
BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TR1J'NG D1I HQC MO - D!A CHAT Bôc 1p -Tir do- Hnh phüc 

     

So: 412 /MDC.-DBCL 
V/v phân cong viêt báo cáo cal tiên 
cht luçing giüa chu k kiêm djnh 

chat luçmg TriRing 

Ha Nói, ngày 04 tháng 8 nàm 2020 

Klnh g1ri: Các dan vj trong Trueing 

Thirc hin K hotch xây drng Báo cáo cãi tin cht 1uçmg Ca s giáo diic giüa 

chu k' kim dinh (2018 - 2023) cüa Tmng Dai  hc MO - Dia cht, Nhà tnrOng yêu 

c.0 các dan vj trong Trung thrc hin tr dánh giá theo các biu mu (phii htc 1 - 4) 

gii'ri kern theo cOng van nay. K hoach trin khai c th nhu sau: 

1. Thai gian tir dánh giá: Tr ngày 05/8/2020 dn ht ngày 31/8/2020 

2. Kt thi'ic th?i hn tr dárth giá, PhOng Dam bão cht luçing giáo diic chü trI 

tng hgp k& qua, vit Báo cáo cãi tin cht hrng và np cho Trung tarn Kirn dnh 

chit 1uçng Dii h9c Quc gia Ha Ni tnróc ngày 3 0/09/2020. 

Nhà truèng yeu cu các dan vj nghiêm tñc trin khai thirc hin cac cOng vic 

dã duac phân cong. Trong qua trInh thirc hin nu phát sinh them cong vic, Nhà 

trueing se có thông báo b sung./. 

No nhân: KT. HIEU TRIYNG 
- Hiêu trtning (de báo cao) 
- Các PHT (d p/h chi ao); ' 0 HIEU TRU(iNG 
- Nhir kInh g1ri (dé thrc hin); 
- HUMG eOffice; 
- Luu: HCTH, DBCL 

MO OU GH 

S Büi Xuãn Nam 



PHU LVC  1 

HIEU CAC BIEU MAIl VIET BAO CÁO CAl TIEN 
S1 GIAO DVC  GIU'A CIIIJ KS( KIM D!NH (2018-2023) 

TRUNG DeI HQC MO - DIA CHT 
g van so' 412 /MDG-DBCL ngày 04 tháng08 nàm 2020 cia Hiu 

truOizg Trw&ng Dgi hQc MO-D/a chat) 

TT Mau 
Don vi phu trách 

Don v phot hyp 

1 Phn 1.1-2-3 (Thông tin chung 
cüa tru?mg) 

Phông DBCL 

2 Bing 4.1 (V di ngU) Phông TCCB 
3 Bang 4.2 (Vê ngui hoc) PhOng DTDH, DTSDH, 

VP CTIT 
4 Bang 4.3 (V CTDT) Phông DTDH, DTSDH, 

VP Ciii 
5 Bing 4.4 (V NCKH) Phông KHCN 
6 Ph.n II. Dánh giá giQa k' Phèng DBCL Các phOng ban theo 

tiêu chuân cii the 
7 Phn III. K hotch cãi tiên 

chat luclng 
Phông DBCL Các phông ban theo 

tiêu chuân ci the 
8 Danh miic và ma minh chrng Phàng DBCL Các phông ban theo 

tiêu chuãn cu the 



PIIIJ LVC  2 

M CHIEU CAC TIEU CHUAN VIET BAO CÁO 
ANH GIA GIA CHU K' KIEM DJNH (2018-2023) 
TRUNG DiI HQC MO - DIA CHAT 

g van s 412/ MD -DB6TL ngày 04 tháng 08 nám 2020 cja Hiu 
tru'àng Tru'àng Dzi hQc Mó-Dja chat,) 

TT Tieu chuan 
Don vi phu trách 

chmnh 
DO'n v phol hçrp 

1 Sr mng và mic tiêu cüa 
tmng Da.i hçc 

Phông HCTH 

2 To chturc và quân 1 PhOng TCCB 

3 Chucmg trinh dào tao Phông DTDH PhOng DTSDH; 
VP cm 

4 Hot dng dao tao Phông DTDH Phông DTSDH; 
VP CTTT 

5 Di ngU can b quãn 1, giãng 
viên, nhân viên 

PhOng TCCB 

6 Ngui h9c Phông CTCTSV 

7 Nghiên cru khoa hçc, üng 
ding, phát triên và chuyên giao 
cong ngh 

Phàng KHCN 

8  Hott dng hçip tác quc th PhOng HTQT 

9 Thu vin, trang thi& b và co 
 sâtchtkhác 

TT TTTV PhOng csvc 

10 Tài chInh và quãn 1 tài chInh PhOng KHTC 
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PHIJ LVC  3 

G THAM CHIEU CAC TIEU cimAr VIET BAO CÁO 
H04CH CAl TIEN CHAT L!JQNG GI(J'A CIIU K' KIEM 
(2018-2023) TRIXUNG DAI HQC MO - DIA CHAT 

cong van s 412 /MD-DBCL ngày 04 tháng 08 nàm 2020 cáa Hiu 
trzt&ng TrwO'ng Dgi hQc MO -D ja chat,) 

TT Tieu chuan 
Don vi phu trách 

hmni 
. 

Don vl phoi hp 

1 Tm nhIn, s1r mng và van hóa Phông HCTH Các dan vj/Khoa 
2 Quân trj - PhOng TCCB Các dcm vj/Khoa 
3 Lin1Ti dao  và quãn 1 PhOng TCCB Các dan vj/Khoa 
4 Quân trj chin hxçic PhOng HCTH Các don vj/Khoa 
5 Các chInh sách v dào tao, 

nghien cthi khoa h9c và ph%ic 
vi cong dông 

PhOng DTDH Các don vj/Khoa 

6 Qun 1 nguin nhân 1irc Phông TCCB Các don vj/Khoa 
7 Quân 1 tài chInh và Ca s vt 

chat 
Phông KHTC Các don vj/Khoa 

8 Các mng 1rni và quan h dôi 
ngoi 

PhOng HTQT Các dan vj/Khoa 

9 H thông dam bão chat hrcng 
ben trong 

PhOng DBCL Các dan vj/Khoa 

10 Tir dánh giá và dánh giá ngoài Phông DBCL Các don vj/Khoa 
11 H thng thông tin dam bão 

chat lucmg ben trong 
PhOng DBCL Các don vj/Khoa 

12 Nâng cao cht hiçmg Phông DBCL Các don vjlKhoa 
13 Tuyn sinh và nhp h9c Phông DTDH Các dan vj/Khoa 
14 Thit k va rà soát chucing trinh 

dyh9c 
Phèng DTDH Các don vj/Khoa 

15 Giãng dy và h9c tp PhOng DTDH Các dan vj/Khoa 
16 Dánh giá ngiRi h9c Phông DTDH Các dan vj/Khoa 
17 Các hoat dng ph1ic vi và h 

trçl ngui hçc 
Phông CTCTSV 

Trung tam Djch vii 
Trung tam TT-TV 

Các don vj/Khoa 

18 Quán 1 nghiên cüii khoa h9c PhOng KHCN Các dan vj/Khoa 
19 Quãn 1 tài san tn tu PhOng KHCN Các dan vj/Khoa 
20 Hcip tác và déi tác nghiên ciru 

khoa hoc 
Phông KHCN Các dan vjlKhoa 

21 Kêt nôi và phic vi cong dong Phông QHCC&DN Các dan vj/Khoa 
22 K& qua dào tao Phông DTDH Các dan vj/Khoa 
23 Kt qua nghiên ciru khoa h9c Phàng KHCN Các dan vj/Khoa 
24 Kt qua phiic vi cong dng Phông QHCC&DN Các don vj/Khoa 
25 Kt qua tài chInh và thj trithng Phông KHTC Các don vj/Khoa 
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PHV LVC  4 

CAC MAU & BANG BIEU VIET BAO CÁO CAI TIEN CHAT LIfQNG C SO GIAO DJC GIti'A CHU K( 
KJEM D!NH (2018-2023) TRUONG DiJ HQC MO - DJA CHAT 

(Kern theo cong van sO' '-(2'/MDC-DBCL ngày 04 tháng 08 näm 2020 cOa Hiu tru'àng Trzthng Dcii hQc MO.-Dja chO't) 

Phân I. THÔNG TIN CHUNG CUA NRA TRUONG 

1.Têndo'nvi: 

- Ten Tru?ing (Theo Quyt djnh thành lip): 

Ting Vit: 

Ting Anh: 

- Ten vit tat: 

Ting Vit: 

Ting Anh: 

- Ccr quanIB chü quán: 

- Dja chi trithng: 

- S then thoai lien he: 

Sfax: 

E-mail: 

Website: 

2. Thoi hin ghi trên Giy chwng nhân KDCLGD: 

3. Thoi gian tr dánh giá gifta kl: 



4. Thông tin, s 1iu v di ngü can b, ngtrôi hQc, chirong trInh dào tio và hoat dông nghiên cfru khoa hçc' 

4.1 Vdingü 

4.1.1. Dói ngü lanh dqo, quán l) 

Thong tin Ho va ten Nam sinh 
Hoc vi, chtrc danh, 

chtrcvu Then thoat Lmad 

1. Ban lãnh dio 

1.1. Hi dng trix?ing 

1.2. Ban Giám hiu 

2. Các t chü'c Bang, doàn th  
Dáng u  

Cong doàn  

Doàn TNCS HCM  

Hi sinh viên  

3. Các phông /ban chüc nàng 

4. Các trung tãrn/vin tr'c thuc 

5. Các khoa/bô mon true thuôc  

Các s Iiu trong Báo cáo nay cap nh.t dan thai dirn báo cáo 
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4.1.2. P/ian logi can bó theo dun cci hüu/hcxv dn 
STT  Phân loai Nam NU' T6ng s 

 Trong do: 

Can b co' hfru2  

1.1  Can b trong biên chê 

12 
Can b hçp dông dài han (tr 1 nAm trà len) và hp 

 dông khOng xác djnh thôi han 

II 
Các can b khác 

Hccp dông ngän han (duci 1 näm, bao gôm Ca giàng 
 viên thinh giáng3) 

i.i. i-'iian toal gian viën theo trinh Jo 

s 
TT 

TrInh d, hQc vj, 
chfrc danh 

SI hrçrng 
giãng viên 

Giãng viên co' hfru 
Giãng viên 
thinh giãng 
trong rnro'c 

Giãng viên 
quôc t 

Giãng viên trong 
biên ch trirc tip 

giãng diy 

Giãng viên hqp 
ding dài han trirc 

tiêp iãng d*y 

Giãng viên kiêm 
nhim là can b 

quãn l 
(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1  Giáo six, Vin si 
2  Phó giáo sir 
3  Tin sikhoa hoc 
4  Tin si 
5  Thac si 
6  Dai  hQc 
7  Cao däng (nêu có) 

Tong sé. 

2 
 Can b ca h&u là can bô quán l, giàng vien, nhân viên trong blén ch (di vol các truO'ng cong Isp) vã can b h9p c1ng dài han  (tü' I narn tth len) hoc can b 

hp dông không xac djnh thOi han theo quy djnh cOa Lut lao dng sa dôi. 
Giang vien thinh giang Ia can bô o cac ca quan khac hoac can bo nghi huu hoãc diên tir do throc nha truong mai tham gia glang day theo nhQng chuyen de khoa 

hoc ngàn han, mon hoc, thông thuông duc k' các hp dOng thi vu, hop dông ngän han  (duOi 1 näni) theo quy dlnh  cOa Lut lao dng sra dOi. 
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4.2. V ngw&i I!Qc (Thng kê, phân ioti so 1u'cng ngui hçc nhp hQc trong 3 nám gn day) 

Dôi tirong 20..-20.. 20..-20.. 20..-20.. Tông s nguthi hoc hiên tai 
1. Nghiên cüu sinh 
2. Hoc viên cao hoc 
3. Sinh viên dai  hoc 
Trong do: 

H chInh quy 
H không chInh quy 

4. Sinh viên cao dAng (nu co) 
Trong do: 

H chinh quy 
H khOng chInh quy 

5. Hçc sinh TCCN (nu co) 
Trong do: 

H chInh quy 
H không chInh quy 

6. Khác... 
Tng 

4.3. V chircrn trinh dào tao 

TT Ngãnh dào to Chuyên ngãnh dão tao (nu co) HInh thu'c dào tao SO Jur'ng ngtr&i hçc 
hiçn ti 

I Dai hc 

II Thac si 
1. 
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TT Ngành dào tto Chuyên ngành dào tao (nén co) HInh thü'c dão tao 
S hrçrng ngu'ô'i h9c 

hiçn tt 
III Tin si 

1. 

IV TrInh do khác (nu co) 

Tong 

4.4. V nghiên thu k/wa hQc ('tinh 3 nám Mn nht dêCn  th&i dim báo cá 

am 
S lirqng bài 

báo trong ntroc 
S hrçing bãi 
báo quôc tê 

S ILrqng sách, giáo 
trInh dã xuât ban 

S ltrçrng d 
tãi cp co s& 

S Iirçrng d 
tãi cap B 

S 1uçnig d tãi cp Nhã 
nur&c hoc turo'ng throng 

20.. 
20.. 
20.. 
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Phân II. DANH GIA GIUA KY 

Tiêu chun/Tiêu chi 
(TrInh bay ln lu'cit 
theo các tiêy chuán 

và tiêu chI) 

Kêt qua 
KDCLGI) 
(BtIChira 

dt) 

Linh vrc can cãi tin chat 
hrçrng theo khuyn nghj cüa 
Doàn dánh giã ngoãi và cüa 

Hi dng KBCLGD* 

Các hoat dng cãi tin chat 
hrqng dã thiic hin va kt 
qua - (kern theo ma minh 

chfrng)** 

Linh virc cn cãi tin 
chat Itrç'ng trong nfra 

k tip theo*** 

Tiêu clinAn 1: SIr 
rnng Va myc tiêu 
cüa trirong di hc 

TiêuchI 1.1 

Tiêu chun 2: T 
chfrc Va quãn 11 

* 

Tiêu chI 2.1 

* N/ia truàng torn t& cOc vn d ma Nhà trzthng ccn cOi tiê'n chát lu'cxng theo các khuyê'n nghj cza DoOn chuyên gia dánh giO 
ngoOi và cta Hç5i dcng Kkm djnh chá't lung giáo dyc (barn sat Báo cáo dánh giá ngoOi cia Doàn và Nghj quyê't cia Hç5i 
dng Kiê'm djnh chat lwc.ing giOo dyc). 

** N/ia tru'Oi'zg nêu các hogt d5ng cái tiê'n chat lircing da trkn khai và ké't quO thyc h/en, kern theo ma minh chü'ng. Mm/i 
chtng ducrc luu tn? tgi trwàng dé' phyc vy kié'm tra, dOn/i giO nê'u ccn. Nên vié't ngn gçrn v các hoot d(3n.g cam tié'n chát hrcing 
d thwc hién trong do barn sOt cOc dié'm tn tgi da nêu trong BOo cáo dOnh giá ngoài cüa Doàn và Nghj quyê't cz.a H5i dng 
KiJm djnh chO't lwçrng giáo dyc. 

* * * Nhà trtrOiig nêu các linh vzrc ccn cái tié'n chd't lzicrng trong nia kj) tiê'p theo, nen tham kháo them các yêu cu cia bó tiêu 
chun dánh giO chat ltccrng cci sà giOo dyc dqi hQc ban hành kern theo Thông tu s 12/201 7/TT-BGDDT ngày 19/5/2017 cta 
Bô tnithng Bó GiOo dyc vO Dào tgo. 
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Phn III. KE HOACH CAI TIEN CHAT LIJ(JNG 

Nhà trw&ng xáy dy'ng kê' hogch cái tiê'n chá't hmg cho nia k> ti4' theo, trong do, ngoài vic khc phc cOc vO'n d tn tçii dã 
dtroc danh gia theo bO tzêu chuán danh gia chat lu'ong tru'ang dcii hoc, cao dàng va trung cap chuyên nghiep taz Van ban hop 
nhât so 06/VBHN-BGDDT ngày 04/3/20 14, ice hoQch cái tién chat lwiig cia nhà tru'O'ng nên tham kháo them các yêu cáu 
cüa b tiêu chuân dánh giá chat lu'crng cci' sá giáo dyc dcii hQc ban hành kern theo Thông tu sO 12/2017/TT-BGDDT ngày 
19/5/2017 và hzthng dOn theo COng vOn sO 768/QLGL-KDcLGD ngày 20/4/2018 cáa Cyc Quán l chat llrQng 

TT Linh VYC  cn câi tin chat 
hrQ'ng Do'ii vjlcá nhân thurc hin Thô'i gian thirc hin (bt dan và hoàn 

thành) Ghi chü 

1 

2 

Dia danh, ngày thOng nOrn 20.... 
THU TRIIONG, D%N V! 

(kg, ghi rO h9 và ten, dóng du) 
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\:)C t,  - 

,( TftJMG" 
w  HOC - 

\ \ i\ GFliT/  rANH MVC  VA MA MINH CHUNG 

Ma minh chfrng S6, ngãy/tháng ban 
hãnh 

Nol ban hãnh Ghi chü 

MCGK.O1 

MCGK.02 

Luuj5: Dánh m ininh chz'ng 1cn lu'o't MCGK 0], MCGKO2,... tir du cho dé'n he't báo cáo. 
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