuyển và nhập học trong 5 

năm gần đây hệ chính quy: 

Đối tƣợng, 

thời gian 

(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        

2014 642 535 1.2 304 14   

2015 534 445 1.2 444 15.5   

2016 715 596 1.2 598 15.8   

2017 875 795 1.1 710 19.8   

2018 822 685 1.2 676 17.8   

2. Liên thông        

2014        

2015 100 91 1.1 91    

2016        

2017 156 142 1.1 142    

2018        

Số lƣợng ngƣời học hệ chính quy đang học tập tại CSGD: 2365 ngƣời. 

22. Tổng số ngƣời học đăng ký dự thi vào CSGD, 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. Trung cấp        

2014 99 99 1 99 17 17.5  

2015 96 88 1.1 88 16 16.4  

2016 76 76 1 76 17 17.5  
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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) 

2017        

2018        

23. Ký túc xá cho sinh viên: 

Các tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 2944 2944 2944 2944 2944 

2. Số lƣợng sinh viên  600 900 1365 1865 2365 

3. Số sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá 250 400 556 690 726 

4. Số lƣợng sinh viên đƣợc ở ký túc xá 250 400 556 644 664 

5. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở 

trong ký túc xá, m2/ngƣời 
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

24. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Số lƣợng (ngƣời)   19 14 17 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên    0.14 0.08 0.07 

25. Thống kê số lƣợng ngƣời học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Nghiên cứu sinh  ảo 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    171 172 

Hệ không chính quy      
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2014 2015 2016 2017 2018 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy      

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy      

Hệ không chính quy   96 88 75 

6. Khác…      

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ 

cấp bằng). 

26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Số lƣợng sinh viên tốt 

nghiệp (ngƣời) 
   171 172 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so 

với số tuyển vào (%) 
   71,25 56,57 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lƣợng đào tạo của Học viện: 

A. Học viện không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4 

      B. Học viện có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dƣới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã 

học đƣợc những kiến thức và 

kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

   15.4 25 

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 (%) 

   37 2.2 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời    8.1 2.7 
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2014 2015 2016 2017 2018 

KHÔNG học đƣợc 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. Học viện không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5 

B. Học viện có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dƣới đây 

4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 
     

   Sau 6 tháng tốt nghiệp    28.2 43.5 

   Sau 12 tháng tốt nghiệp      

4.2 Tỷ lệ có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 
   31.5 56.5 

4.3 Tỷ lệ tự tạo đƣợc việc làm 

(%) 
    10.4 

4.4 Thu nhập  ình 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. Học viện không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc  ảng này 

B. Học viện có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dƣới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu 

cầu của công việc, có thể sử 

dụng đƣợc ngay (%) 

     

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ  ản đáp 

ứng yêu cầu của công việc, 

nhƣng phải đào tạo thêm (%) 

     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải đƣợc 

đào tạo lại hoặc đào tạo  ổ 

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. 
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- 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 Học viện không điều tra về việc này. 

27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy (không đào tạo): 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Số lƣợng sinh viên tốt nghiệp 

(ngƣời) 
0 0 0 0 0 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 
0 0 0 0 0 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lƣợng đào tạo của Học viện: 

A. Học viện không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4 

B. Học viện có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dƣới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học đƣợc 

những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%) 

0 0 0 0 0 

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 (%) 

0 0 0 0 0 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học 

đƣợc những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

0 0 0 0 0 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Học viện không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5 

B. Học viện có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dƣới đây 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 
0 0 0 0 0 

   Sau 6 tháng tốt nghiệp 0 0 0 0 0 

   Sau 12 tháng tốt nghiệp 0 0 0 0 0 
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2014 2015 2016 2017 2018 

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 
0 0 0 0 0 

4.3 Tỷ lệ tự tạo đƣợc việc làm (%) 0 0 0 0 0 

4.4 Thu nhập  ình quân/tháng của sinh 

viên có việc làm 
0 0 0 0 0 

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

A. Học viện không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống và kết thúc  ảng này 

B. Học viện có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dƣới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu 

của công việc, có thể sử dụng 

đƣợc ngay (%) 

0 0 0 0 0 

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ  ản đáp ứng yêu 

cầu của công việc, nhƣng phải đào 

tạo thêm (%) 

0 0 0 0 0 

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải đƣợc đào tạo 

lại hoặc đào tạo  ổ sung ít nhất 6 

tháng (%) 

0 0 0 0 0 

IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

28. Số lƣợng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của Học 

viện đƣợc nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Số lƣợng 

2014 2015 2016 2017 2018 Tổng số 

1 Đề tài cấp Nhà nƣớc 1 0 0 0 0 1 

2 Đề tài cấp Bộ* 3 0 3 1 3 10 

3 Đề tài cấp Học viện 7 8 6 5 9 35 

 Tổng cộng 11 8 9 6 12 46 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tƣơng đƣơng, đề tài nhánh cấp Nhà nƣớc 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên cán 

 ộ cơ hữu: 46/131. 
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29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của CSGD 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 0 0 0 

2 2015 0 0 0 

3 2016 0 0 0 

4 2017 0 0 0 

5 2018 0 0 0 

30.  Số lƣợng cán  ộ 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 

Học viện 

Từ 1 đến 3 đề tài 6 4 13  

Từ 4 đến 6 đề tài   3 3  

Trên 6 đề tài   4 2  

Tổng số cán  ộ tham gia 6 11 18  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tƣơng đƣơng, đề tài nhánh cấp Nhà nƣớc 

31.  Số lƣợng sách của CSGD đƣợc xuất  ản trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại sách 
Số lƣợng 

2014 2015 2016 2017 2018 Tổng số 

1 Sách chuyên khảo  2 3  3 7 

2 Sách giáo trình  1 2 3  5 

3 Sách tham khảo       

4 Sách hƣớng dẫn   2  1 2 

 Tổng cộng 0 3 7 3 4 17 

Tỷ số sách đã đƣợc xuất  ản trên cán  ộ cơ hữu: 17/131. 
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32.  Số lƣợng cán  ộ cơ hữu của CSGD 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 

Sách tham 

khảo 

Sách 

hƣớng dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  10 8 2 3 

Từ 4 đến 6 cuốn sách    1  

Trên 6 cuốn sách      

Tổng số cán bộ tham gia 10 8 3 3 

33.  Số lƣợng  ài của các cán  ộ cơ hữu của CSGD đƣợc đăng tạp chí trong 5 năm 

gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 
Số lƣợng 

2014 2015 2016 2017 2018 Tổng số 

1 

Tạp chí KH quốc tế 

Trong đó: 
      

Danh mục ISI       

Danh mục Scopus     1 1 

Khác       

2 
Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nƣớc 
10 7 8 11 19 55 

3 
Tạp chí / tập san 

của cấp Học viện 
 3 1 4 6 14 

 Tổng cộng 10 10 9 15 26 70 

Tỷ số  ài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán  ộ cơ hữu: 70/131. 

34.  Số lƣợng cán  ộ cơ hữu của CSGD tham gia viết  ài 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 Học 

viện 

Từ 1 đến 5  ài  áo  1 10 5 

Từ 6 đến 10  ài  áo   5  
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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 Học 

viện 

Từ 11 đến 15  ài  áo   7  

Trên 15 bài báo     

Tổng số cán bộ tham gia 1 22 5 

35.  Số lƣợng  áo cáo khoa học do cán  ộ cơ hữu của CSGD  áo cáo tại các hội nghị, 

hội thảo, đƣợc đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm 

gần đây: 

TT 
Phân loại  

hội thảo 

Số lƣợng 

2014 2015 2016 2017 2018 Tổng số 

1 Hội thảo quốc tế   4 3 3 10 

2 Hội thảo trong nƣớc 1 5 4 7 14 31 

3 Hội thảo của Học viện 1 2 3 3 1 10 

 Tổng cộng 2 7 11 13 18 51 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của Học viện vì 

đã được tính 1 lần) 

Tỷ số  ài  áo cáo trên cán  ộ cơ hữu: 51/131. 

36.  Số lƣợng cán  ộ cơ hữu của CSGD có  áo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo 

đƣợc 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 

Học viện 

Từ 1 đến 5  áo cáo 6 14 4 

Từ 6 đến 10  áo cáo     

Từ 11 đến 15  áo cáo     

Trên 15 báo cáo     

Tổng số cán bộ tham gia 6 14 4 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của Học viện) 
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37.  Số  ằng phát minh, sáng chế đƣợc 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  

2015  

2016  

2017  

2018  

38. Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

38.1. Số lƣợng sinh viên của Học viện 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 

Học viện 

Từ 1 đến 3 đề tài   51  

Từ 4 đến 6 đề tài      

Trên 6 đề tài      

Tổng số sinh viên tham gia   51  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tƣơng đƣơng, đề tài nhánh cấp nhà nƣớc 

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 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Số giải thƣởng 

nghiên cứu khoa 

học, sáng tạo 

  8 8  

2 Số  ài  áo đƣợc 

đăng, công trình 

đƣợc công  ố 

   1  
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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 Học viện 14.064 14.064   

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học 

viện 

Trong đó 

24.014 24.014   

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 

 23.443  23.443     

2.2 Thư viện, trung tâm học liệu  480  480     

2.3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, 

thực tập, luyện tập 

350  350      

40.  Tổng số đầu sách trong thƣ viện của Học viện ( ao gồm giáo trình, học liệu, tài 

liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e- ook, cơ sở dữ liệu điện tử) 

Khối ngành/  

Nhóm ngành 
Đầu sách Bản sách 

Khối ngành I   

Khối ngành II   

Khối ngành III 1.083 6.915 

Khối ngành IV   

Khối ngành V   

Khối ngành VI   

Khối ngành VII 923 5.628 

Các môn chung 1.699 6.850 

Tổng  3.705 19.393 
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41.  Tổng số thiết  ị chính của Học viện:  

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 

đƣờng 

204 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, quạt cây, ổ 

cắm lioa,  ảng di động, 

 ảng nội quy 

Sinh 

viên 
89 89   

2 

Giảng 

đƣờng 

206 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, quạt cây, ổ 

cắm lioa,  ảng cố định, 

 ảng nội quy 

Sinh 

viên 
89 89   

3 

Giảng 

đƣờng 

501 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, màn chiếu, ổ cắm 

lioa, quạt treo tƣờng, 

 ảng nội quy, míc có 

dây 

Sinh 

viên 
45 45   

4 

Giảng 

đƣờng 

502 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
93 93   

5 

Giảng 

đƣờng 

504 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
142 142   
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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 

6 

Giảng 

đƣờng 

505A 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
72 72   

7 

Giảng 

đƣờng 

505B 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, loa, Máy chiếu, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

quạt treo tƣờng 

Sinh 

viên 
66 66   

8 

Giảng 

đƣờng 

506 

01 

 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
94 94   

9 

Giảng 

đƣờng 

507 

 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
92 92   

10 

Giảng 

đƣờng 

601 

 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, míc có dây, màn 

chiếu, ổ cắm lioa, quạt 

treo tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
45 45   

11 

Giảng 

đƣờng 

602 

`01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

Sinh 

viên 
93 93   
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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 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

12 

Giảng 

đƣờng 

604 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
142 142   

13 

Giảng 

đƣờng 

605A 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
72 72   

14 

Giảng 

đƣờng 

605B 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, loa, Máy chiếu, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

quạt treo tƣờng 

Sinh 

viên 
66 66   

15 

Giảng 

đƣờng 

606 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

Sinh 

viên 
94 94   

16 

Giảng 

đƣờng 

607 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

Sinh 

viên 
92 92   
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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 

cắm lioa, quạt treo 

tƣờng,  ảng nội quy 

17 

Phòng 

nghỉ 

GV 503 

01 

Bàn to,  àn nhỏ, ghế 

xoay, ghế nỉ, gƣơng, 

đồng hồ, điều hòa cục 

 ộ, cốc, ca nƣớc, phích 

Giảng 

viên 
18 18   

18 

Phòng 

nghỉ 

GV 603 

01 

Bàn to,  àn nhỏ, ghế nỉ, 

gƣơng, đồng hồ, điều 

hòa cục  ộ, cốc, ca 

nƣớc, phích 

Giảng 

viên 
18 18   

19 

Giảng 

đƣờng 

1114 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa,  ảng nội quy, 

điều hòa cục  ộ 

Sinh 

viên 
94 94   

20 

Giảng 

đƣờng 

914 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa,  ảng nội quy, 

điều hòa cục  ộ 

Sinh 

viên 
94 94   

21 
Hội 

trƣờng I 
01 

Bàn, ghế ghỗ nỉ, míc có 

dây, míc không dây, 

amply, loa,  ộ thu mic, 

sân khấu, rèm, ghế tựa 

nỉ, dàn đèn chiếu, điều 

hòa cục  ộ, quạt trần 

Sinh 

viên 
450 450   

22 

Giảng 

đƣờng 

PH2 ( 

01 

Bàn học, ghế gấp nỉ, ghế 

gấp da, loa, amply, míc 

có dây, máy chiếu, màn 

Sinh 

viên 
78 78   
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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 

nhà 3 

tầng ) 

chiếu,  ảng nội quy, 

đồng hồ,  ảng di động  

23 

Giàng 

đƣờng 

40 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Máy chiếu, míc có 

dây, máy chiếu, màn 

chiếu, ổ cắm lioa, điều 

hòa cục  ộ,  ảng, quạt 

trần, quạt treo 

Sinh 

viên 
45 45   

24 

Phòng 

hình 

họa 

01 

Giá vễ, kệ vẽ, đèn flash, 

đôn sắt, ghế nhựa, đèn 

sƣởi dầu, mấu vật vẽ 

Sinh 

viên 
40 40   

25 

Giảng 

đƣờng 

63 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, míc có dây, máy 

chiếu, màn chiếu, ổ cắm 

lioa,  ảng nội quy, điều 

hòa cục  ộ, quạt treo, 

 ảng   

Sinh 

viên 
45 45   

26 

Giảng 

đƣờng 

64 

01 

Bàn học, ghế gấp da, 

loa, amply, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, 

 ảng nội quy, đồng hồ, 

 ảng, quạt treo tƣờng, 

điều hòa cục  ộ 

Sinh 

viên 
40 40   

27 

Giảng 

đƣờng 

65 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, míc có dây, máy 

chiếu, màn chiếu, ổ cắm 

lioa,  ảng nội quy, điều 

hòa cục  ộ, quạt treo 

tƣờng,  ảng   

Sinh 

viên 
45 45   

28 
Giảng 

đƣờng 
01 

Bàn học dài, ghế tựa nỉ, 

míc khoongh dây, loa, 

Sinh 

viên 
178 178   
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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 

203 amply,  ộ thu míc,  ục 

phát  iểu, máy chiếu, 

màn chiếu, tủ để amply 

29 

Giảng 

đƣờng 

205 

01 

Bàn học dài, ghế tựa nỉ, 

míc khoongh dây, loa, 

amply,  ộ thu míc,  ục 

phát  iểu, máy chiếu, 

màn chiếu đồng hồ, tủ 

để amply 

Sinh 

viên 
89 89   

30 

Giảng 

đƣờng 

305 

01 

Bàn họp,  àn học dài, 

ghế họp nỉ, tivi, míc có 

dây, míc không dây, loa, 

amply,  ộ thu míc, đồng 

hồ,  àn dài, tủ để amply 

Giảng 

viên 
172 172   

31 
Phòng 

họp 307 
01 

Bàn họp tròn,  àn họp, 

ghế tựa da, tivi, đồng hồ, 

loa, amply, míc không 

dây, ổ cắm, máy chiếu, 

màn chiếu, tủ để đồ, tủ 

để amply 

Giảng 

viên 
95 95   

32 
Phòng 

họp 407 
01 

Bàn họp tròn,  àn họp, 

ghế tựa da, đồng hồ, tủ 

để đồ, ấm chén, cây 

nƣớc 

Giảng 

viên 
66 66   

33 
Phòng 

họp 303 
01 

Bàn họp tròn,  àn họp, 

ghế tựa da, đồng hồ, tủ 

để đồ, ấm chén, cây 

nƣớc, màn chiếu, 

camera, đầu thu camera, 

camera,  ảng di động 

Giảng 

viên 
25 25   

34 
Phòng 

lab 1 

01 

 

Bộ máy tính,  àn máy 

tính, ghế gấp da, loa, 

míc không dây, amply, 

Sinh 

viên 
92 92   
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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 

 ộ thu mic, máy chiếu, 

màn chiếu,  ảng nội 

quy, tủ mạng, ổn áp, ổ 

cắm 

35 
Phòng 

lab 2 
01 

Bộ máy tính,  àn máy 

tính, ghế gấp da, loa, 

míc không dây, amply, 

 ộ thu mic, máy chiếu, 

màn chiếu,  ảng nội 

quy, tủ mạng, ổn áp, ổ 

cắm 

Sinh 

viên 
92 92   

36 
Phòng 

lab 3 
01 

Bộ máy tính,  àn máy 

tính, ghế gấp da, loa, 

míc không dây, amply, 

 ộ thu mic, máy chiếu, 

màn chiếu,  ảng nội 

quy, tủ mạng, ổn áp, ổ 

cắm 

Sinh 

viên 
94 94   

37 

Giảng 

đƣờng 

301 ( 

phân 

hiệu ) 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

 ảng cố định, 

Sinh 

viên 

50 

 

50 

 
  

38 

Giảng 

đƣờng 

404 ( 

phân 

hiệu ) 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

 ảng cố định, 

Sinh 

viên 
50 50   

39 

Giảng 

đƣờng 

405 ( 

phân 

hiệu ) 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

 ảng cố định, 

Sinh 

viên 
50 50   
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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 

40 

Giảng 

đƣờng 

302 ( 

phân 

hiệu ) 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

 ảng cố định, 

Sinh 

viên 
70 70   

41 

Giảng 

đƣờng 

402 ( 

phân 

hiệu ) 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

 ảng cố định, 

Sinh 

viên 
70 70   

42 

Giảng 

đƣờng 

403 ( 

phân 

hiệu ) 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

 ảng cố định, 

Sinh 

viên 
120 120   

43 

Giảng 

đƣờng 

303 ( 

phân 

hiệu ) 

01 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa, Máy 

chiếu, mic không dây, 

màn chiếu, ổ cắm lioa, 

 ảng cố định, 

Sinh 

viên 
120 120   

 Tổng 43 

Bàn liền ghế,  ộ  àn ghế 

GV, Amply, loa,  ộ thu 

míc, Máy chiếu, míc 

không dây, míc có dây, 

máy chiếu, màn chiếu, ổ 

cắm lioa,  ảng nội quy, 

điều hòa cục  ộ,  ộ máy 

tính, quạt trần, quạt treo 

tƣờng, quạt cây, ghế 

gấp, ghế tựa 

Giảng 

viên, 

Sinh 

viên 

3,786 3,786   
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42. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của Học viện trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2014: 55,241,663,371 

- Năm 2015: 122,431,377,810 

- Năm 2016:  32,675,607,884 

- Năm 2017:  49,338,215,336 

- Năm 2018:  50,900,182,047 

43.  Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2014:    2,987,229,546 

- Năm 2015:  5,052,477,663 

- Năm 2016:   8,018,129,500 

- Năm 2017:  12,570,385,002 

- Năm 2018:  17,030,273,093 

44.  Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng: (xem mục 46 do chƣa phân tách đƣợc) 

45. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng 

- Năm 2014:   1,801,910,432 

- Năm 2015: 5,956,292,452 

- Năm 2016:   5,638,050,539 

- Năm 2017: 3,644,490,802 

- Năm 2018:. 2,056,619,285 

46.  Tổng chi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

phục vụ cộng đồng 

- Năm 2014:   12,404,764,614 

- Năm 2015: 15,194,154,794 

- Năm 2016: 19,598,713,334 

- Năm 2017: 18,092,773,928 

- Năm 2018: 18,843,844,841 

47.  Tổng chi cho phát triển đội ngũ 

- Năm 2014:   6,526,800,000 

- Năm 2015: 7,432,300,000 

- Năm 2016: 9,269,400,000 
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- Năm 2017: 10,742,000,000 

- Năm 2018: 13,938,140,762 

48.  Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tƣ vấn và hỗ trợ việc làm 

- Năm 2014:   0 

- Năm 2015: 0 

- Năm 2016:   0 

- Năm 2017: 204,102,500 

- Năm 2018: 463,978,500 

 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 

Thán

g/nă

m 

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 

2015       

2 
Cơ sở 

giáo dục 

Thông tƣ 

12/TT-

BGDĐT 

2019       

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

 Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dƣới đây (số 

liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

1. Giảng viên: 

- Tổng số giảng viên cơ hữu (ngƣời): 65. 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán  ộ cơ hữu (%): 65/131 = 49.62%. 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

(%): 17/65 = 26.15%. 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu (%): 

47/65 = 72.3%. 
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2. Sinh viên: 

- Tổng số sinh viên chính quy (ngƣời): 2365. 

- Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 11.63. 

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 64.4. 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lƣợng đào tạo của Học viện: 

- Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học đƣợc những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 20.2. 

- Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học đƣợc một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 19.6. 

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  ao gồm cả sinh viên 

chƣa có việc làm học tập nâng cao (%): 43.5. 

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 56.5. 

- Tỷ lệ tự tạo đƣợc việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): 10.4. 

- Thu nhập  ình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ):  

 Thu nhập từ 3-5 triệu đ/tháng là 33% ngƣời đƣợc khảo sát; 

 Thu nhập từ 5-8 triệu đ/tháng là 44% ngƣời đƣợc khảo sát; 

 Thu nhập trên 8tr triệu đ/tháng là 17% ngƣời đƣợc khảo sát. 

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo 

(Học viện chƣa khảo sát): 

- Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng đƣợc ngay (%):... 

- Tỷ lệ sinh viên cơ  ản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhƣng phải đào tạo thêm 

(%):............... 

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 đồngtrên cán  ộ cơ hữu: 46/131. 

-  Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng trên cán  ộ cơ hữu:... 

- Tỷ số sách đã đƣợc xuất  ản trên cán  ộ cơ hữu: 17/131. 

- Tỷ số  ài đăng tạp chí trên cán  ộ cơ hữu: 70/131. 

- Tỷ số  ài  áo cáo trên cán  ộ cơ hữu: 28/131. 

7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

- Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy: 1.25. 

- Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy: 28%. 

8. Kết quả kiểm định chất lƣợng giáo dục 

-  Cấp cơ sở giáo dục: không. 

-  Cấp chƣơng trình đào tạo: không.  
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PHỤ LỤC 2. HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Quyết định thành lập HĐTĐG, BTK và các nhóm công tác chuyên trách số 

129/QĐ-HVPNVN ngày 02/3/2018 

2. Quyết định điều chỉnh BTK và các nhóm công tác chuyên trách số 06/QĐ-

HVPNVN ngày 04/1/2019 

3. Kế hoạch Tự đánh giá số 39/KH-HVPN ngày 30/5/2018 

4. Kế hoạch Tự đánh giá điều chỉnh số 78/KH-HNPNVN ngày 10/10/2018 
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

Số: 129 /QĐ-HVPNVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng  3  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam  an 

hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-ĐCT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Đoàn chủ 

tịch Trung ƣơng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

Căn cứ Thông tƣ số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ GDĐT  an hành quy định về kiểm định chất lƣợng CSGD đại học; 

 Xét đề nghị củaTrƣởng Phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Học viện Phụ nữ  

Việt Namgồm 25 ông/bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Giúp việc cho Hội đồng có Ban thƣ ký và các nhóm công tác chuyên trách gồm 

các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá CSGD theo Quy định về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng cơ sở giáo dục  an hành kèm theo Thông tƣ số 

12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT và Hƣớng 

dẫn tự đánh giá chất lƣợng CSGD của Cục QLCL. 

 Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các ông/ à (trƣởng các đơn vị liên quan) và các ông/ à có tên tại  

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VT, ĐT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Tiến 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHẤT LƢỢNG CSGD 

(Kèm theo Quyết định số 129/QĐ- HVPN ngày 02 tháng 3 năm 2018 

của Học viện Phụ nữ Việt Nam) 

TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ 

1.  TS. Trần Quang Tiến Giám đốc – Bí thƣ ĐU Chủ tịch 

2.  TS. Dƣơng Kim Anh Phó Giám đốc Học viện Phó Chủ tịch 

3.  ThS. Hà Thị Thanh Vân  Phó Giám đốc Học viện Thành viên  

4.  TS. Bùi Thị Mai Đông Hội đồng KHĐT Thành viên  

5.  ThS. Trần Thị Vân Oanh Thƣ ký Hội đồng Học viện Thành viên 

6.  TS. Đoàn Thị Thanh Huyền Phó Trƣởng Khoa CTXH Thành viên  

7.  TS. Lƣơng Văn Tuấn Phó Trƣởng Khoa Luật Thành viên  

8.  TS. Đoàn Thị Trang Phó Trƣởng Khoa KHCB Thành viên  

9.  TS. Phạm Hồng Hải Phó Trƣởng Khoa QTKD Thành viên  

10.  NCS. Nguyễn Thị Thu Hƣờng Trƣởng  ộ môn CTXH Thành viên 

11.  TS. Trần Thị Thu Hiền Phó Giám đốc TT BDCB Thành viên  

12.  TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Viện trƣởng VNCPN Thành viên  

13.  HV. Phan Cao Quang Anh Phó GĐ TT CNTT-TT Thành viên 

14.  ThS. Phạm Thị Diễm Trƣởng Phòng TC-HC Thành viên  

15.  ThS. Nguyễn Minh Phƣơng Trƣởng Phòng TC-KT Thành viên  

16.  ThS. Hoàng Hƣơng Thủy Trƣởng Phòng HTQT Thành viên  

17.  ThS. Bùi Gia Huân Phó Trƣởng Phòng CSVC Thành viên  

18.  ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trƣởng Phòng ĐT Thành viên  

19.  NCS. Nguyễn Phi Long Phó Trƣởng phòng CTSV Thành viên 

20.  ThS. Nguyễn Khánh Ly Phó CT Công đoàn Thành viên  

21.  ThS. Nguyễn Văn Tòng Phó Bí thƣ Đoàn Thanh niên Thành viên  

22.  TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Đại diện giảng viên Thành viên 

23.  NCS. Trƣơng Thu Trà Đại diện giảng viên Thành viên  

24.  CN. Hoàng Thị Liên Đại diện cựu sinh viên Thành viên  

25.  ThS. Tạ Văn Thành CV ĐBCL – Phòng ĐT Thƣ ký 

(Danh sách gồm có 25 người). 
 

  



361 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƢ KÝ 

(Kèm theo Quyết định số 129/QĐ- HVPN ngày 02 tháng 3 năm 2018 

của Học viện Phụ nữ Việt Nam) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1.  ThS. Trần Thị Vân Oanh Trƣởng Phòng Đào tạo Trƣởng Ban thƣ ký 

2.  ThS. Tạ Văn Thành CV Phòng Đào tạo UV Thƣ ký 

3.  ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trƣởng Phòng ĐT Thành viên 

4.  ThS. Lê Kim Liên CV Phòng Đào tạo Thành viên 

5.  CN. Nguyễn Việt Dũng CV Phòng Đào tạo Thành viên 

6.  ThS. Hoàng Thế Minh CV Phòng CTSV Thành viên 

7.  ThS. Trần Thị Thanh  CV Phòng CTSV Thành viên 

8.  CN. Vũ Thị Hƣơng CV Phòng TCKT Thành viên 

9.  ThS. Trần Thị Hoan CV TTBDCB Thành viên 

10.  ThS. Vũ Thị Hằng  CV TTBDCB Thành viên 

11.  ThS. Phạm Thị Hạnh CV Phòng CSVC Thành viên 

12.  ThS. Trịnh Thị Hoàng Anh CV Phòng TC-HC Thành viên 

13.  ThS. Nguyễn Thị Thu Hà   CV Phòng TC-HC Thành viên 

14.  ThS. Nguyễn Thị Phƣơng CV Phòng TC-HC Thành viên 

15.  ThS. Hoàng Thị Hƣơng Giang CV Phòng HTQT Thành viên 

16.  ThS. Vũ Thị Ngọc CV Phòng HTQT Thành viên 

17.  CN. Phạm Thị Thanh Tuyền CV TTCNTT-TT Thành viên 

18.  ThS. Nguyễn Phƣơng Chi GV Khoa Giới &PT Thành viên 

19.  NCS. Nguyễn Văn Thanh GV Khoa CTXH Thành viên 

20.  NCS. Nguyễn Thị Thu Hƣờng GV Khoa CTXH Thành viên 

21.  ThS. Bùi Thị Thƣ GV Khoa KHCB Thành viên 

22.  ThS. Vũ Thị Bích Đào GV Khoa KHCB Thành viên 

23.  ThS. Đoàn Thị Yến GV Khoa QTKD Thành viên 

24.  ThS. Lê Tuyết Nhung GV Khoa QTKD Thành viên 

25.  ThS. Ngô Thị Hồng Nhung GV Khoa QTKD Thành viên 

26.  ThS. Nguyễn Anh Tú GV Khoa QTKD Thành viên 

27.  NCS. Nguyễn Thanh Hiền GV Khoa Luật Thành viên 

28.  NCS. Trần Thị Thanh Huyền GV Khoa Luật Thành viên 

29.  ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai GV Khoa Luật Thành viên 

30.  ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang GV Khoa Luật Thành viên 

31.  TS. Lê Thị Tƣờng Vân NCVC Viện NCPN Thành viên 

32.  ThS. Trƣơng Thúy Hằng NCV Viện NCPN Thành viên 

33.  ThS. Vũ Khánh Chi CV Trung tâm Cetcaw Thành viên 

(Danh sách gồm có 33người) 
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DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kèm theo Quyết định số 129/QĐ- HVPN ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Học viện Phụ nữ Việt Nam) 

TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ viết báo cáo và tập hợp minh chứng 

Nhóm 1.  

ThS. Trần Thị Vân Oanh Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 

- Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Thành viên 

ThS. Lê Kim Liên Thành viên 

CN. Nguyễn Việt Dũng Thành viên 

ThS. Nguyễn Văn Tòng Thƣ ký 

Nhóm 2.  

ThS. Hoàng Hƣơng Thủy Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 8: Các mạng lƣới và quan hệ đối ngoại  

- Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học  

TS. Trần Thị Thu Hiền Thành viên 

ThS. Hoàng Thị Hƣơng Giang Thành viên 

ThS. Vũ Thị Ngọc Thành viên 

ThS. Nguyễn Phƣơng Chi Thƣ ký 

Nhóm 3.  

NCS. Trƣơng Thu Trà 
Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 9: Hệ thống ĐBCL  ên trong 

- Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 
- Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong 

ThS. Vũ Thị Hằng  Thành viên 

ThS. Tạ Văn Thành Thành viên 

ThS. Trần Thị Hoan Thƣ ký 

Nhóm 4.  

ThS. Phạm Thị Diễm Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa  

- Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà   Thành viên 

ThS. Nguyễn Thị Phƣơng Thành viên 

ThS. Đoàn Thị Yến Thƣ ký 

Nhóm 5.  
ThS. Nguyễn Minh Phƣơng Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất  
CN. Vũ Thị Hƣơng Thành viên 
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TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ viết báo cáo và tập hợp minh chứng 

HV. Phan Cao Quang Anh Thành viên - Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trƣờng 

ThS. Bùi Gia Huân Thành viên 

CN. Phạm Thị Thanh Tuyền Thành viên 

ThS. Phạm Thị Hạnh Thƣ ký 

Nhóm 6.  

TS. Trần Quang Tiến Trƣởng nhóm 
- Tiêu chuẩn 2: Quản trị 

- Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 

- Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lƣợc 

- Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng 

TS. Dƣơng Kim Anh Thành viên 

ThS. Hà Thị Thanh Vân  Thành viên 

TS. Phạm Hồng Hải Thành viên 

ThS. Vũ Khánh Chi Thành viên 

ThS. Trịnh Thị Hoàng Anh Thƣ ký 

Nhóm 7.  

TS. Bùi Thị Mai Đông Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lƣợng 
ThS. Lê Tuyết Nhung Thành viên 

ThS. Nguyễn Anh Tú Thành viên 

ThS. Ngô Thị Hồng Nhung Thƣ ký 

Nhóm 8.  

TS. Đoàn Thị Thanh Huyền  Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 

- Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Thành viên 

NCS. Nguyễn Văn Thanh Thành viên 

NCS. Nguyễn Thị Thu Hƣờng Thƣ ký 

Nhóm 9.  

TS. Lƣơng Văn Tuấn Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 
NCS. Nguyễn Thanh Hiền Thành viên 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai Thành viên 

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang Thƣ ký 
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TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ viết báo cáo và tập hợp minh chứng 

Nhóm 10.  

NCS. Nguyễn Phi Long Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 16: Đánh giá ngƣời học 

- Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học 

ThS. Hoàng Thế Minh Thành viên 

CN. Hoàng Thị Liên Thành viên 

ThS. Trần Thị Thanh  Thƣ ký 

Nhóm 11.  

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Trƣởng nhóm 
- Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 

- Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

- Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 

TS. Lê Thị Tƣờng Vân Thành viên 

ThS. Trƣơng Thúy Hằng Thành viên 

NCS. Trần Thị Thanh Huyền Thƣ ký 

Nhóm 12.  

TS. Đoàn Thị Trang Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chƣơng trình dạy học 
ThS. Vũ Thị Bích Đào Thành viên 

ThS. Bùi Thị Thƣ Thành viên 

ThS. Nguyễn Khánh Ly Thƣ ký 

(Danh sách gồm có 12 nhóm công tác gồm 54người) 
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

Số: 06 /QĐ-HVPNVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 01  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Ban thƣ ký và Nhóm công tác chuyên trách 

tự đánh giá chất lƣợng CSGD 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam  an 

hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-ĐCT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Đoàn chủ 

tịch Trung ƣơng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

Căn cứ Thông tƣ số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trƣởng Bộ GDĐT  an hành quy định về kiểm định chất lƣợng CSGD đại học; 

Căn cứ Biên  ản họp Hội đồng TĐG số 02/BB-HĐTĐG ngày 20/9/2018; 

 Xét đề nghị củaTrƣởng Phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh Ban thƣ ký và các nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá 

cơ sở giáo dục Học viện Phụ nữ Việt Nam (Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Ban thƣ ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng 

tự đánh giá CSGD (thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-HVPNVN ngày 02/3/2018) 

triển khai tự đánh giá CSGD theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng cơ sở 

giáo dục  an hành kèm theo Thông tƣ số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT và Hƣớng dẫn tự đánh giá chất lƣợng CSGD của Cục 

QLCL. 

 Nhiệm vụ và chế độ công tác  cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng 

tự đánh giá CSGD phân công và quyết định. Ban thƣ ký và các nhóm công tác tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các ông/ à (trƣởng các đơn vị liên quan) và các ông/ à có tên tại  

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VT, ĐT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quang Tiến 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƢ KÝ 

(Kèm theo Quyết định số   06    /QĐ- HVPN ngày    04  tháng   01   năm 2019 

của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam) 

 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1.  ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trƣởng Phòng Đào tạo Trƣởng Ban thƣ ký 

2.  ThS. Phạm Thị Hạnh CV Phòng TC-HC Thành viên 

3.  ThS. Vũ Thị Ngọc CV Phòng HTQT Thành viên 

4.  ThS. Tạ Văn Thành CV Phòng Đào tạo UV Thƣ ký 

5.  ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy GV Khoa KHCB Thành viên 

6.  ThS. Vũ Thị Hằng CV Trung tâm BDCB Thành viên 

7.  CN. Hoàng Thế Minh CV Phòng CTSV Thành viên 

8.  ThS. Bùi Diễm Hằng NCV Viện NCPN Thành viên 

(Danh sách gồm có 08 người) 
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DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

(Kèm theo Quyết định số   06    /QĐ- HVPN ngày    04  tháng   01   năm 2019 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam) 

TT Họ và tên Đơn vị 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ viết báo cáo và tập hợp minh chứng 

Nhóm 1.  

ThS. Phạm Thị Diễm TCHC Trƣởng nhóm - Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa  

- Tiêu chuẩn 2: Quản trị 
- Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 

- Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lƣợc 

- Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ 
cộng đồng  

- Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực  

ThS. Trần Thị Vân Oanh TCHC Thƣ ký 

PGS.TS. Lại Xuân Thủy QTKD Thành viên 

ThS. Nguyễn Thị Phƣơng TCHC Thành viên 

TS. Phạm Hồng Hải 
QTKD Thành viên 

Nhóm 2.  

ThS. Hà Thị Thanh Vân PGĐ Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất  
- Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trƣờng. 

Trong đó 

- Đ/c Nguyễn Minh Phƣơng viết  áo cáo Quản lý tài chính, Kết 

quả tài chính và thị trƣờng. 

- Đ/c Bùi Gia Huân, Phan Cao Quang Anh viết  áo cáo về Cơ 
sở vật chất 

Ths. Phạm Thị Hạnh TCHC Thƣ ký 

ThS. Nguyễn Minh Phƣơng TCKT Thànhviên 

HV. Phan Cao Quang Anh TTTV Thành viên 

ThS. Bùi Gia Huân CSVC Thành viên 

CN. Đào Thùy Dƣơng TCKT Thành viên 

CN. Bùi Ngọc Hà CSVC Thành viên 

Nhóm 3.  

TS. Dƣơng Kim Anh HTQT Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 8: Các mạng lƣới và quan hệ đối ngoại  

- Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học  ThS. Vũ Thị Ngọc HTQT Thƣ ký 

TS. Lê Hồng Việt VNC Thành viên 

Nhóm 4.  

NCS. Trƣơng Thu Trà TTBD Trƣởng nhóm - Tiêu chuẩn 9: Hệ thống ĐBCL  ên trong 

- Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 
- Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin ĐBCL  ên trong 

ThS. Tạ Văn Thành ĐT Thƣ ký 

ThS. Lê Kim Liên ĐT Thành viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ viết báo cáo và tập hợp minh chứng 

Nhóm 5.  

TS. Đoàn Thị Trang CB Trƣởng nhóm 

- Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lƣợng  
- Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chƣơng trình dạy học  
- Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 

ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy CB Thƣ ký 

TS. Đoàn Thị Thanh Huyền CTXH Thành viên 

ThS. Nguyễn Khánh Ly Luật Thành viên 

PGS.TS. Trần Thị Mỵ Lƣơng CB Thành viên 

ThS. Nguyễn Phƣơng Chi Giới Thành viên 

ThS. Đoàn Thị Yến QTKD Thành viên 

Nhóm 6.  

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm ĐT Trƣởng nhóm 
- Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 

- Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 
ThS. Vũ Thị Hằng TTBD Thƣ ký 

CN. Đỗ Thị Phƣơng Thảo ĐT Thành viên 

Nhóm 7.  

TS. Nguyễn Phi Long CTSV Trƣởng nhóm 
- Tiêu chuẩn 16: Đánh giá ngƣời học 

- Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ ngƣời học 
CN. Hoàng Thế Minh CTSV Thƣ ký 

ThS. Trần Thị Hoan TTBD Thành viên 

Nhóm 8.  

ThS. Nguyễn Hoàng Anh VNC Trƣởng nhóm - Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 

- Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

- Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 

- Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học  
- Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng  

ThS. Bùi Diễm Hằng VNC Thƣ ký 

NCS. Trần Thị Thanh Huyền Luật Thành viên 

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài CTXH Thành viên 

ThS. Vũ Khánh Chi Cet-caw Thành viên 

(Danh sách gồm có 8 nhóm công tác gồm 36 người) 
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

Số: 39 /KH-HVPN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Mục đích tự đánh giá 

 Nhằm cải tiến, nâng cao chất lƣợng đào tạo và đăng ký kiểm định chất lƣợng. 

2. Phạm vi tự đánh giá 

 Đánh giá các hoạt động của CSGD theo tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CSGD 

của Bộ GDĐT chu kỳ kiểm định chất lƣợng 2013 - 2018. 

3. Công cụ tự đánh giá 

 Công cụ tự đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CSGD ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 12/2017/TT-BGDĐTngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ GDĐTvà các 

tài liệu hƣớng dẫn. 

4. Hội đồng tự đánh giá 

4.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá 

 Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD đƣợc thành lập theo Quyết định số 

129/QĐ-HVPNVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Hội 

đồng gồm có 25 thành viên (danh sách kèm theo). 

4.2.  an thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách (Danh sách kèm theo 

Quyết định số 129/QĐ-HVPNVN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Học viện Phụ nữ 

Việt Nam). 

4.3. Phân công thực hiện(Danh sách kèm theo Quyết định số 129/QĐ-HVPNVN 

ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Học viện Phụ nữ Việt Nam). 

5. Kế hoạch thu thập thông tin từ nguồn ngoài CSGD 

TT Minh chứng 
Các hoạt 

động 

Các loại  

nguồn lực 

Thời 

gian 
Ghi chú 

1 

Thông tin khảo sát các 

bên liên quan trong 

quá trình xây dựng 

chƣơng trình đào tạo. 

Seminar và 

khảo sát qua 

Phiếu 

Phòng hội thảo 

Kinh phí cho 60 

tổ chức (6 CTĐT) 

7/2018 

Kết hợp 

với Điều 

chỉnh 

CTĐT 

2 

Thông tin khảo sát 

cựu sinh viên K1, K2 

tốt nghiệp 

Seminar và 

khảo sát qua 

Phiếu 

Phòng hội thảo 

Kinh phí cho 50 

ngƣời 

9/2018 

Kết hợp 

với các kỳ 

Báo cáo 

công khai 

3 

Thông tin khảo sát 

doanh nghiệp/đơn vị 

nơi tiếp nhận cựu SV 

Khảo sát qua 

Phiếu 

Kinh phí cho 20 

đơn vị 
3/2019  
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6. Thời gian biểu 

Thời gian thực hiện tự đánh giá CTĐT (khoảng 12 - 18 tháng), theo lịch trình 

dự kiến nhƣ sau: 

Thời gian Các hoạt động 

Tuần 1 - 2 

(từ 26/02-

09/3/2018) 

1. Họp Lãnh đạo CSGD để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian  iểu và 

xác định các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD. 

2. Thủ trƣởng CSGD ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chất lƣợng CSGD. 

3. Họp Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD để:  

 Công  ố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; 

 Thông qua quy trình tự đánh giá và các văn  ản hƣớng dẫn đánh 

giá chất lƣợng CSGD; 

 Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; 

Tuần 3 – 4 

(từ 28/5-

06/6/2018) 

1. Phổ  iến chủ trƣơng triển khai công tác tự đánh giá đến toàn thể 

cán  ộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tham gia thực hiện. 

2. Họp Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD để thông qua: 

 Lịch trình tự đánh giá chất lƣợng CSGD;  

 Dự thảo đề cƣơng  áo cáo tự đánh giá (dựa trên cơ sở tài liệu 

hƣớng dẫn của Bộ GDĐT và điều kiện cụ thể của CSGD); 

 Trình Thủ trƣởng CSGD đề nghị phê chuẩn Lịch trình tự đánh giá. 

Tuần 5 

(từ 09/6-

13/6/2018) 

1. Công  ố kế hoạch tự đánh giá đã đƣợc phê duyệt, thông  áo phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng, Ban thƣ ký và các 

nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng. 

Tuần 6 – 8 

(từ 02/7-

20/7/2018) 

1. Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng. 

2. Mã hoá các thông tin và minh chứng thu đƣợc. 

3. Mô tả thông tin và minh chứng thu đƣợc. 

4. Phân tích, lý giải nội hàm của các minh chứng để xem xét sự phù 

hợp của minh chứng với các yêu cầu trong từng tiêu chí của tiêu 

chuẩn đánh giá chất lƣợng CSGD. 

Tuần 9 – 13 

(từ 23/7-

24/8/2018) 

1. Các nhóm công tác chuyên trách viết các  áo cáo của từng tiêu chí 

(thu thập thông tin  ổ sung nếu cần thiết). 

4. Thiết kế phiếu khảo sát các  ên liên quan đáp ứng yêu cầu của từng tiêu chí. 

Tuần 14-15 

(từ 27/8-

07/9/2018) 

1. Trƣởng các nhóm chuyên trách tổng hợp các  áo cáo tiêu chí thành 

các  áo cáo tiêu chuẩn. 

2. Thu thập minh chứng qua Seminar đối với cựu sinh viên K1 và K2 

(Kết hợp cùng lễ khai giảng: nhóm chuyên trách tiến hành hội thảo 

cựu sinh viên về dự để lấy ý kiến trực tiếp/qua phiếu khảo sát).  

3. Hệ thống hóa minh chứng theo  áo cáo tự đánh giá tổng thể (lƣu ý 

mã hóa đồng  ộ minh chứng sẽ thu thập tháng 3/2019). 
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Thời gian Các hoạt động 

Tuần 16 

(từ 07/01-

11/01/2019) 

Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD thực hiện: 

 Xem xét các  áo cáo của từng tiêu chuẩn, tiêu chí do các nhóm 

chuyên trách dự thảo; 

 Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đƣợc sử dụng trong  áo 

cáo tự đánh giá; 

 Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu 

đƣợc; 

 Xác định các thông tin cần thu thập  ổ sung; 

 Thƣ ký Hội đồng tập hợp các  áo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo 

 áo cáo tự đánh giá chất lƣợng CSGD. 

Tuần 17-18 

(từ 18/02-

01/3/2019) 

1. Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD xem xét dự thảo  áo cáo tự 

đánh giá và đề xuất những chỉnh sửa (nếu cần). 

2. Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD thảo luận về  áo cáo tự 

đánh giá, xin ý kiến góp ý.  

Tuần 19-21 

(từ 11/3-

29/3/2019) 

1. Công  ố  ản  áo cáo tự đánh giá (đã chỉnh sửa sau góp ý) trong 

nội  ộ CSGD. 

2. Cán  ộ, giảng viên, nhân viên, ngƣời học, … đóng góp ý kiến phản 

 iện về  áo cáo tự đánh giá. 

Tuần 22-23 

(từ 08/4-

19/4/2019) 

1. Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD họp để tiếp tục  ổ sung và 

hoàn thiện  áo cáo tự đánh giá theo các ý kiến phản  iện; 

2. Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD thông qua  áo cáo tự đánh 

giá lần cuối và nộp  áo cáo cho thủ trƣởng CSGD để xem xét. 

Tuần 24 

(từ 22/4-

26/4/2019) 

1. CSGD gửi  áo cáo tự đánh giá và công văn cho cơ quan chủ quản, 

Bộ GDĐT. 

2. CSGD  ảo quản  áo cáo tự đánh giá, lƣu giữ các thông tin minh 

chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong  áo cáo tự đánh giá, 

sẵn sàng để hợp đồng với tổ chức KĐCLGD để thẩm định  áo cáo 

tự đánh giá trƣớc khi đánh giá ngoài.  

7. Nguồn tài chính 

- Nguồn thu học phí phân  ổ cho hoạt động đảm  ảo chất lƣợng. 

- Các hoạt động cần lập kế hoạch để triển khai và đƣợc phê duyệt kinh phí kèm 

theo. 
Nơi nhận: 

- Hội đồng tự đánh giá; 

- Các đơn vị trong CSGD; 

- Lƣu VT,PĐT 

GIÁM ĐỐC 
 

Đã ký 

 
Trần Quang Tiến 

 

  



372 
 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

Số: 78/KH-HVPNVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG 2018 

1. Mục đích 

 Nhằm cải tiến, nâng cao chất lƣợng đào tạo phục vụ công tác tự đánh giá và 

đăng ký kiểm định chất lƣợng. 

2. Phạm vi 

 Đảm  ảo chất lƣợng giáo dục tiếp cận theo tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng 

CSGD của Bộ GDĐT. 

3. Công cụ 

 Công cụ thực hiện đảm  ảo chất lƣợng giáo dục tiếp cận Bộ Tiêu chuẩn kiểm 

định chất lƣợng CSGD  an hành kèm theo Thông tƣ số 12/2017/TT-BGDĐTngày 19 

tháng 5 năm 2017 của Bộ GDĐTvà các tài liệu hƣớng dẫn. 

4. Hợp đồng tƣ vấn 

 Ngày 30/5/2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ  an hành Kế hoạch số 39/KH-

HVPNVN về việc tự đánh giá chất lƣợng cấp CSGD chu kỳ 2013-2018. Trƣớc đó, 

ngày 02/3/2018, Giám đốc đã ký Quyết định số 129 /QĐ-HVPNVN về việc thành lập 

Hội đồng Tự đánh giá, Ban thƣ ký và các nhóm công tác chuyên trách để chỉ đạo, thực 

hiện công tác tự đánh giá Học viện nhằm đảm  ảo chất lƣợng giáo dục toàn Học viện. 

 Tuy nhiên, do phần lớn thành viên các nhóm công tác chuyên trách chƣa đƣợc 

đào tạo chuyên sâu về công tác tự đánh giá nên không đảm  ảo tiến độ cũng nhƣ chất 

lƣợng. Theo thực trạng đó, Học viện sẽ khó thực hiện việc cải tiến chất lƣợng nhằm 

đáp ứng các yêu cầu cơ  ản để đăng ký kiểm định chất lƣợng giáo dục theo quy định. 

 Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá – Giám đốc Học viện quyết định thực hiện Hợp 

đồng: Tập huấn, tƣ vấn viết  áo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lƣợng cơ sở 

giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng của Bộ GD&ĐT. Xét năng lực thực hiện, 

Viện Đảm  ảo chất lƣợng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đƣợc lựa chọn thực 

hiện Hợp đồng trên nhằm đảm  ảo Học viện Phụ nữ Việt Nam đủ điều kiện đánh giá 

ngoài chất lƣợng giáo dục trong nƣớc sau khi hoàn thành các yêu cầu cải tiến chất 

lƣợng. 

5. Nguồn tài chính 

- Nguồn thu học phí phân  ổ cho hoạt động đảm  ảo chất lƣợng. 

- Dự trù kinh phí (Hợp đồng và Phụ lục kèm theo). 
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6. Thời gian biểu 

Thời gian thực hiện tự đánh giá CTĐT (khoảng 12 - 18 tháng), theo lịch trình 

dự kiến nhƣ sau: 

Thời gian Các hoạt động 

Từ 29/10-

31/10/2018 

5. Họp Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD để:  

 Phổ  iến chủ trƣơng thực hiện Hợp đồng với Viện ĐBCL – 

ĐHQG Hà Nội; 

 Công  ố quyết định điều chỉnh Ban thƣ ký và các nhóm công tác 

chuyên trách giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá; 

 Thông qua nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng, thành 

viên Ban thƣ ký và các nhóm công tác chuyên trách; 

 Thông qua Lịch trình tự đánh giá chất lƣợng CSGD (Do Viện 

ĐBCL xây dựng).  

Từ 

01/11/2018 

đến 

29/4/2019 

6. Thực hiện Kế hoạch làm việc do Viện ĐBCL xây dựng 

 Tập huấn, hƣớng dẫn tìm và chuẩn  ị minh chứng 

 Tập huấn, hƣớng dẫn các nhóm viết  áo cáo TĐG 

 Nhận xét  áo cáo tổng thể để hoàn thiện  áo cáo tự đánh giá  

Từ 02/5-

05/5/2019 

7. Họp Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng CSGD thông  áo kết quả tự 

đánh giá và xin ý kiến góp ý hoàn thiện  áo cáo tự đánh giá; 

Từ 10/5-

15/5/2019 
8. Họp toàn Học viện công  ố  áo cáo tự đánh giá. 

Từ 16/5-

20/5/2019 

9. CSGD gửi  áo cáo tự đánh giá và công văn cho cơ quan chủ quản, 

Bộ GDĐT. 

10. CSGD  ảo quản  áo cáo tự đánh giá, lƣu giữ các thông tin minh 

chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong  áo cáo tự đánh giá, 

sẵn sàng để hợp đồng với tổ chức KĐCLGD để thẩm định  áo cáo 

tự đánh giá trƣớc khi đánh giá ngoài.  

Từ 

02/5/2019 

đến 

30/6/2020 

11. Thực hiện cải tiến chất lƣợng theo  áo cáo tự đánh giá 

12. Thực hiện cải tiến chất lƣợng theo đề xuất của Hội đồng thẩm định 

 áo cáo tự đánh giá nhằm đảm  ảo các điều kiện chuẩn  ị công tác 

kiểm định chất lƣợng giáo dục. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tự đánh giá; 

- Các đơn vị trong CSGD; 

- Lƣu VT,PĐT 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Trần Quang Tiến 
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PHỤ LỤC 3. DANH MỤC MINH CHỨNG 

 (File kèm theo - 98 trang) 

Quy tắc mã hóa minh chứng: Mã thông tin và minh chứng (Mã MC) đƣợc ký 

hiệu  ằng chuỗi có dạng thức [Hn.ab.cd.ef]. Trong đó:  

- H: viết tắt “Hộp minh chứng” (Minh chứng của mỗi tiêu chuẩn đƣợc tập hợp 

trong 1 hộp hoặc một số hộp) 

- n: số thứ tự của hộp minh chứng đƣợc đánh số từ 1 đến hết  

- a : số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10)  

- cd: số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10)  

- ef: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (thông tin và minh chứng thứ 

nhất viết 01, thứ 15 viết 15...) 

Ví dụ:  

[H1.01.01.01]: là MC thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, đƣợc đặt ở hộp 1 

[H3.03.02.15]: là MC thứ 15 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 3, đƣợc đặt ở hộp 3 

[H4.04.03.25]: là MC thứ 25 của tiêu chí 03 thuộc tiêu chuẩn 4, đƣợc đặt ở hộp 4 

[H11.10.02.04]: là MC thứ 4 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 10, đƣợc đặt ở hộp 11. 

 

 

 


