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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: - Vụ Kế hoạch - Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Vụ Giáo dục Đại học;
- Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo;
- Cục Nhà giáo & Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;
- Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục;
- Cục Công nghệ Thông tin;
- Văn phòng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục
của hệ thống giáo dục quốc dân.
Thực hiện công văn số 9535/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo
dục & Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công
khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TTBGDĐT.
Viện Đại học Mở Hà Nội chúng tôi xin báo cáo các nội dung công khai trong
năm học 2009-2010, theo quy định như sau:
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Các chuẩn đầu ra đã công bố: Phụ lục 1, và Biểu mẫu 21(đính kèm).
b) Kết quả điều tra tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 20062007(sau một năm ra trường). Phụ lục 2(đính kèm)
c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục:
Đã thành lập Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo và Kiểm đinh chất lượng giáo dục của Viện Đại học Mở Hà Nội. Viện đã
thành lập Hội đồng Tự đánh giá và đăng ký Bộ GD&ĐT tham gia đánh giá ngoài.
Báo cáo Tự đánh giá chính thức đã gửi vào ngày 29/5/2009 (tại văn bản báo cáo
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số 83/BC-ĐHMHN).Cho đến nay, báo cáo này đã được chỉnh sửa theo yêu cầu
của phản biện Bộ GD&ĐT.
Viện Đại học Mở Hà Nội cũng đã được xếp vào nhóm 39 trường đại học
được đánh giá ngoài trong quý IV năm 2009 và đang đợi kế hoạch cụ thể từ Cục
Khảo thí & KĐCL- Bộ GD&ĐT.
Chi tiết công tác Kiểm định chất lượng giáo dục được thể hiện ở Phụ lục 3
(đính kèm).
2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009:
- Số cán bộ, công chức (giảng viên, nhân viên) cơ hữu: 274
- Cán bộ quản lý 42 (trong đó: cơ hữu 33; mời kiêm chức 9)
- Giảng viên thỉnh giảng (thường xuyên theo học kỳ; năm học): 1386
Chi tiết thể hiện tại Phụ lục 4 - Biểu mẫu 23 (đính kèm).
b)Cơ sở vật chất:
Là một cơ sở đào tạo Đại học trong hệ thống các trường công lập, đến nay
vẫn chưa được sự quan tâm đầu tư của nhà nước về cơ sở vật chất, ngoài trụ sở
chính tại địa chỉ B101 phố Nguyễn Hiền; phường Bách khoa; quận Hai Bà Trưng
Hà Nội, mọi hoạt động đào tạo của Viện đều được thực hiện tại các cơ sở do Viện
thuê chủ yếu từ nguồn thu học phí. Viện Đại học Mở Hà Nội đã triệt để thực hiện
tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình sử dụng cơ sở vật chất phục vụ chất lượng
đào tạo của nhà trường.
Chi tiết thông tin cơ sở vật chất của nhà trường thể hiện tại Phụ lục 5 - Biểu
mẫu 22 (đính kèm):
3. Công khai thu chi tài chính
a) Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học:(năm học 2009-2010)
Học phí theo niên chế :
- Bậc đại học: từ 3.000.000đ - 3.300.000đ/năm (Tùy theo ngành học);
- Đại học hệ phi chính qui: mức thu tối đa 350.000đ/tháng.
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- Hệ Đào tạo từ xa: từ 30.000đ – 35.000 đ/đvht
- Bậc cao đẳng : 3.000.000đ/năm.
- Bậc THCN: từ 2.300.000đ – 2.500.000đ/năm (Tùy theo ngành học)
*Lệ phí (hệ ĐH chính qui):
- Khám sức khỏe sinh viên: 40.000 đ/sv
- Phí thi lại: 10.000 đ – 30.000 đ/môn
- Phí phát bằng, cấp bảng điểm: 50.000 đ/ sv
b) Các nguồn thu khác của Viện:
Thu từ hợp đồng đào tạo

30.250.000.000đ

Nghiên cứu khoa học

0

Tư vấn

0

Chuyển giao công nghệ

0

Các hoạt động dịch vụ

200.000.000 đ

* Các khoản nhà trường cấp miễn phí:
- Cấp bảng điểm lần thứ nhất cho SV tốt nghiệp; Chứng chỉ các môn học
Giáo dục quốc phòng, Chính trị đầu khóa.
- Sử dụng mạng wifi trong khuôn viên Trường, thư viện điện tử.
c) Ngân sách Nhà nước cấp:
- Đào tạo ĐH, CĐ, THCN năm 2009: 1.000.000.000 đ
- Chi sự nghiệp KHCN: 459.000.000 đ
d) Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, học bổng và trợ cấp:
- Xác nhận sổ ưu đãi giáo dục cho sinh viên thuộc diện con thương binh,
liệt sỹ: 975 lượt sinh viên/năm học 2008-2009. Với tổng số tiền miễn học
phí là: 2.323.000.000đ.
- Khen thưởng sinh viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn năm học 2008-2009:
213.1350.000đ
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f) Thu nhập bình quân tháng:
2008 – 2009

Ước năm 2009 - 2010

Cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ

4.238.000 đ

5.080.000 đ

Giảng viên

4.650.000 đ

5.580.000 đ

4. Về hình thức và địa điểm công khai:
a) Công khai trên trang thông tin điện tử của Viện: http://www.hou.edu.vn
b) Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, trung tâm và thư viện Trường ở vị trí
thuận tiện để cán bộ, công chức, sinh viên và mọi người dễ dàng tiếp cận ./.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TC-HC.

VIỆN TRƯỞNG
Đã ký

PGS.TS PHẠM MINH VIỆT
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