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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Hoa Lư gồm: Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân 

thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL); Công tác ĐBCL; điều kiện thực 

hiện hoạt động ĐBCL; 

2. Quy định này được áp dụng với các cá nhân, đơn vị thuộc, trực thuộc 

Trường Đại học Hoa Lư (sau đây gọi chung là đơn vị);  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

 1. Chất lượng giáo dục: Là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở giáo dục (CSGD) 

đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục đại học, phù 

hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và cả nước; 

  2. Đảm bảo chất lượng giáo dục: Là sự cam kết thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí và 

quy trình quản lý chất lượng để thực hiện được mục tiêu chất lượng của CSGD; 

  3. Hoạt động đảm bảo chất lượng: Là hoạt động của hệ thống ĐBCL giáo 

dục để hiện thực hoá các nội dung ĐBCL của CSGD; 

 4. Đánh giá chất lượng: Là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận 

định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động của CSGD;  

 5. Kiểm định chất lượng: Là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ 

CSGD/chương trình đào tạo (CTĐT) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

  6. Các bên liên quan đến CSGD bao gồm người học, cựu người học, giảng 

viên, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, nhà 

đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tổ chức, cá 

nhân có liên quan khác; 
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 7. Đối sánh: Là một quá trình nhằm giúp Nhà trường nâng cao chất lượng giáo 

dục bằng cách tìm hiểu, so sánh, đối chiếu, phân tích các nội dung đã chọn với một 

CSGD đại học khác trong hoặc ngoài nước có sự vượt trội về các nội dung đối sánh 

đồng thời mang những đặc tính tương đồng; 

8. Cải tiến chất lượng: Là hoạt động được thực hiện thường xuyên để khắc 

phục các hạn chế, thiếu sót của CSGD và các CTĐT nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục. 

  Điều 3. Mục tiêu và nguyên tắc của hoạt động đảm bảo chất lượng 

1. Mục tiêu: 

a) Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; 

b) Xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục của CSGD trong từng giai 

đoạn nhất định; 

c) Làm căn cứ để CSGD giải trình với các cơ quan quản lý Nhà nước có 

thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; 

d) Làm cơ sở cho người học lựa chọn CSGD, CTĐT và nhà tuyển dụng lao 

động tuyển chọn nhân lực; 

2. Nguyên tắc: 

a) Thực hiện theo các quy định của pháp luật;  

b) Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; 

c) Luôn bám sát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chiến lược của Nhà 

trường trong từng giai đoạn;  

d) Hoạt động ĐBCL giáo dục ở các đơn vị, cá nhân luôn hướng đến mục 

tiêu phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường; 

e) Chất lượng giáo dục thường xuyên được giám sát, đánh giá ở các cấp độ 

nhằm đảm bảo tính cải tiến liên tục. 

Điều 4. Chính sách chất lượng Trường Đại học Hoa Lư 

1. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo nhu cầu tuyển dụng của thị 

trường lao động với sự tham gia của các bên liên quan; 

2. Người học luôn được đảm bảo quyền lợi tốt nhất trong học tập, nghiên 

cứu khoa học và các dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường; 

3. Xây dựng và phát triển môi trường làm việc công khai, minh bạch, đảm 

bảo mọi thành viên của Nhà trường được phát huy tối đa năng lực của mình; 

4. Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các đối tác trong và 

ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác; 

5. Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong để đáp ứng các tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục của quốc gia. 
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Chương II 

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 

Điều 5. Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Đại học Hoa Lư 

  1. Cấu trúc hệ thống ĐBCL của Trường gồm : 

  a) Ban Giám hiệu; Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Quản lý 

chất lượng; Bộ phận/cán bộ phụ trách về công tác ĐBCL các đơn vị; 

  b) Cấu trúc của hệ thống ĐBCL được thể hiện theo sơ đồ sau:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự hài lòng của các bên liên quan 

Sứ 
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chính sách 

 

Quản lý 

 

Nguồn 

nhân lực 

 

Ngân sách 

 
 

Hoạt động 
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cộng đồng 

 

 

 

Kết 

quả  

đạt 
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Đảm bảo chất lượng và Đối sánh quốc gia/quốc tế 

HỘI ĐỒNG 

 ĐBCLGD TRƯỜNG 

 

BỘ PHẬN ĐBCL 

PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM 

 

BỘ PHẬN ĐBCL 

KHOA/BỘ MÔN 

 

PHÒNG QUẢN LÝ  

CHẤT LƯỢNG 

 

BAN GIÁM HIỆU 
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3. Mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị trong hệ thống đảm bảo chất lượng 

1. Ban Giám hiệu: 

a) Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển, ban hành các chính sách, mục 

tiêu chất lượng của Trường; 

b) Chỉ đạo xây dựng  mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của Trường; 

c) Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng đào tạo trong toàn Trường; 

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế 

hoạch của các đơn vị nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

2. Trách nhiệm của Hội đồng đảm bảo chất lượng: 

a) Tư vấn về các hoạt động ĐBCL và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định 

của Luật Giáo dục đại học và các quy định liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Tư vấn về xây dựng, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định và hướng dẫn 

nội bộ về công tác ĐBCL phù hợp với đặc thù của Trường, quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo;  

c) Tư vấn về xây dựng kế hoạch chiến lược ĐBCL bên trong, kế hoạch kiểm 

định chất lượng, kế hoạch cải tiến chất lượng, các hoạt động phát triển văn hóa chất 

lượng trong Trường; 

Sự hài lòng của các bên liên quan 

 

Kết 

quả 

học 

tập 

mong 

muốn 

Bản mô tả 

CTĐT 

Cấu trúc và nội 

dung CTĐT 

 

Hoạt động 

dạy học  
Đánh giá 

KQ học tập 

Thành 

quả 

đạt 

được 

Chất 

lượng  

GV 

Chất 

lượng của 

cán bộ  

hỗ trợ 

Chất lượng sinh viên 

và hỗ trợ sinh viên 

Cơ sở vật 

chất 

Nâng cao chất lượng 

Đầu ra và kết quả đầu ra 

Đảm bảo chất lượng và Đối sánh quốc gia/quốc tế 
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d) Giám sát, đánh giá các nhiệm vụ về ĐBCL, kiểm định chất lượng, cải tiến 

chất lượng theo kế hoạch.  

3. Trách nhiệm của phòng Quản lý chất lượng: 

 a) Là đơn vị đầu mối quản lý công tác ĐBCL của Trường; tham mưu cho Hiệu 

trưởng trong việc tổ chức xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong của Trường, bao gồm: 

Các chính sách, kế hoạch, chương trình, nguồn lực, công cụ thực hiện…nhằm vận 

hành hiệu quả hệ thống ĐBCL; triển khai và vận hành chu trình PDCA (Plan – Do – 

Check - Act) trong các hoạt động của Trường; 

 b) Tổ chức triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch công tác ĐBCL 

trong toàn Trường; 

  c) Đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng, báo cáo Hiệu trưởng kết quả cải 

tiến chất lượng của các đơn vị; 

 d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng các thủ tục, quy trình, 

hướng dẫn về công tác ĐBCL trong Trường; tổ chức hồ sơ, minh chứng theo yêu cầu 

của công tác tự đánh giá chất lượng cấp CSGD và cấp CTĐT; 

 e) Chủ trì, phối hợp các đơn vị định kỳ tổ chức các hoạt động khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan theo sự phân công của Hiệu trưởng; 

 f) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các chương trình, 

kế hoạch ĐBCL đã được Ban Giám hiệu phê duyệt; 

 g) Thống kê và báo cáo kết quả công tác ĐBCL với Ban Giám hiệu, các cơ quan 

chức năng, các bên liên quan khác khi có yêu cầu;  

 h) Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc lựa chọn các Tổ chức kiểm định để 

thực hiện đánh giá ngoài cấp CSGD và cấp CTĐT; 

 i) Phối hợp với các Tổ chức kiểm định trong việc thực hiện đánh giá ngoài cấp 

CSGD và cấp CTĐT; công khai các kết quả kiểm định cấp CSGD, cấp CTĐT và các 

kết quả về công tác ĐBCL giáo dục khác.  

 4. Trách nhiệm của các khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm:  

 a) Triển khai các hoạt động ĐBCL đáp ứng các quy định về ĐBCL của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và của Trường theo kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; 

 b) Tham gia các hoạt động liên quan đến công tác tự đánh giá chất lượng cấp 

CSGD, cấp CTĐT; 

 c) Phân công thành viên trong đơn vị kiêm nhiệm công tác ĐBCL của đơn vị; 

 d) Chủ động xây dựng phương án lưu trữ và số hóa hệ thống tài liệu, văn bản liên 

quan đến công tác ĐBCL của đơn vị mình một cách đầy đủ, khoa học, dễ truy cập;   

 e) Cung cấp thông tin, minh chứng có liên quan đến hoạt động ĐBCL thuộc phạm 

vi quản lý/phụ trách của đơn vị; 

 f) Thực hiện các hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

theo sự phân công của Hiệu trưởng; 
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 g) Thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng sau hoạt động khảo sát, tự đánh 

giá, đánh giá ngoài cấp CSGD hoặc cấp CTĐT, định kỳ cáo kết quả cải tiến cho Ban 

Giám hiệu theo đúng quy trình; 

 5. Trách nhiệm của các thành viên được giao kiêm nhiệm công tác ĐBCL tại các 

đơn vị: 

  a) Tham mưu giúp việc cho Trưởng đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch về công tác 

ĐBCL, triển khai thực hiện, đôn đốc các hoạt động ĐBCL trong đơn vị; 

  b) Báo cáo thường xuyên và định kỳ với Trưởng đơn vị và các bên liên quan về 

công tác ĐBCL theo sự chỉ đạo của Trưởng đơn vị; 

  c) Tổ chức lưu trữ hồ sơ, minh chứng của đơn vị làm cơ sở cho hoạt động ĐBCL 

và tự đánh giá chất lượng giáo dục; cung cấp hồ sơ minh chứng theo yêu cầu, hướng 

dẫn của Trường; 

  d) Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá CSGD, CTĐT khi có yêu cầu; 

  e) Theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình cải tiến chất lượng của đơn vị sau hoạt 

động tự đánh giá, đánh giá ngoài, các đợt khảo sát; 

  f) Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác ĐBCL giáo dục. 

 

Chương III 

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 

Điều 7. Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo 

1. Việc triển khai, thực hiện, đánh giá và cải tiến chất lượng các CTĐT phải 

tuân thủ đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường; 

2. Định kỳ, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của các tổ chức 

kiểm định mà Trường lựa chọn để đánh giá chất lượng CTĐT, các Khoa quản lý 

CTĐT phải tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan để làm cơ sở cải 

tiến nâng cao chất lượng CTĐT; 

3. Các Khoa quản lý CTĐT có trách nhiệm phối hợp với phòng Quản lý chất 

lượng tham mưu cho Ban Giám hiệu xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng 

cấp CTĐT phù hợp. 

Điều 8. Đảm bảo chất lượng các hoạt động đào tạo 

 1. Toàn thể giảng viên tham gia giảng dạy tại Trường phải tuân thủ đúng các 

quy định về nội dung, thời gian, thời lượng và chuẩn đầu ra của học phần, của CTĐT; 

 2. Hàng năm phòng Quản lý chất lượng tổ chức lấy ý kiến của người học về chất 

lượng giảng dạy của giảng viên để làm cơ sở cải tiến chất lượng hoạt động giảng dạy; 

 3. Từng kỳ trong năm học, các Khoa, Bộ môn phải xây dựng kế hoạch và tổ 

chức dự giờ cho giảng viên trong đơn vị; 
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 4. Định kỳ hàng năm, các Khoa, Bộ môn tổ chức cho giảng viên tự đánh giá để 

làm cơ sở cho việc tổ chức bồi dưỡng, cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy cho 

giảng viên, làm cơ sở dữ liệu cho hoạt động kiểm định chất lượng của Trường; 

 5. Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học phối hợp với các Khoa quản lý CTĐT, 

phòng Chính trị và công tác Học sinh-Sinh viên  xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động đào 

tạo của Trường: tình hình sinh viên tốt nghiệp, chậm tốt nghiệp, sinh viên thôi học, tình 

hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp.  

Điều 9. Đảm bảo chất lượng công tác quản lý và phục vụ đào tạo 

 1. Các đơn vị quản lý và phục vụ đào tạo phải có trách nhiệm thực hiện các quy 

định, quy trình về ĐBCL đã được Trường ban hành; 

 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phải được đáp ứng yêu cầu giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học và học tập; 

 3. Thư viện phải đảm bảo đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu 

nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và người học; 

 4. Hồ sơ, văn bản quản lý phải được soạn thảo, sắp xếp và lưu trữ đúng theo 

quy định của Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ của Trường; 

 5. Các quy chế, quy định khi ban hành phải tuân thủ đúng theo quy định về 

kiểm soát thông tin đã được Trường ban hành và phải được định kỳ rà soát, chỉnh sửa, 

bổ sung để cải tiến theo yêu cầu thực tiễn; 

 6. Các loại hồ sơ, văn bản của đơn vị dùng làm minh chứng cho công tác Kiểm 

định chất lượng của Trường, của các đơn vị phải được bàn giao đầy đủ, kịp thời cho 

Hội đồng tự đánh giá khi có yêu cầu. 

Điều 10. Khảo sát, đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng thông qua 

phản hồi từ các bên liên quan 

 1. Mục đích của hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL thông qua 

phản hồi từ các bên liên quan nhằm góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong 

Trường; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của viên chức, người lao động, người học 

trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường; tăng cường mối liên kết giữa 

Trường và các bên liên quan, giúp lãnh đạo Trường, các đơn vị, có thêm thông tin 

phản hồi từ các bên liên quan để cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường, 

đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội;   

2. Nội dung hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL thông qua phản 

hồi từ các bên liên quan bao gồm: khảo sát, lấy ý kiến của người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên; khảo sát cán bộ, viên chức, người học về hoạt động quản lý, 

phục vụ đào tạo, về cơ sở vật chất, chế độ, chính sách của Trường; Khảo sát tình hình 

việc làm của người học sau tốt nghiệp; khảo sát cán bộ, viên chức, người học về các 

hoạt động tư vấn, hỗ trợ và hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường; khảo sát cán bộ, 

viên chức, người học, nhà sử dụng lao động về chương trình đào tạo; các khảo sát khác 

theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; 
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3. Hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL thông qua phản hồi từ các 

bên liên quan được đưa vào kế hoạch ĐBCL hàng năm hoặc định kỳ của Trường; 

4. Kết quả khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL là căn cứ để lãnh đạo 

Trường, lãnh đạo các đơn vị xây dựng các chính sách, các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động của Trường, của các đơn vị; 

5. Kết quả khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL được cập nhật hàng năm vào 

cơ sở dữ liệu ĐBCL của Trường và được sử dụng trong các hoạt động ĐBCL, phục vụ 

cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài CSGD và CTĐT. 

Điều 11. Đối sánh chất lượng giáo dục 

1. Mục đích, yêu cầu hoạt động đối sánh chất lượng giáo dục: Nhằm đánh giá 

khách quan hiện trạng các hoạt động của Nhà trường so với các đối tác; hoạt động đối 

sánh phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời, phản ánh một cách trung 

thực các kết quả đạt được các hoạt động của Trường; 

2. Các hình thức đối sánh chất lượng giáo dục bao gồm: Đối sánh nội bộ và đối 

sánh ngoài. 

3. Nội dung đối sánh chất lượng giáo dục gồm: So sánh các số liệu/kết quả 

thuộc các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng hoặc 

các lĩnh vực khác của Trường so với các đối tác; 

4. Hoạt động đối sánh chất lượng giáo dục được đưa vào kế hoạch ĐBCL hàng 

năm hoặc định kỳ của Trường; kết quả đối sánh chất lượng là cơ sở để Nhà trường, các 

đơn vị có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động khác 

của Trường, của đơn vị; 

 Điều 12. Tự đánh giá và cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình 

đào tạo 

 1. Hoạt động tự đánh CSGD, CTĐT được thực hiện theo kế hoạch kiểm định 

chất lượng định kỳ 5 năm một lần, theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng về 

CSGD và CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 2. Hội đồng tự đánh giá chất lượng CSGD, CTĐT là tổ chức chỉ đạo hoạt động 

tự đánh giá, được thành lập, giải thể theo quyết định của Hiệu trưởng. Thành phần, 

chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá được quy định theo đúng quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với các CSGD; 

 3. Quy trình tự đánh giá và quá trình hoàn thiện báo cáo tự đánh giá CSGD và 

CTĐT được thực hiện theo quy định kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và quy trình của Trường; 

 4. Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối hướng dẫn chi tiết cho các đơn 

vị trong Trường khi triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng CSGD, CTĐT 

theo đúng quy trình; 

5. Các đơn vị có nhiệm vụ cung cấp hồ sơ minh chứng và phối hợp thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo của Hội đồng tự đánh giá; 
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 6. Lãnh đạo trường chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch khắc phục, cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng CSGD, CTĐT theo 

khuyến cáo của đoàn đánh giá ngoài và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 13. Hồ sơ dữ liệu đảm bảo chất lượng 

  1. Dữ liệu ĐBCL Trường Đại học Hoa Lư bao gồm: 

  a) Hồ sơ, tài liệu kiểm định chất lượng; 

  b) Hồ sơ, tài liệu khắc phục, cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng của 

Trường và hệ thống minh chứng kèm theo; 

  c) Hồ sơ dữ liệu khảo sát, đánh giá các điều kiện ĐBCL thông qua phản hồi từ 

các bên liên quan, dữ liệu về hoạt động so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục; 

  d) Các kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm và các báo cáo về hoạt động ĐBCL. 

2. Xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng hồ sơ dữ liệu đảm bảo chất lượng 

  a) Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu ĐBCL 

của Trường; 

b) Các đơn vị có trách nhiệm tập hợp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu, bổ sung cập 

nhật thông tin hàng năm và gửi về phòng Quản lý chất lượng; 

  c) Cơ sở dữ liệu ĐBCL của Trường được lưu trữ dưới dạng file mềm và văn bản giấy; 

  d) Các đơn vị khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu ĐBCL để đánh giá và hoàn thiện 

các điều kiện ĐBCL, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 14. Trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định 

 1. Phòng Quản lý chất lượng: Là đầu mối tham mưu, hướng dẫn các đơn vị và 

cá nhân có liên quan trong Trường xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng 

giáo dục hàng năm; tổ chức giám sát và định kỳ đánh giá việc thực hiện kế hoạch đảm 

bảo chất lượng. 

 2. Các đơn vị trong Trường: Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp phụ trách công tác 

ĐBCL và phân công thành viên kiêm nhiệm ĐBCL của đơn vị. 

 3. Toàn thể viên chức, người lao động có trách nhiệm tham gia công tác ĐBCL 

của đơn vị và của Trường theo đúng quy định này. 

 Điều 15. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí hoặc các chính sách có liên quan đến công tác đảm bảo và kiểm 

định chất lượng cấp CSGD, cấp CTĐT được thực hiện theo các quy định hiện hành 

của pháp luật, quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; 
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 2. Hàng năm phòng Quản lý chất lượng phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài 

chính lập dự toán kinh phí để chi cho hoạt động ĐBCL, hoạt động tự đánh giá và đánh 

giá ngoài trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt. 

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt kế hoạch ĐBCL giáo dục và có những 

thành tích xuất sắc trong hoạt động ĐBCL giáo dục sẽ được đề nghị khen thưởng theo 

quy định. 

2. Những đơn vị và cá nhân không thực hiện đúng quy định về ĐBCL, tùy theo 

mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. 

Điều 17. Chế độ báo cáo 

1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, các đơn vị thực hiện báo cáo công tác 

ĐBCL cho Ban Giám hiệu (qua phòng Quản lý chất lượng);  

 2. Phòng Quản lý chất lượng báo cáo tổng hợp công tác ĐBCL của Trường đến 

Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp quản lý theo quy định.  

 Điều 18. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định về hoạt động đảm bảo chất 

lượng trong Trường Đại học Hoa Lư ban hành trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy định 

mới về kiểm định, đảm bảo chất lượng hoặc có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo 

về Ban Giám hiệu (qua phòng Quản lý chất lượng) để xem xét, điểu chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./. 

 

 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

TS. Vũ Văn Trường 
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