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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:  412/KH-ĐHM  

 

Hà Nội, ngày  26 tháng  02 năm 2018 

            

KẾ HOẠCH  

 Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của nhà 

trường, đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục của Viện Đại học Mở Hà Nội. 

- Từng bước xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường, góp phần nâng cao 

vị thế, uy tín của Viện Đại học Mở Hà Nội trong nước và quốc tế. 

- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường giai đoạn 2012-

2016, bổ sung các thông tin minh chứng năm 2017 và báo cáo tự đánh giá chương trình đạo 

tạo của 03 ngành Công nghệ Thông tin, QTKD Du lịch - Khách sạn, Hướng dẫn Du lịch.  

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch biện pháp đề ra phù hợp với thực tiễn nhà trường; đảm bảo tính khả thi, từng 

bước đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.  

- Mỗi nội dung phải có kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp và hồ sơ minh chứng kết quả 

hoạt động. 

- Tăng cường nâng cao năng lực và chất lượng của cán bộ chuyên trách đảm bảo chất 

lượng trong Viện, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Viện 

Đại học Mở Hà Nội. 

- Có sự tham gia phối hợp đồng bộ của các cá nhân, đơn vị trong toàn trường. 

II. NỘI DUNG 

1. Triển khai, quán triệt các văn bản về công tác Đảm bảo chất lượng: 

- Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012. 

- Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 

22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ. 

- Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành quy định về quy trình và chu 

ký KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

- Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT  ngày 19/5/2017 ban hành quy định về  kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học. 
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- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đào tạo. 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định, các văn bản các cấp quản lí có liên quan; 

các văn bản hiện có về đảm bảo chất lượng của trường Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành. 

- Các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 

2018 và thường xuyên cập nhật các văn bản mới về công tác Đảm bảo chất lượng, các thủ 

tục, quy định của Bộ GD&ĐT và các văn bản của nhà trường theo quy định. 

2. Nội dung công việc và mốc thời gian thực hiện 

Để đạt được mục tiêu chất lượng giáo dục, Nhà trường xác định Kế hoạch đảm bảo chất 

lượng năm 2018, gồm các nội dung chính sau đây: 

TT Nội dung công việc Kết quả dự kiến Điều kiện 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1 

Rà soát, điều chỉnh các 

quy định về chức năng, 

nhiệm vụ và quản lý, điều 

hành trong trường. 

QĐ bổ sung chức 

năng, quyền hạn và 

Quy định về QL, điều 

hành 

Các quy 

định đã 

ban hành 

và thực 

trạng 

Trước 

tháng 

6/2018 

P. TT-PC P. TCHC 

2 

Công khai Tài chính, 

CTĐT, đội ngũ và Cơ sở 

vật chất của trường. 

Công bố trên website 

trường. 
 

Trước 

tháng 

5/2018 

P. KT& 

ĐBCL 

P.KHTC, 

P.QLĐT, 

P.TCHC, 

P.CTCT&SV 

3 

Tự đánh giá chương trình 

đào tạo ngành Công nghệ 

Thông tin, Quản trị KD 

DL-KS, Hướng dẫn Du 

lịch 

Báo cáo tự đánh giá 

chất lượng chương 

trình đào tạo 

Hội đồng 

TĐG 

Trước 

tháng  

8/2018 

Hội đồng 

TĐG 

Các Phòng 

chức năng, 

Khoa CNTT, 

Khoa DL 

4 

Triển khai Kế hoạch liên 

kết đào tạo ĐH và SĐH 

với trường ĐH nước 

ngoài. 

 

 

- QĐ của Bộ cho 

phép LKĐT; 

- KH tuyển sinh 

LKĐT năm 2018. 

Nguồn lực 

con người 

và tài 

chính 

Trong 

năm 2018 

P.NCKH 

& HTQT 

TT. HTĐT, 

Khoa Tiếng 

TQ 

5 

Khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi của người học về hoạt 

động của giảng viên   

Báo cáo kết quả khảo 

sát về hoạt động 

giảng dạy của giảng 

viên 

KQ triển 

khai năm 

học 2017-

2018 và 

HK1 năm 

học 2018-

2019 

Tháng 6 

và tháng 

12 năm 

2018 

P.KT& 

ĐBCL 

Các khoa, TT 

đào tạo 
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TT Nội dung công việc Kết quả dự kiến Điều kiện 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

6 

Khảo sát đánh giá phản 

hồi về chương trình đào 

tạo một số ngành (người 

học, GV và CB quản lý, 

doanh nghiệp) 

Báo cáo kết quả phản 

hồi về chương trình 

đào tạo một số ngành 

Nguồn lực 

con người 

và tài 

chính 

Trong 

năm  

2018 

P.KT& 

ĐBCL 

Các khoa, TT 

đào tạo 

7 

Rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung các văn bản, quy 

định về công tác đảm bảo 

chất lượng giáo dục trong 

Nhà trường 

Các văn bản, quy 

định mới phù hợp với 

thực tế 

 

Trong 

năm  

2018 

P.KT 

&ĐBCL 
Các đơn vị 

8 

Kiểm tra công tác lưu trữ 

minh chứng của các đơn 

vị trong toàn Trường 

Báo cáo công tác lưu 

trữ 
 

Trong 

năm  

2018 

P.KT 

&ĐBCL 
Các đơn vị 

9 
Tham gia góp ý kiến cho 

công tác ĐBCLGD 

Hệ thống văn bản, 

báo cáo tổng kết 
 

Trước 

tháng 

12/2018 

P.KT 

&ĐBCL 
Các đơn vị 

10 

Hoàn thiện cơ chế phối 

hợp hoạt động KHCN với 

các đơn vị ngoài trường 

và hỗ trợ GV tham dự hội 

thảo khoa học quốc tế. 

 

Cơ chế phối hợp hoạt 

động KHCN và hỗ trợ 

CBGV tham gia các 

hội nghị, hội thảo 

quốc tế 

Nguồn lực 

con người 

và tài 

chính 

Trước 

tháng 

12/2018 

P.NCKH

&HTQT 
 

11 

Rà soát và hoàn thiện các 

quy định về tổ chức và 

quản lý hoạt động KHCN. 

Quy định và tiêu chí 

đánh giá CBGV về 

hoạt động KHCN 

Nguồn lực 

con người 

và tài 

chính 

Trước 

tháng 

12/2018 

P.NCKH

&HTQT 
Các khoa 

12 

Quy hoạch và triển khai 

đào tạo giảng viên năm 

2018 

Quy hoạch đi đào tạo 

được duyệt. Kết quả 

đi đào tạo trong năm 

 
Trong 

năm 2018 
P. TCHC  

13 

Đánh giá kết quả thực 

hiện Kế hoạch năm học 

2017-2018. 

 

Báo cáo KQ thực hiện 

KH. 
 

Tháng 

7/2018 
P.TCHC 

Các phòng 

chức năng 

14 

Tổng kết công tác 

ĐBCLGD năm học 2017-

2018 và Xây dựng kế 

hoạch ĐBCLGD năm học 

2018-2019 

Báo cáo tổng kết năm 

học 2017-2018, kế 

hoạch năm học 2018-

2019 

 
Tháng 

7/2017 

P.KT 

&ĐBCL 
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TT Nội dung công việc Kết quả dự kiến Điều kiện 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

15 

Xây dựng kế hoạch và 

nhiệm vụ  của trường năm 

học 2018-2019. 

Kế hoạch được phê 

duyệt và công bố đến 

các đơn vị 

Căn cứ 

KQ thực 

hiện KH 

2017-2018 

Tháng 

8/2018 
P.TCHC 

Các phòng 

chức năng 

16 

Xây dựng đề án tuyển 

sinh năm học 2018-2019 

và các năm tiếp theo. 

Đề án tuyển sinh năm 

học 2018-2019 được 

phê duyệt 

Quy định 

của Bộ 

GD&ĐT, 

đội ngũ 

GV, cơ sở 

vật chất 

Tháng 

5/2018 
P.QLĐT Các Khoa 

17 

Rà soát hệ thống giáo 

trình, tài liệu sử dụng 

trong nhà trường. 

QĐ (bổ sung) danh 

mục GT, TL phục vụ 

cho dạy học. 

QĐ danh 

mục 

GT,TL 

được 

duyệt 

Trước 

tháng  

8/2018 

P.QLĐT 

Các khoa, TT 

đào tạo,; 

P.NCKH, TT 

Học liệu, TT 

thư viện 

18 

Thăm dò tín nhiệm, công 

tác quản lý, điều hành của 

CBQL.  

Kế hoạch, mẫu phiếu, 

kết quả thăm dò 
 

Trước 

tháng 

12/2018 

P. TCHC Các đơn vị 

19 

Khảo sát về tình hình việc 

làm và thu nhập sinh viên 

tốt nghiệp năm 2018 

Báo cáo tình hình 

việc làm và thu nhập 

của sinh viên tốt 

nghiệp 

Nguồn lực 

con người 

và tài 

chính 

Tháng 

12/2018 

P.CTCT 

&SV 

Các khoa, TT 

đào tạo 

20 

Đánh giá hiện trạng sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 

(Đánh giá chuẩn đầu ra) 

Báo cáo kết quả đánh 

giá hiện trạng sinh 

viên tốt nghiệp năm 

2018 

Nguồn lực 

con người 

và tài 

chính 

Tháng 

12/2018 

P.CTCT 

&SV 

Các khoa, TT 

đào tạo 

21 

Khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi của người học về hoạt 

động của giảng viên  (ứng 

dụng CNTT) 

Báo cáo kết quả khảo 

sát về hoạt động 

giảng dạy của giảng 

viên 

KQ triển 

khai năm 

học năm 

học 2017-

2018 

HK 1 năm 

học 2018-

2019 

P.KT& 

ĐBCL 

Các khoa, TT 

đào tạo 

22 
Lấy ý kiến sinh viên sắp 

tốt nghiệp về CTĐT 

Báo cáo kết quả khảo 

sát 

Nguồn lực 

con người 

và tài 

chính 

Trước 

tháng 

9/2018 

P.CTCT 

&SV 

Các khoa, TT 

đào tạo 
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III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Khảo thí & ĐBCL 

- Tổ chức xây dựng, triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2018. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai kế hoạch ở các đơn vị 

theo từng nội dung công việc, góp phần thực hiện thành công kế hoạch Đảm bảo chất 

lượng năm 2018. 

- Làm đầu mối trong việc triển khai các hoạt động Đảm bảo chất lượng. 

- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường thực hiện công tác đảm bảo chất 

lượng giáo dục; 

- Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất 

lượng, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu và các cơ quan có liên quan theo yêu cầu. 

3. Các đơn vị thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội 

- Trưởng (phụ trách) các đơn vị quán triệt và thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên 

trong đơn vị về các chủ trương, mục đích, yêu cầu và kế hoạch triển khai các hoạt động 

này.  

- Tổ chức xây dựng Mục tiêu chất lượng; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược; kế 

hoạch năm học, các quy trình; hướng dẫn công việc. Tất cả phải phù hợp với thực trạng của 

đơn vị và yêu cầu phát triển của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 

- Triển khai thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng và thường xuyên kiểm tra, 

đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động theo từng giai đoạn. 

- Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng kế hoạch tài chính đảm bảo các điều kiện cho 

việc thực hiện kế hoạch 

Trưởng (phụ trách) các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc 

triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2018 của Nhà trường./. 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Các đơn vị thuộc VĐHMHN; 

- Lưu VT, P.KT&ĐBCL. 

VIỆN TRƯỞNG 

   

 

(Đã ký)  

 

 

Trương Tiến Tùng 
 

 


