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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

ANTT An ninh trật tự 

BCH Ban Chấp hành 

CB Cán bộ 

CBVC-LĐ Cán bộ viên chức – lao động 

CBQL Cán bộ quản lý 

CBGV Cán bộ giảng viên 

CCVC-LĐ Công chức viên chức - Lao động 

CTCT&CTSV Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên 

CHLB Cộng hoà Liên bang 

CN Công nghệ 

CSPC&CC TP. HCM 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí 

Minh 

ĐH Đại học 

ĐHCN Đại học Công nghiệp 

ĐTBD&KTDN Đào tạo, Bồi dưỡng và Kết nối doanh nghiệp 

GD Giáo dục 

GDĐH Giáo dục đại học 

GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 

HĐKH&ĐT Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

HSSV Học sinh sinh viên 

HTQT Hợp tác quốc tế 

KT&ĐBCL Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

KH&CN Khoa học và Công nghệ 

KHCN Khoa học công nghệ 

KHCN&QLMT Khoa học công nghệ và Quản lý Môi trường 

LĐ-TB&XH Lao động – Thương binh và Xã hội 

NCKH Nghiên cứu khoa học 
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NCKH&CGCN Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

NCKH&HTQT Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

NV Nhân viên 

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

QLKH&HTQT Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế 

QLKTX Quản lý ký túc xá 

SV Sinh viên 

TCHC Tổ chức – Hành chính 

TCKT Tài chính - Kế toán 

TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 

TNCS Thanh niên Cộng sản 

TT Thông tin 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Trong thời đại toàn cầu hóa, cùng với quá trình hội nhập với giáo dục đại 

học (ĐH) cả nước, khu vực và thế giới, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh (Trường ĐHCN TP. HCM) luôn đặt vấn đề chất lượng là một 

trong những tiêu chí sống còn của Trường. Do đó, Trường nghiêm túc thực hiện 

chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về kiểm định chất lượng các trường ĐH 

và Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng giáo dục trường ĐH. Từ những năm 2009, thực hiện công văn số 

1899/BGDĐT-KT&KĐ ngày 08-03-2007 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai 

công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường ĐH trong năm 2008-

2009, Trường ĐHCN TP. HCM là một trong những trường ĐH đầu tiên đã tiến 

hành tự đánh giá và nộp Báo cáo tự đánh giá về Bộ GD&ĐT. 

Tiếp tục công việc củng cố chất lượng, sau 5 năm kể từ ngày nộp Báo cáo 

tự đánh giá lần 1, năm 2015 Trường tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá lần 

2. Hiệu trưởng Trường ĐHCN TP. HCM đã ra quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá chất lượng trường ĐH để tiến hành tự đánh giá trong giai đoạn từ năm 

2010 đến 2015 và kiểm định chất lượng của Trường với mục đích nâng cao chất 

lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa và chuyển giao công nghệ 

(NCKH&CGCN) nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra của Trường, đảm bảo các 

yêu cầu về mục tiêu giáo dục đại học 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 thành phố 

Hồ Chí Minh (TP. HCM) và của cả nước. Bên cạnh đó, với định hướng phát 

triển là trường trọng điểm của Bộ Công Thương, tự chủ toàn diện về tài chính, 

việc được công nhận chất lượng đào tạo, NCKH&CGCN cũng như tất cả các 

lĩnh vực quản lý, dịch vụ và cơ sở vật chất, tài chính cũng là mục tiêu quan trọng 

mà Trường mong muốn đạt được trong giai đoạn này, tạo nền tảng và cơ sở đạt 

được sứ mạng và mục tiêu mà Trường đặt ra trong Chiến lược phát triển từ 2015 

đến 2025. 
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Phạm vi tự đánh giá: Trong quá trình tự đánh giá, Trường đánh giá tổng thể 

các hoạt động của Trường, căn cứ vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 

dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 11 năm 2007 và theo Tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học của BGD&ĐT, ban hành 

theo văn bản hợp nhất số 06/VBHN - BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ trưởng BGD & ĐT, cụ thể là tập trung phân tích: 

1 - Mô tả, phân tích, giải thích và đưa ra những nhận định để làm rõ thực 

trạng của Trường. 

2 - Chỉ ra những điểm mạnh của Trường. 

3 - Phân tích và lý giải những điểm tồn tại của Trường. 

4 - Đưa ra được kế hoạch đầu tư nguồn lực để phát huy mặt mạnh và những 

giải pháp khắc phục các tồn tại nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng các 

hoạt động của Trường. 

5 - Tự đánh giá ĐẠT hoặc CHƯA ĐẠT. 

Trường tiến hành tự đánh giá với các dữ liệu, hồ sơ chủ yếu từ năm học 

2010-2011 đến 30/09/2015. 

Để thực hiện công tác tự đánh giá, Trường ĐHCN TP. HCM đã thực hiện 

các hoạt động như sau: 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác tự đánh giá năm 

2004-2009. 

- Tăng cường đội ngũ CB cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 

hoạt động tự đánh giá của Trường, cử CB tham dự lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT 

và Trung tâm Đảm bảo chất lượng thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức. 

- Tháng 4 năm 2015, Hiệu trưởng đã ký quyết định thành lập Hội đồng tự 

đánh giá chất lượng gồm 15 thành viên, 01 Ban Thư ký gồm 13 thành viên, 10 

nhóm công tác chuyên trách với hơn 50 thành viên. 

- Hàng tháng, bắt đầu từ tháng 4/2015, Trường đã tổ chức các cuộc họp 

trong CB chủ chốt về kiểm định chất lượng trong giáo dục (GD) đại học (ĐH) 

với mong muốn trong lần tự đánh giá này phản ánh tổng quan thực trạng Trường 

ĐHCN TP. HCM. 
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- Để triển khai hoạt động tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên 

trách đã tiến hành thu thập thông tin minh chứng từ các nguồn trong Trường, 

ngoài Trường và các chuyên gia để làm cơ sở phân tích, đối chiếu với các tiêu 

chí của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Kết quả thu thập tài liệu trong quá 

trình tự đánh giá được tập hợp các minh chứng từ năm 2010 đến tháng 9/2015.  

- Trường đã tổ chức một cuộc khảo sát lớn với số lượng tham gia bao gồm 

các cán bộ quản lý (CBQL), giảng viên (GV), nhân viên (NV), sinh viên (SV) 

đang học và tốt nghiệp trong vòng 5 năm cho đến 2014, các nhà tuyển dụng.  

- Ban Thư ký và các nhóm công tác đã làm việc trực tiếp với chuyên gia tư 

vấn về quy trình tự đánh giá, cách thu thập thông tin, phân loại, mã hóa minh 

chứng, xác định kết quả và tổng hợp báo cáo tự đánh giá. 

Bộ tài liệu Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHCN TP. HCM gồm: 

1. Báo cáo tự đánh giá 

2. Tổng hợp kết quả tự đánh giá 

3. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá  

4. Quyết định thành lập Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách 

5. Kế hoạch tự đánh giá 

6. Danh mục minh chứng  
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PHẦN II: TỔNG QUAN CHUNG 

 

Giới thiệu sơ lược về Trường ĐHCN TP. HCM  

Trường ĐHCN TP. HCM được thành lập theo Quyết định số 

214/2004/QĐ-TTg, ngày 24/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Là trường đại 

học mới thành lập, còn nhiều khó khăn, nhưng không ngừng phát triển và nhanh 

chóng trở thành một trong những trường đại học  lớn ở Việt Nam với nhiều cơ 

sở nằm trên cả ba vùng miền trọng điểm kinh tế của đất nước, Trường luôn xem 

người học là đối tượng trung tâm, tạo điều kiện cho người học được sử dụng đầy 

đủ các phương tiện, thiết bị học tập. Trường xây dựng các chương trình đào tạo 

với nội dung cơ bản, hiện đại, linh hoạt và phương pháp học tập tiên tiến nhằm 

giúp người học tích lũy và nâng cao tri thức, phát triển khả năng tự nghiên cứu, 

tư duy sáng tạo và làm việc theo nhóm. Trường đào tạo và cung cấp một nguồn 

nhân lực lớn, chất lượng cao, đa dạng về trình độ, phù hợp với nhu cầu của xã 

hội. 

Trường ĐHCN TP. HCM là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực và 

có nhiều bậc học. Truờng bám sát thực tiễn cuộc sống, kết hợp giữa nghiên cứu 

cơ bản với nghiên cứu ứng dụng theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, triển 

khai rộng rãi những công trình NCKH&CGCN theo nhu cầu doanh nghiệp và 

đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Trường đang phấn đấu trở thành 

trường đại học trọng điểm quốc gia của Bộ Công Thương, có các công trình 

NCKH đạt trình độ quốc gia và quốc tế, trở thành trường tiên tiến có đẳng cấp 

trong nước và khu vực. 

Đảm bảo chất lượng GD luôn luôn là mục tiêu phấn đấu lâu dài của Trường 

nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các lĩnh vực Cơ khí, 

Điện tử và Công nghệ Thông tin. Trường tiến hành tự đánh giá để nhìn thấy 

những ưu, nhược điểm, xây dựng kế hoạch hành động nhằm duy trì các chuẩn 

mực và nâng cao chất lượng GD. Điều này cũng thể hiện được tính tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của Trường đối với xã hội trong các hoạt động đào tạo, 

NCKH&CGCN phù hợp với mục tiêu sứ mạng mà Trường đã cam kết. 
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Về sứ mạng mục tiêu 

Trường ĐHCN TP. HCM đang trong quá trình phấn đấu trở thành trường 

đại học đầu tàu của ngành Công Thương trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ 

nhằm thực hiện sứ mạng và mục tiêu mà Trường đã đặt ra và công bố với tất cả 

các bên có liên quan. Trường hoàn toàn có đầy đủ nguồn lực để phát triển đào 

tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người 

học. Trường đặt ra các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, từng bước điều 

chỉnh mục tiêu cũng như phát triển các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu đào 

tạo, NCKH&CGCN đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và xã hội. Để khắc 

phục các hạn chế về lưu trữ hồ sơ, văn bản, Trường đang nỗ lực xây dựng một 

đội ngũ chuyên nghiệp trong công tác đảm bảo chất lượng, sử dụng công nghệ 

thông tin phục vụ cho tất cả các hoạt động quản lý chất lượng cho giai đoạn sắp 

đến. 

Về tổ chức quản lý 

Trường ĐHCN TP. HCM có cơ cấu tổ chức và các hoat động của Trường 

đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của Trường hoạt động hiệu quả, liên tục 

đạt danh hiệu vững mạnh, tiêu biểu. Trường có đủ hệ thống văn bản về tổ chức, 

quản lý, điều hành với hệ thống các báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất 

được lưu trữ an toàn và đầy đủ. Trách nhiệm và quyền hạn của tập thể lãnh đạo 

và CBQL của Trường được phân định rõ ràng, có tác dụng tạo điều kiện thuận 

lợi và hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành. Trường đã thành lập Phòng Khảo 

thí & Đảm bảo chất lượng (Phòng KT&ĐBCL), bố trí đội ngũ CB chuyên trách 

đúng chuyên môn, có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá, duy trì và 

nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường. Với những thành quả mà 

Trường đạt được trong thời gian qua, Trường đang từng bước khẳng định mục 

tiêu, phương hướng và quyết tâm trong các hoạt động với xu hướng phát triển và 

hội nhập. 

Về đào tạo và tổ chức đào tạo 

Chương trình đào tạo của Trường từ năm 2010 – 2015 được xây dựng theo 
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đúng các quy định và yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, bộ chương trình đào 

tạo mới nhất (được xây dựng vào năm 2014 và vận hành từ năm học 2015 - 

2016) được định hướng xây dựng theo chuẩn CDIO và việc xây dựng chương 

trình đào tạo của Trường được thực hiện theo các bước khá chặt chẽ, có tham 

khảo ý kiến của các đối tượng như GV, CBQL, nhà chuyên môn, cựu SV và 

doanh nghiệp. Một điểm mạnh nổi trội khác về chương trình đào tạo của Trường 

đó là các chương trình đào taọ bâc̣ đaị hoc̣ và sau đaị hoc̣ đươc̣ thiết kế linh hoaṭ, 

nhằm đảm bảo theo hướng liên thông doc̣, liên thông ngang, liên thông trong và 

liên thông ngoài giữa các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác; Trường 

áp duṇg chuẩn mưc̣ chung của chương trình GD chính quy cho chương trình 

giáo duc̣ thường xuyên và tiếp tuc̣ không ngừng cải tiến chất lươṇg của các 

chương trình nhằm đảm bảo chất lươṇg của cả hai chương trình. 

Với điểm mạnh nổi trội là sự đa dạng hóa về chương trình đào tạo của 

Trường, trong đó có sự đa dạng về ngành học và chuyên ngành đối với hệ đào 

tạo cử nhân chính quy (gồm chương trình đào tạo cử nhân thông thường và 

chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao); sự đa dạng về các hình thức đào 

tạo liên thông; sự đa dạng của hình thức đào tạo liên kết trong nước và quốc tế, 

chương trình đào tạo của Trường có thể đáp ứng một cách hết sức linh hoạt với 

các nhu cầu học tập khác nhau của người học bao gồm: học theo hình thức chính 

quy, vừa học vừa làm; học theo các chương trình thông thường hoặc chất lượng 

cao; liên thông hoặc liên kết với nước ngoài. Bên cạnh đó, việc chuyển sang 

hoàn toàn đào tạo theo học chế tín chỉ từ rất sớm (từ năm học 2007 – 2008) giúp 

cho việc tổ chức và đào tạo theo hình thức tín chỉ của Trường từ năm học 2010 – 

2011 đến năm học 2014 – 2015 tương đối ổn định và có hệ thống. Trường đã 

xây dựng được các quy định và quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ tương đối 

linh hoạt, thích hợp và được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo việc tổ chức 

đào tạo theo học chế tín chỉ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người học khi 

tham gia theo hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.  

Hoạt động dự giờ ở cấp khoa được thực hiện định kỳ ở tất cả các năm học 

và hội giảng cấp khoa, cấp Trường được thực hiện ở một số năm (năm học 2012 
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- 2013 và 2014 - 2015) tạo điều kiện cho các GV ở các khoa nói riêng và trong 

Trường nói chung có cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi các kinh nghiệm giảng 

dạy cũng như nâng cao phương pháp giảng dạy. Việc cử các GV ở các khoa 

tham gia tập huấn về phương pháp giảng dạy tại Trường Đại học Bang Arizona 

mỗi năm từ 2011 - 2014 cũng được xem như một thế mạnh của Trường trong 

việc nâng cao phương pháp giảng dạy của GV. Trường cũng tổ chức các lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các GV của Trường chưa có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm nhằm giúp GV tiếp cận và đổi mới phương pháp dạy và học, phương 

pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự 

học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. Các phương pháp và 

hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Trường được đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc, khách quan, công bằng thông qua các quy định chặt chẽ và đầy đủ 

của Trường về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV.  

Về đội ngũ  

Trường ĐHCN TP. HCM đã đề ra được một chiến lược xây dựng và phát 

triển đội ngũ CBQL, GV, NV tổng thể nằm trong chiến lược phát triển của 

Trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia của ngành Công Thương. 

Về cơ bản Trường đã xây dựng được một đội ngũ đảm bảo về số lượng, cơ 

cấu độ tuổi hợp lý và có xu hướng trẻ hóa. Lực lượng GV có trình độ tiến sĩ và 

thạc sĩ ngày tăng, đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của trường đại học. Trường 

cũng đã đưa ra kế hoạch và chiến lược thu hút nhân lực chất lượng cao, trong 

thời gian tới Trường sẽ tiếp tục giữ vững vị trí là trường đại học hàng đầu của 

Bộ Công Thương. Đội ngũ lãnh đạo của Trường ngày càng trẻ hóa, có năng lực 

lãnh đạo và tầm nhìn. 

Về người học 

Với định hướng đào tạo theo định hướng ứng dụng, liên thông, theo nhu 

cầu xã hội, lấy người học làm trung tâm, người học được đào tạo phát triển một 

cách toàn diện, Trường ĐHCN TP. HCM luôn xem trọng công tác GD, bồi 

dưỡng lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, các kỹ năng mềm; tổ chức 

nhiều hoạt động rèn luyện văn hóa văn nghệ, thể thao, giao lưu, tham quan, thực 
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tập cho người học. Trường đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho 

SV khi tốt nghiệp có việc làm, nối kết giữa SV với các doanh nghiệp; giữa SV 

với cựu SV. Người học của Trường được phát huy chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

năng công tác xã hội để tự tin hội nhập nên tỷ lệ SV có việc làm cao, đáp ứng 

nhu cầu xã hội và khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống GDĐH Việt 

Nam.  

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Trường có nhiều thành tích nổi bật trong NCKH, đặc biệt kinh phí dành 

cho NCKH&CGCN nhằm đạt được mục tiêu trở thành trường đại học theo định 

hướng ứng dụng nghề nghiệp. Kinh phí thu được từ NCKH&CGCN cao hơn 

nhiều so với kinh phí mà Trường chi cho các hoạt động này. Tuy nhiên, trong 

giai đoạn từ khi được thành lập đến nay công tác quản lý NCKH của Trường 

chưa được ổn định, đặc biệt giai đoạn từ năm 2011 đến nay. Việc thay đổi lãnh 

đạo Phòng QLKH&HTQT, việc chia tách, sáp nhập Phòng qua nhiều thời kỳ 

nên công tác quản lý còn chưa nhất quán, quy trình quản lý còn chưa khoa học 

và thống nhất trong toàn trường. Trường đang cố gắng xây dựng đội ngũ ổn định 

và chuyên nghiệp, cải tiến công tác quản lý NCKH và đẩy mạnh công tác 

NCKH của Trường. 

Về quan hệ quốc tế 

Có thể khẳng định rằng hoạt động HTQT đã và đang đóng góp một phần 

quan trọng vào công tác nâng cao năng lực giảng dạy và NCKH cho GV, HSSV 

của Trường. Thông qua các chương trình liên kết, Trường đã xây dựng các mối 

quan hệ HTQT ban đầu và tổ chức thành công, có hiệu quả một số hoạt động.  

Với quyết tâm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khó khăn, 

Trường tiến hành xúc tiến triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 

đẩy mạnh hoạt động NCKH, từ đó, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Trường. 

Về nguồn lực cơ sở vật chất và tài chính 

Trường có Thư viện đáp ứng nhu cầu độc giả, các phòng học, phòng thực 

hành, thí nghiệm, xưởng mô hình và các trang thiết bị đảm bảo cả về số lượng 

lẫn chất lượng phục vụ đào tạo và NCKH. Bên cạnh đó, Trường đảm bảo diện 
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tích mặt bằng để phục vụ hoạt động dạy học và NCKH theo yêu cầu của từng 

ngành đào tạo. Trường có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và 

học. Có ký túc xá cho người học và có đội ngũ bảo vệ chuyên trách làm việc 

24/24 để bảo vệ tài sản, trật tự, an ninh, an toàn cho CBVC và người học. Thực 

hiện công tác đổi mới GDĐH, nâng cao chất lượng đào tạo, Trường ĐHCN TP. 

HCM đã có quy hoạch tổng thể và hàng năm có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh về 

sử dụng và phát triển cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ có hiệu quả hoạt động dạy và 

học, NCKH và các hoạt động khác của Trường. 

Công tác quản lý tài chính và quản lý tài chính là một vấn đề hết sức quan 

trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường. Được sự quan tâm sâu 

sát của Bộ Công Thương và các Bộ, Ngành, Trường ĐHCN TP. HCM luôn nhận 

thức được ý nghĩa và vai trò quan trọng này, Trường luôn nghiên cứu để tìm ra 

những giải pháp chiến lược huy động nguồn lực về tài chính để thực hiện được 

quyền tự chủ của mình trong các nguồn thu, chi hợp lý và có hiệu quả, ngày 

càng nâng cao tính chặt chẽ, khoa học trong việc quản lý và sử dụng kinh phí để 

hướng đến mục tiêu phát triển, xây dựng và phát triển sự nghiệp đào tạo chung 

của đất nước.  
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PHẦN III: TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG 

  

TIÊU CHUẨN 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 

Mở đầu 

Với lịch sử phát triển gần 60 năm và hơn 10 năm từ ngày nâng cấp lên 

thành trường đại học, Trường ĐHCN TP. HCM là một trong những trường đào 

tạo nhân lực kỹ thuật – kinh tế lớn nhất khu vực phía Nam.  

Sau khi được nâng cấp thành trường đại học, sứ mạng của Trường đã được 

xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực. Các kế hoạch, 

chiến lược phát triển của Trường đều nhằm phát huy tiềm năng của đội ngũ 

khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo, NCKH, đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Để thực hiện sứ mạng, trong từng 

giai đoạn phát triển, mục tiêu của Trường luôn được xem xét, điều chỉnh, hoàn 

thiện, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ mới. 

 

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà 

trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương và cả nước. 

1. Mô tả 

Xuất phát từ thực tế trong quá trình phát triển từ năm 2010 đến 2015, 

Trường đã nhiều lần thay đổi lãnh đạo và cơ cấu tổ chức, chuyển từ một trường 

chủ yếu đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng sang tập trung chủ yếu vào đào tạo 

đại học và sau đại học, Trường ĐHCN TP. HCM đã có bốn lần xác định và xác 

định lại sứ mạng của mình, định hướng lại tầm nhìn, mục tiêu phát triển cũng 

như chức năng và nhiệm vụ của Trường [H1.1.1.1-5]. Trong giai đoạn từ 2015 

đến 2020, Trường xác định sứ mạng là "trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học 

– chuyển giao công nghệ thuộc tốp hàng đầu trong hệ thống các trường đại học 

trong nước. Trường có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi 
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dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra giá 

trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành 

Công Thương nói riêng và của đất nước một cách có hiệu quả" [H1.1.1.1]. 

Sứ mạng của Trường hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển là trở 

thành trường đại học trọng điểm quốc gia của Bộ Công Thương trong giai đoạn 

sắp đến theo mô hình trường đại học nghiên cứu ứng dụng [H1.1.1.1]. Sứ mạng 

của Trường cũng phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mà Trường đặt ra trong 

Kế hoạch chiến lược dài hạn [H1.1.1.3] và nhiệm vụ từng năm học của mình 

[H1.1.1.2]; [H1.1.1.6].  Những nhiệm vụ quan trọng mà Trường đặt ra tập trung 

vào các công tác tổ chức và đổi mới quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ, xây 

dựng quy trình đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo và NCKH, HTQT, đầu tư 

dự án và phục vụ tốt các nhu cầu của người học (phong trào văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao và tư vấn việc làm) và tài chính.  

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm này, trong mỗi năm học và trong giai 

đoạn 2010-2015, Trường đã xây dựng được một đội ngũ nhân lực, nguồn tài lực, 

vật lực phù hợp và không ngừng phấn đấu để xây dựng Trường ngày càng phát 

triển theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế. Trường có một đội ngũ 

CBQL, GV và NV đạt chuẩn theo quy định của Điều lệ trường đại học 

[H1.1.1.7-11]. Kinh phí và cơ sở vật chất của Trường ngày càng được nâng cao 

phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo và các công tác khác [H1.1.1.6]. 

Ngoài ra, Trường luôn cập nhật các chính sách phát triển phù hợp và gắn 

kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước 

[H1.1.1.12]. Cụ thể, cơ sở chính của Trường được đặt tại TP. HCM, trung tâm 

kinh tế, văn hóa, kỹ thuật và công nghệ của cả nước. Kế hoạch và chiến lược 

phát triển của Trường được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho xã hội, thông qua các kế hoạch đa dạng hóa các chuyên 

ngành đào tạo, khẳng định vai trò hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 

và xã hội trên địa bàn TP. HCM và của ngành Công Thương [H1.1.1.13]. 

Bên cạnh việc xác định địa bàn TP. HCM là địa bàn hoạt động chính, 
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Trường cũng luôn xác định chức năng, nhiệm vụ của Trường là đào tạo, bồi 

dưỡng và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực trong các lĩnh vực hoạch định 

chính sách phát triển KHCN, kỹ thuật, kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp 

và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp, có trình độ đại học và sau đại 

học, nhằm đáp ứng cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước; NCKH&CGCN nhằm giải quyết những vấn đề về sự phát triển kinh tế 

công nghiệp trên cả nước [H1.1.1.1]. Trường không ngừng mở rộng mối quan 

hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước nhằm từng 

bước hòa nhập công tác đào tạo, NCKH với các nước trong khu vực và thế giới 

[H1.1.1.14-16]. 

Sứ mạng của Trường đã được công bố trên website của Trường và trong 

nhiều ấn phẩm giới thiệu về Trường, trong các Nghị quyết của Đảng ủy và kế 

hoạch, chiến lược phát triển Trường. Từ việc phổ biến rộng rãi này mà nhờ đó, 

các bên có liên quan, đặc biệt là CBVC và SV, nhà tuyển dụng có nhiều cơ hội 

hiểu và đóng góp ý kiến về sứ mạng của Trường [H1.1.1.16]. 

2. Điểm mạnh 

Trường ĐHCN TP. HCM có sứ mạng rõ ràng và phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và nguồn lực của Trường. Sứ mạng của Trường luôn gắn với nhu cầu 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TP. HCM và cả nước, cũng như 

trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển GD của Đảng và Nhà nước. Sứ mạng 

đã được công bố chính thức trên website và trong tài liệu GD định hướng hàng 

năm để phổ biến cho SV mới nhập học.  

3. Tồn tại 

Trường có nhiều thay đổi về cơ cấu, tổ chức, lãnh đạo Trường, nên sứ mạng 

trong các giai đoạn có thay đổi. Điều này dẫn đến việc chưa thống nhất các định 

hướng phát triển của Trường cho đến đầu năm 2015. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ tháng 7/2015, Trường triển khai Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động 

theo mô hình tự chủ, qua đó Trường nỗ lực hoàn chỉnh các kế hoạch ngắn hạn và 

trung hạn nhằm thực hiện các kế hoạch đã đề ra. 

http://www.hui.edu.vn/%20và%20trong%20tài%20liệu%20giáo%20dục%20định%20hướng%20hằng%20năm%20để%20phổ%20biến%20cho%20sinh%20viên%20mới%20nhập%20học.
http://www.hui.edu.vn/%20và%20trong%20tài%20liệu%20giáo%20dục%20định%20hướng%20hằng%20năm%20để%20phổ%20biến%20cho%20sinh%20viên%20mới%20nhập%20học.
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Đến hết năm học 2015-2016, Trường giao Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp 

tục phổ biến sứ mạng đã được phê duyệt đến các đối tượng có liên quan trong toàn 

Trường (CBQL, GV, NV và SV) và bên ngoài (DN, SV tốt nghiệp và toàn xã hội) 

thông qua các brochure, website và các hội thảo giới thiệu về Trường. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

 

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với 

mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng 

đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và 

được triển khai thực hiện. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM xác định mục tiêu dài hạn (10 năm) [H1.1.1.13], 

trung hạn (3-5 năm) [H1.1.1.3] và mục tiêu ngắn hạn trong từng năm học 

[H1.1.1.6]. Trong Chiến lược phát triển Trường ĐHCN TP. HCM  giai đoạn 

2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 [H1.1.1.3], Trường đưa ra các mục tiêu trong 

từng lĩnh vực hoạt động như: đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, phát triển 

nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phát triển nguồn tài chính và tiền lương, hợp tác 

quốc tế và phát triển hệ thống thông tin quản lý. Gần đây nhất, trong Chiến lược 

xây dựng Trường ĐHCN TP. HCM giai đoạn 2015-2025 [H1.1.1.13], Trường 

xác định mục tiêu chiến lược của Trường là "Đến năm 2025 phải trở thành 

trường đại học thuộc tốp 20 trong nước, có một số ngành trọng điểm về đào tạo 

và nghiên cứu khoa học với các phòng thí nghiệm trọng điểm có khả năng đáp 

ứng yêu cầu của một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia và của 

ngành Công Thương, trong đó có ít nhất một ngành đạt tiêu chí chất lượng 

tương đương với ngành thuộc tốp 50 khu vực Asean. Đến năm 2025 phải trở 

thành cơ sở giáo dục đại học có vai trò đầu tàu và có tác động tích cực đối với 

sự phát triển của các trường thuộc Bộ Công Thương; tự chủ hoàn toàn về tài 

chính, tuyển sinh, phát triển ngành nghề đào tạo và quan hệ quốc tế". 

Trong mỗi năm học từ 2010-2015, Trường đều có báo cáo tổng kết mục 

tiêu từng năm học và đưa ra các mục tiêu sắp đến nhằm thực hiện các kế hoạch 



16 
 

chiến lược và mục tiêu dài và trung hạn, trong đó có đưa ra các mục tiêu cụ thể 

hơn cho đào tạo (tuyển sinh, thực hiện kế hoạch đào tạo); NCKH&CGCN; đánh 

giá và kiểm định chất lượng GD; công tác đào tạo GV; HTQT; công tác tài 

chính và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học; công tác SV; thanh tra 

kiểm tra; nề nếp quản lý. Để thực hiện các mục tiêu này, Trường đặt ra các chỉ 

tiêu cơ bản cần phải đạt được và các biện pháp thực hiện [H1.1.1.6]. 

Các mục tiêu của Trường phù hợp với với mục tiêu đào tạo trình độ đại 

học, sau đại học quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và sứ mạng 

đã tuyên bố của Trường. Cụ thể, mục tiêu chung của Trường bao gồm nhiều lĩnh 

vực cơ bản của một trường đại học, trong đó tập trung vào đào tạo và chuyển 

giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Luật 

Giáo dục và Điều lệ trường đại học là các căn cứ pháp lý để Trường xây dựng 

các mục tiêu của mình, phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng cấp học, trình độ 

đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Khi xây dựng sứ mạng và chiến lược 

hành động thực hiện sứ mạng, Trường tuân thủ quy trình như sau: Sứ mạng - 

mục tiêu chiến lược - nhiệm vụ chiến lược - đường lối, biện pháp thực hiện 

nhiệm vụ chiến lược để đảm bảo sự thành công. Do đó, sứ mạng và mục tiêu của 

Trường được đánh giá là phù hợp, nhất quán và khả thi trên cơ sở nguồn lực của 

Trường [H1.1.2.1]. 

Trong từng giai đoạn 5 năm và từng năm, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện 

mục tiêu và tình hình thực tế, Trường đều có rà soát, bổ sung và chỉnh sửa mục 

tiêu [H1.1.1.13];[H1.1.1.6];[H1.1.2.2]. Trong các văn bản chính thức của 

Trường, có thể thấy rõ các mục tiêu trong Chiến lược phát triển trong giai đoạn 

2011-2015 và mục tiêu trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2025 và 

trong Báo cáo tổng kết năm học hàng năm, sự rà soát và bổ sung, chỉnh sửa 

được thể hiện rất rõ ràng. Ngoài ra, tháng 10/2014, Trường tiếp tục rà soát và 

điều chỉnh mục tiêu chuẩn bị cho Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 12 

(2015-2020) [H1.1.1.6]. 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu giáo dục của Trường đã được cụ thể hóa thành chiến lược cụ thể, 
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chi tiết thành các mục tiêu hàng năm, định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi.  

3. Tồn tại 

Trước năm 2012, công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu giáo dục 

của Trường và các đơn vị được tiến hành thường xuyên nhưng việc tin học hóa 

và lưu trữ văn bản chưa được chặt chẽ nên đôi lúc còn ảnh hưởng đến tính nhất 

quán của việc lập kế hoạch mục tiêu.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2014 - 2015, bên cạnh Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường 

giao cho Phòng KT&ĐBCL thực hiện công tác lưu trữ các văn bản có liên quan 

đến các hoạt động của Trường. Ngoài ra, Trường cũng giao Ban Thư ký tự đánh 

giá thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ tất cả các minh chứng ở dạng số hóa. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1:  

Trường ĐHCN TP. HCM đang trong quá trình phấn đấu trở thành trường 

đại học đầu tàu của ngành Công Thương trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ 

nhằm thực hiện sứ mạng và mục tiêu mà Trường đã đặt ra và công bố với tất cả 

các bên có liên quan. Trường hoàn toàn có đầy đủ nguồn lực để phát triển đào 

tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người 

học. Trường đặt ra các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, từng bước điều 

chỉnh mục tiêu cũng như phát triển các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu đào 

tạo, NCKH&CGCN đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và xã hội. Để khắc 

phục các hạn chế về lưu trữ hồ sơ, văn bản, Trường đang nỗ lực xây dựng một 

đội ngũ chuyên nghiệp trong công tác đảm bảo chất lượng, sử dụng công nghệ 

thông tin phục vụ cho tất cả các hoạt động quản lý chất lượng cho giai đoạn sắp 

đến. 

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 2/2 
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TIÊU CHUẨN 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 

 

Mở đầu 

Trường ĐHCN TP. HCM có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Điều lệ 

trường đại học, được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động và Đề án vị 

trí việc làm của Trường. Trường đã xây dựng hệ thống văn bản quy chế, quy 

định nội bộ chặt chẽ phục vụ cho các hoạt động của Trường để từng bước chuẩn 

hóa hoạt động quản lý. Chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị, của CBQL, GV 

và NV được thể chế hóa bằng văn bản và phân định rõ ràng. Các tổ chức Đảng, 

Công đoàn và Đoàn thể đều có quy chế hoạt động riêng, góp phần trong việc 

xây dựng tập thể CBVC và HSSV đoàn kết. Công tác đảm bảo chất lượng của 

Trường được thực hiện nghiêm túc. Công tác báo cáo thường xuyên, báo cáo 

định kỳ các hoạt động của Trường đều được cơ quan quản lý theo dõi, nắm bắt 

đầy đủ, kịp thời.  

 

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo 

quy định của Điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan, được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà 

trường. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng 

Công nghiệp IV, căn cứ theo quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 

năm 2001 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 

2001 – 2010, Quyết định số 214/2004/QĐTTg ngày 24/12/2004 của Thủ tướng 

Chính phủ và xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tại công văn số 

8478/TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2004 [H2.2.1.1].  

Cơ cấu tổ chức Trường được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ 

trường đại học và được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường [H1.1.1.4] và Đề án vị trí việc làm [H1.1.1.8]. Cơ cấu tổ chức hiện nay 

cụ thể như sau: Ban Giám hiệu (01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng) 
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[H2.2.1.2]; các đơn vị chức năng gồm có 15 Phòng ban và theo quyết định số 

986/QĐ-ĐHCN, ngày 15 tháng 8 năm 2015 về việc thành lập Phòng Thanh tra – 

Pháp chế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra, pháp 

chế theo đúng quy định hiện hành [H2.2.1.3]; các đơn vị đào tạo tại cơ sở Gò 

Vấp thuộc Trường gồm 16 Khoa, 02 Viện, 03 Trung tâm [H2.2.1.4]. Ngoài ra, 

Trường có các đoàn thể và tổ chức xã hội: Đảng ủy [H2.2.1.5], Công đoàn 

[H2.2.1.6], Đoàn TNCS Hồ Chí Minh [H2.2.1.7], Hội Cựu chiến binh 

[H2.2.1.8], Hội Sinh viên [H2.2.1.9].  

Trường đang trong quá trình thành lập Hội đồng Trường theo quy định. 

Trường có các Hội đồng cấp trường để tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc tổ 

chức, quản lý các hoạt động của Trường, như sau: Hội đồng KH&ĐT (phụ trách 

luôn mảng thẩm định giáo trình), Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tuyển 

dụng nhân sự, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét nâng lương, 

chuyển ngạch, Hội đồng thanh lý tài sản, Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng thi 

tốt nghiệp, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở [H2.2.1.10].  

Hiện tại, Trường có cơ sở chính đặt tại số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, 

quận Gò Vấp, TP. HCM và Phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi, Cơ sở tại tỉnh Thanh 

Hóa [H2.2.1.11]. Trường đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và 

NCKH tại quận 12, TP. HCM [H2.2.1.12]. Trong chương trình hành động giai 

đoạn 2013 – 2015, Trường đã đề xuất các chương trình kiện toàn cơ cấu tổ chức, 

nề nếp làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới đào tạo, đẩy mạnh nghiên 

cứu khoa học và các công tác khác. Ngoài ra, Trường cũng đưa ra các phương 

án xây dựng trường trọng điểm quốc gia thông qua Đề án xây dựng Trường 

ĐHCN TP. HCM thành trường trọng điểm quốc gia của Bộ Công Thương 

[H2.2.1.13]; [H1.1.1.1]. 

Bên cạnh việc kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu 

quả, trong những năm qua thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương 

trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, Trường đã có những điều chỉnh, thay đổi như 

thành lập mới, tách nhập, giải thể một số phòng ban, khoa, trung tâm và đã bổ 

nhiệm lại CBQL các đơn vị theo mục tiêu chung của Trường đúng người, đúng 



20 
 

việc, đúng ngành phù hợp với thực tế của Trường [H2.2.1.3]; [H2.2.1.4]. Cụ 

thể, trong thời gian 5 năm (2010 - 2015), Ban Giám hiệu có ba lần thay đổi Hiệu 

trưởng, từ 07 Phó Hiệu trưởng giảm xuống còn 03 Phó Hiệu trưởng [H2.2.1.2]. 

Từ năm 2011 đến 2013, Trường thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức do các 

đơn vị cũ chưa đáp ứng được chức năng và nhiệm vụ. Năm 2014, Trường tiếp 

tục kiện toàn, thành lập mới một số đơn vị trên cơ sở chia tách, sáp nhập, giao 

nhiệm vụ cho đơn vị mới: Trung tâm ĐTBD&KTDN; Phòng QLKH&HTQT; 

Phòng Quản lý Sau đại học; Phòng CCCT&CTSV; Tạp chí Khoa học; Trung 

tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất. Trường sáp nhập Tổ Quản trị mạng vào 

Phòng Đào tạo; sáp nhập Trung tâm Công nghệ Hàn vào Khoa Công nghệ Cơ 

khí; sáp nhập Khoa Máy Thiết bị, Trung tâm Phân tích vào Khoa Công nghệ 

Hoá học; sáp nhập Khoa Quản trị Makerting vào Khoa Quản trị Kinh doanh với 

mục tiêu tinh gọn bộ máy hoạt động của Trường [H2.2.1.3]; [H2.2.1.4]. 

Trong năm 2014, Trường đã chuyển sinh viên cơ sở Biên Hòa về cơ sở 

chính của Trường [H2.2.1.14], bàn giao nguyên trạng cơ sở Thái Bình về cho 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình [H2.2.1.15]. Đồng thời, Trường đã xây dựng 

văn bản trình lên cơ quan chủ quản duyệt Đề án thành lập phân hiệu Trường 

ĐHCN TP. HCM tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 30/09/2015, Bộ GD&ĐT đã có 

quyết định số 4030/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường ĐHCN 

TP. HCM tại tỉnh Quảng Ngãi [H2.2.1.16].  

2. Điểm mạnh 

- Cơ cấu tổ chức của Trường phù hợp với quy định của Điều lệ trường đại 

học, thực tế và được thể chế hóa bằng các quy chế hoạt động rõ ràng, tạo điều 

kiện phát huy được mối quan hệ công tác giữa các đơn vị và các thành viên 

nhằm phục vụ mục tiêu chung. 

- Cơ cấu tổ chức của Trường luôn được điều chỉnh cho phù hợp với sự lớn 

mạnh, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng đồng bộ và phát huy hiệu quả của bộ máy 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trường và nhu cầu hội nhập, phát triển. 

3. Tồn tại 

- Cơ cấu tổ chức Trường thường xuyên thay đổi trong giai đoạn 2010 - 
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2015 có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ do phải ổn định về tổ 

chức và nhân sự.  

- Chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị mới thành lập còn đang trong quá 

trình xây dựng mới nên chưa đảm bảo tính hệ thống và nhất quán. 

4. Kế hoạch hành động 

Đến tháng 12 năm 2015, Trường sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản 

quy định như: Quy chế tổ chức hoạt động của Trường, Quy chế làm việc, Quy 

định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 2.2: Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu 

quả các hoạt động của nhà trường. 

1. Mô tả 

Trên cơ sở thực hiện theo hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ 

Công Thương, Bộ GD&ĐT, Trường ĐHCN TP. HCM đã xây dựng hệ thống 

văn bản quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho các hoạt động của Trường để 

từng bước chuẩn hóa hoạt động quản lý. 

Từ năm 2010, Trường đã bổ sung, cập nhật các quy chế, quy định nội bộ 

thuộc các lĩnh vực hoạt động trong Trường, làm cơ sở cho việc kiện toàn công 

tác tổ chức, nhân sự, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, đảm bảo hoạt động 

thu chi tài chính theo đúng quy định hiện hành. Hiện nay, Trường đã ban hành 

được 14 văn bản [H1.1.1.4]; [H2.2.2.1-13].  

Các văn bản này đã giúp cho Trường quản lý và điều hành có hiệu quả các 

hoạt động. Ban giám hiệu và các phòng ban dùng các văn bản này để chỉ đạo 

toàn diện các hoạt động trong Trường. Hệ thống văn bản về tổ chức và quản lý 

các hoạt động trong Trường được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các Phòng, 

Khoa/Bộ môn và các Trung tâm trực thuộc Trường. Các văn bản được Trường 

phổ biến rộng rãi đến từng CBQL, toàn thể GV và CBNV qua phần mềm quản 

lý hành chính điện tử EGOV [H2.2.2.14]. Đồng thời, các văn bản này được 

Trường phân loại để được gửi theo từng cấp độ tiếp nhận văn bản. Những văn 
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bản mang tính thiết yếu được gửi bằng văn bản in và có ký nhận vào sổ bàn giao 

văn bản của Phòng Tổ chức - Hành chính [H2.2.2.15]. 

Từ năm 2010, Trường đã đầu tư mạnh mẽ để tin học hoá công tác quản lý 

bằng các phần mềm chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động đào 

tạo, đảm bảo chế độ chính sách cho CBVC [H2.2.2.16]. Cụ thể là các phần mềm 

phục vụ đào tạo: phần mềm HUIEducation (EDU) - quản lý điểm; phần mềm 

XepThoiKhoaBieu - xếp thời khóa biểu; phần mềm CMS – quản lý chương trình 

đào tạo; phần mềm PGJchung – làm phách và nhập điểm thi tự luận; phần mềm 

CTS – chấm thi trắc nghiệm; phần mềm SECHUIHRM - quản lý nhân sự… Các 

phần mềm này phục vụ hiệu quả các hoạt động quản lý đào tạo và nghiên cứu 

của Trường. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã tin học hóa các mặt hoạt động quản lý và điều hành của Trường 

thông qua EGOV. Các văn bản về tổ chức quản lý, các thông báo, các báo cáo 

về hoạt động của Trường được phổ biến công khai đến từng đơn vị, từng cá 

nhân trong Trường góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện, chính xác thời gian 

nhận và phản hồi thông tin giữa các đơn vị với nhau, giúp cho hoạt động Trường 

được thực hiện thông suốt, kịp thời. 

3. Tồn tại 

Trong năm học 2010 - 2011, một số văn bản chưa được lưu trữ đầy đủ, gây 

khó khăn cho việc tìm kiếm dữ liệu. 

4. Kế hoạch hành động 

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật, ban hành các văn bản, quy định nội bộ phù 

hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và tuân thủ yêu cầu lưu trữ dữ 

liệu theo tiêu chuẩn kiểm định. 

- Nâng cấp hệ thống trang thiết bị, mạng nội bộ để sử dụng hiệu quả các 

phần mềm phục vụ công tác quản lý toàn diện của Trường. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 2.3: Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, 
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cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng. 

1. Mô tả 

Căn cứ theo Quyết định số 01/2005/QĐ-BCN, ngày 10 tháng 01 năm 2005 

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. HCM, Trường đã 

ban hành Đề án vị trí việc làm năm 2013 làm cơ sở pháp lý xác định vị trí việc 

làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường [H1.1.1.8]. Bên cạnh đó, Trường đã 

ban hành Quyết định số 1098/QĐ-ĐHCN, ngày 30/11/2012 về Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường áp dụng đối với tất cả các đơn vị tổ chức trực thuộc, 

toàn thể CBVC và HSSV đang công tác, học tập tại Trường [H1.1.1.4]. Quy chế 

này là cơ sở pháp lý để quy định cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của 

Trường [H1.1.1.9]. Theo đó, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của CBQL, 

GV và các bộ phận được phân định rõ ràng. Cụ thể như sau: 

Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm 

trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động: tổ chức nhân sự, hoạt động đào 

tạo, hoạt động KHCN&HTQT, tài chính, tài sản và đầu tư, thực hiện các Nghị 

quyết của Đảng ủy theo quy định của pháp luật. Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ, 

quyền hạn: giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Trường, 

trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng 

và giải quyết các công việc do Hiệu trưởng giao; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo 

với Hiệu trưởng về tình hình công việc được giao [H2.2.3.1]. 

Hội đồng KH&ĐT là tổ chức tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng 

định hướng phát triển đào tạo, KHCN; tư vấn cho Hiệu trưởng về hoàn thiện các 

ngành, chuyên ngành hiện đang đào tạo, phát triển các ngành, chuyên ngành 

mới, đình chỉ đào tạo những ngành, chuyên ngành không phù hợp; định kỳ thẩm 

định, đánh giá về nội dung chương trình, giáo trình đào tạo của từng chuyên 

ngành trong Trường; tư vấn cho Hiệu trưởng về phương hướng và nội dung 

nghiên cứu các đề tài khoa học [H1.1.1.4]. 

Các Hội đồng tư vấn: có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về các vấn đề có 
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liên quan đến đào tạo, NCKH&CGCN, HTQT giữa Trường với doanh nghiệp, 

gắn đào tạo với NCKH vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu xã 

hội và hội nhập quốc tế [H2.2.1.10]. 

Các phòng ban ngay sau khi được thành lập đều được phân định chức năng, 

quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. Đó là tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong 

quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mảng công việc của 

Trường theo nhiệm vụ do Hiệu trưởng quy định. Chức năng nhiêṃ vu,̣ quyền 

haṇ giữa các thành viên được mô tả cụ thể trong việc thực hiện các công việc 

của tổ chức. Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi phòng ban có sự 

thay đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế chia tách, sáp nhập hay đổi 

tên của đơn vị đó trong từng giai đoạn nên không có sự chồng chéo khi áp dụng 

[H1.1.1.9]. 

Chức năng nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ của mỗi đơn vị đào tạo bao gồm các Khoa, 

Viện, Trung tâm đào tạo được quy định rõ ràng. Cụ thể là trực tiếp tổ chức đào 

tạo các ngành, chuyên ngành của Trường, thực hiện NCKH và tư vấn cho 

Trường về các phương pháp đào tạo mới, ngành mới. GV, CB, NV trong các 

đơn vị được phân công nhiệm vụ đầy đủ và cụ thể [H1.1.1.9]. 

Định kỳ theo năm, Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị tham mưu cho 

Trường tổ chức các hoạt động nhận xét, đánh giá, phân loại CB, VC theo một 

quy trình công khai, minh bạch theo Luật Viên chức [H2.2.3.2]. Trường có tổ 

chức các cuộc họp CB chủ chốt để có những kết luận về hiệu quả thực hiện công 

việc đối với từng CBVC [H2.2.3.3]. 

Với việc được Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 

động của Trường ĐHCN TP. HCM giai đoạn 2015 – 2017 theo Quyết định số 

902/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2015 [H2.2.3.4], Trường đang xây dựng lại 

tổ chức bộ máy của Trường để đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động của 

Trường trong giai đoạn mới [H2.2.3.5]. 

2. Điểm mạnh 

- Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị được quy định rõ 

ràng cụ thể và hoạt động có hiệu quả. 
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- Định kỳ hàng năm, Trường tổ chức đánh giá CB, VC theo một quy trình 

chặt chẽ. 

3. Tồn tại 

Do cơ cấu tổ chức của Trường có nhiều sự thay đổi nên việc điều chỉnh 

chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị, CBVC chưa kịp thời, có lúc còn chồng 

chéo.  

4. Kế hoạch hành động 

Hoàn chỉnh hệ thống Quy chế làm việc, Quy định chức năng nhiệm vụ 

của các đơn vị, từ đó các đơn vị xây dựng quy định về nhiệm vụ của từng thành 

viên trong đơn vị (vị trí việc làm), hoàn thành trong năm 2015.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 2.4: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại 

học hoạt động hiệu quả và hàng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của 

tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

1. Mô tả 

Từ khi thành lập đến nay, Trường đã thành lập các tổ chức và đoàn thể theo 

đúng quy định của Nhà nước: Đảng ủy [H2.2.1.5], Công đoàn [H2.2.1.6], Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh [H2.2.1.7], Hội Cựu chiến binh [H2.2.1.8], Hội Sinh viên 

[H2.2.1.9]. 

Đảng bộ của Trường có nhiệm kỳ 5 năm và các chi bộ có nhiệm kỳ 2,5 

năm theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, ngay từ đầu nhiệm kỳ 

(năm 2010), Đảng bộ có 05 Đảng bộ bộ phận, 01 Chi bộ trực thuộc, 16 Chi bộ 

thuộc Đảng bộ bộ phận, với tổng số 341 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 – 2017 có 25 

Chi bộ trực thuộc với 445 đảng viên [H2.2.4.1]. Hoạt động của Đảng hoạt động 

trong Trường đảm bảo tính hiệu quả và hàng năm đều được đánh giá tốt. Đảng 

ủy thông qua Nghị quyết hoạt động cho định hướng phát triển Trường để từ đó 

Ban Giám hiệu đưa ra kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng thời điểm. Đảng ủy 

có tổ chức học tập chuyên đề cho toàn bộ đảng viên của Trường một năm hai lần 



26 
 

[H2.2.4.2]. Chi bộ đã chỉ đạo tích cực trong việc phát triển đảng viên mới, đặc 

biệt là đảng viên trẻ có năng lực và tư tưởng tốt. Đảng bộ cũng xây dựng các 

quy định về thời gian sinh hoạt chi bộ [H2.2.4.3], một số biểu mẫu báo cáo và 

trình tự xử lý thông tin giữa các Chi bộ và Đảng ủy Trường [H2.2.4.4], quy định 

về chuẩn mực đạo đức của CB, ĐV, GV và CNV Trường ĐHCN TP. HCM 

[H2.2.4.5]. Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong 

cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

[H2.2.4.6]. Từ năm 2010 đến 2014 được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh 

nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. HCM công nhận và khen thưởng kết 

quả đánh giá cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” và 

Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” [H2.2.4.7], và có 03 đảng viên 

được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nhận đảng viên đủ tư cách hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ ba năm liền (2008 - 2010) [H2.2.4.8]. 

Hiện nay, Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 14 có 15 thành viên, Ban 

Thường vụ có 5 thành viên, Ủy ban kiểm tra có 6 thành viên [H2.2.4.9]. Công 

đoàn Trường đã được lãnh đạo Trường tin tưởng trao lại quyền tự chủ tài chính 

và đại diện Công đoàn được tham gia vào các Hội đồng cấp trường [H2.2.1.10]. 

Công đoàn Trường đã xây dựng và ban hành các quy chế [H2.2.4.10-12] và thể 

hiện tính công khai, trung thực, minh bạch trong sử dụng nguồn tài chính của 

Công đoàn. Công đoàn Trường đã thành lập Ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ kiểm 

tra đồng cấp, cấp dưới về thực hiện Điều lệ Công đoàn [H2.2.4.13]. Công đoàn 

cũng đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình như: chăm lo đời sống, đại diện 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua các 

báo cáo hàng năm [H2.2.4.14]. Bên cạnh đó, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt 

động bổ ích, tạo niềm tin cho CB, VC [H1.1.1.6] và được đánh giá cao do các 

hoạt động hiệu quả, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu 

xuất sắc trong nhiều năm [H2.2.4.15].  

Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 8 (2014 - 2017) có 15 thành viên 

gồm: 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 02 ủy viên Ban Thường vụ, 10 ủy viên Ban Chấp 

hành. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCN TP. HCM trực tiếp chỉ đạo và 
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quản lý Hội Sinh viên và các Câu lạc bộ, đội, nhóm [H2.2.1.7]; [H2.2.1.9]. Từ 

các kế hoạch hoạt động của Thành Đoàn TP. HCM, Đoàn TNCS Trường xây 

dựng kế hoạch hoạt động và triển khai về cho các chi đoàn Khoa – Viện, Hội 

Sinh viên để cùng tham gia. Hàng năm, Đoàn TNCS Trường đều tổ chức nhiều 

hoạt động lớn [H2.2.4.16]. Hàng năm, Đoàn TNCS Trường ĐHCN TP. HCM 

được Ban Giám hiệu khen tặng cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên [H2.2.4.17]; Đoàn thanh niên hoạt động 

hiệu quả, được Ban chấp hành Thành Đoàn TP. HCM khen tặng các bằng khen: 

hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, có thành tích xuất sắc 

trong tổ chức phong trào SV nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 14, hoàn 

thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học, đóng góp 

tích cực trong công tác tổ chức hội thi “Học sinh giỏi nghề” lần thứ VI 

[H2.2.4.18]. 

Hội Cựu Chiến Binh (CCB) hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ, Ban 

Giám hiệu và Quận Hội CCB Gò Vấp. Cơ cấu và hoạt động của Hội tuân thủ 

các qui định của Nhà Nước [H2.2.4.19]. Hàng năm, Hội đều có kế hoạch tổ 

chức các hoạt động, đạt được nhiều thành tích và được Hội cấp trên cũng như 

các cấp lãnh đạo đánh giá cao [H2.2.4.20]. 

2. Điểm mạnh 

- Trường ĐHCN TP. HCM là một tập thể đoàn kết, không có hiện tượng 

mất đoàn kết nội bộ. Các tổ chức Đảng, đoàn thể có quy chế hoạt động rõ ràng, 

triển khai thực hiện đúng quy chế thu hút được CBQL, GV, NV, HSSV tham 

gia.  

- Tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong Trường 

hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Trường và hàng 

năm được đánh giá cao. 

3. Tồn tại 

- Trong thời gian qua, cũng có trường hợp các Tổ Công đoàn (do thiếu CB 

chuyên trách) chưa kịp thời quan tâm, thăm hỏi CBVC-LĐ bị ốm, đau; không có 

đề xuất hỗ trợ CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. 
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- Nghiệp vụ của CB đoàn cấp Chi đoàn khoa còn chưa mạnh. 

- Nhân sự phụ trách các hoạt động công đoàn có lúc bị thay đổi, làm ảnh 

hưởng đến sự ổn định tổ chức và quá trình lãnh đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ. 

4. Kế hoạch hành động 

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường sẽ phối hợp với Ban Giám hiệu trong 

việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường, phát huy vai trò 

lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ.  

- Đầu năm 2015, Công đoàn trường đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy, giảm 

cấp trung gian là Công đoàn bộ phận, phân công lại các Ủy viên Ban Chấp hành, 

nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng và nhiệm vụ của hoạt động của 

công đoàn Trường. 

- Trong năm học 2015 – 2016, Đoàn TNCS Trường sẽ chú trọng đến hoạt 

động của chi đoàn, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB đoàn cấp 

khoa, viện, chi đoàn. Tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện việc 

đánh giá điểm rèn luyện theo phương pháp tích cực hơn, giúp SV tự giác tham 

gia các hoạt động do Đoàn TNCS Trường tổ chức, góp phần nâng cao khả năng 

giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng cho SV 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 2.5: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm 

trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để 

triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các 

hoạt động của nhà trường. 

1. Mô tả 

Trường đã thành lập Ban ISO từ năm 2002, trong đó có chức năng đảm bảo 

chất lượng đào tạo và các công tác khác của Trường. Ban ISO đã thực hiện việc 

quản lý chất lượng, thiết lập quy trình và thủ tục cho tất cả các hoạt động cho 

đến năm 2012. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý chất lượng, Trường 

đã vận hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 từ năm 

2002 và năm 2010 hệ thống văn bản ISO được cập nhật theo phiên bản 
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9001:2008 [H1.1.1.5] và có 2 đợt đánh giá nội bộ lần 8 và đánh giá nội bộ lần 9 

theo phiên bản này [H2.2.5.1]; được tổ chức TUV của Cộng hòa liên bang Đức 

chứng nhận đạt chuẩn theo ISO có thời hạn từ năm 2011 - 2014 [H2.2.5.2].  

Cùng với việc thực hiện đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Trường 

cũng đã thực hiện công tác tự đánh giá theo các tiêu chuẩn kiểm định. Trong 

năm 2009, Trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá gửi Cục Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục và được Dự án Giáo dục đại học 2 tổ chức phản biện 

báo cáo đợt 1 [H2.2.5.3]. Năm 2014, Trường thực hiện tiếp công tác tự đánh giá. 

Tháng 11/2014, Ban Giám hiệu đã cử 03 CB đi tập huấn “Tự đánh giá trường 

đại học” do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đà Nẵng để về triển khai tự đánh giá cho 

Trường [H2.2.5.4]. 

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các trường đại học phải có đơn vị đảm bảo 

chất lượng và thực hiện công tác kiểm định chất lượng. Ngày 31/05/2011, 

Trường ra quyết định thành lập Phòng Khảo thí [H2.2.1.3]; [H1.1.1.9]. Trong 

quá trình tổ chức lại bộ máy và cơ cấu, Ban ISO đã được giải thể và chuyển giao 

lại công tác đảm bảo chất lượng cho Phòng Khảo thí. Đến ngày 30/8/2012, 

Phòng được đổi tên thành Phòng KT&ĐBCL [H2.2.1.3]. Từ năm 2015, Trường 

tiếp tục thực hiện kế hoạch đánh giá kiểm định chất lượng và Phòng KT&ĐBCL 

tiếp nhận công tác này. Hiện nay, Phòng có 16 thành viên, trong đó có 5 người 

trực tiếp chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng [H2.2.1.3]. Các thành viên 

này đã được tập huấn về các công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, thực hiện các 

khảo sát và lên kế hoạch giúp các đơn vị thực hiện việc rà soát hiệu quả đào tạo 

và nghiên cứu khoa học theo các tiêu chuẩn chất lượng.  

Năm 2015, Trường quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá gồm 15 

thành viên, Ban Thư ký có 13 thành viên và 10 Tiểu ban chuyên trách 

[H2.2.5.5]. Trường còn thuê chuyên gia tư vấn cho công tác kiểm định thể hiện 

sự quyết tâm của Ban Giám hiệu về công tác này [H2.2.5.6]. Công tác tự đánh 

giá đang được sự đồng thuận và hỗ trợ tích cực của tất cả các đơn vị trong 

Trường với kế hoạch tự đánh giá rõ ràng và khả thi, tạo chuyển biến tốt trong 

toàn Trường [H2.2.5.7]. 
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Hiện nay, Trường đang thực hiện nghiêm túc các quy trình đảm bảo chất 

lượng, thực hiện việc hỗ trợ và giám sát các đơn vị đào tạo cũng như NCKH 

trong việc tự đánh giá và lên kế hoạch cải tiến chất lượng, thực hiện các khảo sát 

và báo cáo chất lượng cho Ban Giám hiệu [H2.2.5.8].  

2. Điểm mạnh 

Việc đánh giá và thực hiện quy trình quản lý chất lượng đào tạo theo các 

tiêu chuẩn ISO đã giúp cho đội ngũ CBQL và các đơn vị đào tạo của Trường có 

kinh nghiệm đánh giá nội bộ, làm tiền đề cho công tác tự đánh giá trong kiểm 

định chất lượng. 

Hiện nay, Ban Giám hiệu đang rất quyết tâm thực hiện tự đánh giá để nâng 

cao chất lượng đào tạo, NCKH&CGCN của Trường và được sự hỗ trợ của các 

chuyên gia cũng như các đơn vị trong toàn Trường. 

3. Tồn tại 

Một số nhân viên của Phòng KT&ĐBCL chưa có kinh nghiệm quản lý, tự 

đánh giá dù đã tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về nghiệp vụ triển khai công 

tác tự đánh giá chất lượng giáo dục do tư vấn thực hiện. Trong giai đoạn 2010 - 

2012, do chưa có bộ phận chuyên trách nên việc tự đánh giá và đánh giá nội bộ 

còn nhiều mặt hạn chế về mặt thời gian, chất lượng và hiệu quả. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong giai đoạn làm việc với tư vấn bên ngoài do Viện Nghiên cứu Giáo 

dục đảm nhận (2015), Phòng KT&ĐBCL đã cử NV cùng làm việc và học tập 

kinh nghiệm cũng như lên kế hoạch để có thể đảm nhận công tác tự đánh giá 

cũng như quản lý chất lượng trong giai đoạn 5 năm sắp đến. 

Trong năm 2015, Trường cũng lên kế hoạch sử dụng các chuyên gia bên 

ngoài giúp Trường thực hiện hiệu quả các khảo sát, chấn chỉnh các hoạt động và 

giám sát việc thực hiện các kế hoạch đào tạo cũng như NCKH, đáp ứng mục tiêu 

của Trường. 

5. Tự đánh giá: Đạt. 

 

 



31 
 

Tiêu chí 2.6: Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà 

trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế 

hoạch của nhà trường. 

1. Mô tả 

Trường đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm 

nhìn đến năm 2020. Trong đó, Trường xác định sứ mạng trở thành “trung tâm 

đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ thuộc tốp hàng đầu 

trong hệ thống các trường đại học trong nước, Trường có sứ mạng đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học – 

chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương nói riêng và của đất nước 

một cách có hiệu quả”. Để chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và tầm 

nhìn đến năm 2020 phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng, Trường xác 

định từng mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực: phát triển 

đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ 

sở vật chất, phát triển nguồn tài chính và tiền lương; hợp tác quốc tế, phát triển 

hệ thống thông tin quản lý [H1.1.1.3]. 

Ngoài chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015, Trường đã xây dựng 

Định hướng Chiến lược 2015 tầm nhìn đến 2025. Trong đó, Trường đã xác định 

định hướng một số chiến lược chính như: chiến lược đào tạo, chiến lược phát 

triển KH&CN, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển cơ sở 

hạ tầng, chiến lược tài chính, chiến lược hợp tác quốc tế, chiến lược xã hội hóa 

giáo dục đào tạo [H1.1.1.13]. 

Trong mỗi chiến lược, Trường tiếp tục rà soát và điều chỉnh mục tiêu cho 

phù hợp với sứ mạng của từng giai đoạn thể hiện rõ qua việc rà soát, điều chỉnh 

mục tiêu chuẩn bị cho nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2015 - 2020). 

Trong Đề án xây dựng Trường ĐHCN TP. HCM thành trường đại học trọng 

điểm quốc gia của Bộ Công Thương, Trường đã xác định chiến lược xây dựng 

Trường giai đoạn 2015 - 2025 phù hợp với sứ mạng mới đặt ra là trở thành 
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trường đại học trọng điểm quốc gia của Bộ Công Thương, là trung tâm đào tạo, 

NCKH&CGCN [H1.1.1.1].  

Để làm cơ sở để hoạch định kế hoạch cụ thể cho các đơn vị, Trường đã ban 

hành Chương trình hành động giai đoạn (2013 - 2015) [H2.2.1.13]. Hàng năm, 

Trường thực hiện đánh giá, tổng kết năm học và đề ra phương hướng cho năm 

học mới dựa trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị trực thuộc [H2.2.6.1]. 

Thông qua Hội nghị sơ kết, tổng kết Đảng bộ, Công đoàn; Hội nghị tổng 

kết năm học; Hội nghị CBVC, Trường đã tổ chức đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch từng giai đoạn và kế hoạch năm. Trên cơ sở đó, đánh giá những kết quả 

đạt được, những tồn tại hạn chế trong từng hoạt động và đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ cho giai đoạn và năm học tiếp theo [H1.1.2.2]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có kế hoạch dài và ngắn hạn phù hợp với định hướng phát triển và 

sứ mạng của Trường, thường xuyên đánh giá các hoạt động thực hiện các kế 

hoạch của Trường. 

3. Tồn tại 

Do có những giai đoạn Trường gặp khó khăn trong việc tổ chức nhân sự 

nên việc giám sát và báo cáo tổng kết các công tác chất lượng còn gặp nhiều khó 

khăn. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm 2015, Trường củng cố lại tổ chức, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị để tập trung cho công tác đảm bảo và cải tiến chất lượng. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 2.7: Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ 

quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo 

của nhà trường. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM là đơn vị sự nghiệp chịu sự lãnh đạo, quản lý 

toàn diện và trực tiếp của Bộ Công Thương; sự quản lý nhà nước của Bộ 
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GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, các Bộ, Ngành liên quan và chịu sự quản lý hành 

chính của Ủy ban Nhân dân TP. HCM.  

Các báo cáo thường theo chỉ thị công văn đến hoặc báo cáo theo định kỳ. 

Dựa vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, Ban Giám hiệu giao cho các đơn 

vị, bộ phận chuyên trách trong Trường để thực hiện báo cáo các lĩnh vực công 

tác như: công tác tuyển sinh, công tác HSSV, công tác tài chính, công tác tổ 

chức CB, công tác QLKH&HTQT, các công tác khác một cách đầy đủ, chính 

xác và đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công Thương và Bộ GD&ĐT 

[H2.2.7.1]. 

Bên cạnh đó, Trường cũng thực hiện nhiều báo cáo khác theo yêu cầu của 

các cơ quan quản lý khác như: Bộ LĐ-TB&XH, Ban tuyên giáo Trung ương, 

Ban chỉ huy quân sự quận Gò Vấp, Sở Tài nguyên Môi trường TP. HCM, Công 

an TP. HCM [H2.2.7.1]. 

Đảng ủy Trường báo cáo lên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp 

Trung ương tại TP. HCM, các báo cáo định kỳ hàng năm: Báo cáo đánh giá chất 

lượng đảng viên, Báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng; các báo 

cáo theo chỉ thị như: Báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá 

nhân CB lãnh đạo, quản lý năm 2010; Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Báo cáo về 

tình hình, kết quả công tác phát triển Đảng; Báo cáo xây dựng và tổ chức thực 

hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 57-QĐ/TW; Báo cáo tình 

hình giáo dục có yếu tố nước ngoài giai đoạn (2001 -2012); Báo cáo kiểm tra 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung theo quy định của Điều 

lệ Đảng của Đảng ủy Trường ĐHCN TP. HCM; Báo cáo Sơ kết bốn năm thực 

hiện Chương trình hành động số 11-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự 
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- quốc phòng năm 2013; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XI, Báo cáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. 

HCM [H2.2.7.2]. 

Việc lưu trữ được thực hiện nghiêm túc và đúng theo Quy định về công tác 

văn thư và lưu trữ của Trường. Mọi văn bản do Trường ban hành được lưu trữ 

một bản gốc tại Phòng Tổ chức - Hành chính và lưu văn bản qua mạng máy tính 

nếu văn bản được gửi bằng thông tin điện tử. Văn bản được lưu trữ trong hồ sơ 

đúng quy cách, được cất giữ tại tủ hồ sơ đảm bảo tính bảo mật và phục vụ cho 

công tác tra cứu [H2.2.2.9]. 

2. Điểm mạnh 

Trong việc triển khai nhiệm vụ, Trường đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế 

độ báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất và khẩn cấp cho các cơ quan chủ 

quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động khi có văn bản yêu cầu và văn bản 

hướng dẫn báo cáo. Công tác lưu trữ báo cáo của Trường được thực hiện theo 

quy định rõ ràng, khoa học. 

3. Tồn tại 

Việc tổ chức lưu trữ các văn bản báo cáo của Trường tại các Phòng ban, 

Khoa, Viện, Trung tâm chưa đầy đủ và liên tục. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 – 2016, Trường sẽ quy định chặt chẽ hơn việc lưu trữ 

tài liệu hồ sơ văn bản, các báo cáo tại các đơn vị trực thuộc Trường. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2: 

Trường ĐHCN TP. HCM có cơ cấu tổ chức và các hoạt động của Trường 

đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của Trường hoạt động hiệu quả, liên tục 

đạt danh hiệu vững mạnh, tiêu biểu. Trường có đủ hệ thống văn bản về tổ chức, 

quản lý, điều hành với hệ thống các báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất 

được lưu trữ an toàn và đầy đủ. Trách nhiệm và quyền hạn của tập thể lãnh đạo 
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và cá nhân CBQL trong Trường được phân định rõ ràng, có tác dụng tạo điều 

kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành. Trường đã thành lập 

Phòng KT&ĐBCL, bố trí đội ngũ CB chuyên trách đúng chuyên môn, có năng 

lực để triển khai các hoạt động đánh giá, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt 

động của Trường. Với những thành quả mà Trường đạt được trong thời gian 

qua, Trường đang từng bước khẳng định mục tiêu, phương hướng và quyết tâm 

của Trường trong các hoạt động với xu hướng phát triển và hội nhập. 

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 7/7 
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TIÊU CHUẨN 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Mở đầu 

Từ năm 2010 đến 2015, Trường vận hành 02 chương trình đào tạo (CTĐT) 

chính thức: CTĐT được áp dụng từ năm học 2012 -2013 và CTĐT được định 

hướng xây dựng mới năm 2014 theo chuẩn CDIO, được áp dụng từ năm học 

2015 - 2016. CTĐT của Trường được xây dựng theo các quy định hiện hành của 

Bộ GD&ĐT, thực hiện điều chỉnh định kỳ trong đó có sự tham khảo CTĐT của 

các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, có sự tham gia của các nhà 

chuyên môn, GV, CBQL và các đối tượng khác như nhà tuyển dụng và SV tốt 

nghiệp. Quy trình xây dựng CTĐT của Trường được thực hiện theo đúng quy 

định của Bộ và có sự tham khảo ý kiến từ nhiều đối tượng khác nhau nên nhìn 

chung các CTĐT của Trường được xây dựng có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu 

trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến 

thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực 

của thị trường lao động. Bên cạnh đó, CTĐT chính quy và giáo dục thường 

xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo và được thiết kế 

theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và CTĐT khác. 

 

Tiêu chí 3.1: CTĐT của trường đại học được xây dựng theo các quy 

định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo 

CTĐT của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự 

tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại 

diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và 

người đã tốt nghiệp. 

1. Mô tả 

Tính đến năm học 2014 - 2015, Trường có 17 ngành đào tạo đại học chính 

quy gồm 32 chuyên ngành và 15 ngành đào tạo cao đẳng [H1.1.1.16]; 

[H3.3.1.1-4].  

CTĐT của Trường được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ 
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GD&ĐT ban hành [H3.3.1.5]; H3.3.1.6]. Từ năm 2010 - 2015, Trường vâṇ 

hành hai chương trình đào taọ: CTĐT bắt đầu triển khai từ năm học 2012 - 2013 

(sau khi được cập nhật, điều chỉnh năm 2012) và CTĐT xây dưṇg mới năm 

2014 [H3.3.1.1]; [H3.3.1.2.]. Theo đó, CTĐT mới nhất của Trường là CTĐT 

đươc̣ xây dưṇg năm 2014, đã bắt đầu triển khai giảng dạy vào năm học 2015 - 

2016 [H3.3.1.1]; [H3.3.1.2]. Trường đã xây dựng kế hoạch, kinh phí và nhân sự 

cụ thể để thực hiện việc xây dựng CTĐT định hướng theo chuẩn CDIO 

[H3.3.1.9]; [H3.3.1.10]; [H2.2.2.12]. Việc xây dựng CTĐT của Trường được 

thực hiện thông qua các hoạt động của tiểu ban xây dựng chương trình theo 

đúng các quy trình về xây dựng CTĐT định hướng theo chuẩn CDIO gồm 16 

bước [H3.3.1.7]; [H3.3.1.8-10]; [H2.2.2.12]. Trường có quy định rõ các nội 

dung cơ bản cần thực hiện khi xây dựng chương trình với sự tham gia của các 

nhóm chuyên gia đại diện các khối ngành trong Trường (nhóm chuyên gia kỹ 

thuật, nhóm chuyên gia công nghệ và nhóm chuyên gia kinh tế) và 15 tổ chuyên 

môn là đaị diêṇ các Khoa, Viêṇ trong Trường [H3.3.1.9]; [H3.3.1.10]; 

[H2.2.2.12]. Quy trình xây dưṇg CTĐT của Trường cũng đươc̣ dưạ trên điṇh 

hướng chuẩn hóa CTĐT của Trường đa ̃thưc̣ hiêṇ năm 2013, trong đó đa ̃đưa ra 

các đánh giá cu ̣thể về ưu điểm cũng như haṇ chế của các chương trình đã thực 

hiện tính đến tháng 12 năm 2013, đồng thời cũng bao gồm những chủ trương về 

chuẩn hóa CTĐT đối với bâc̣ đaị hoc̣, đaị hoc̣ chất lươṇg cao và cao hoc̣ 

[H3.3.1.7]; [H3.3.1.8-10]; [H2.2.2.12]. Theo nôị dung về điṇh hướng chuẩn hóa 

năm 2013, CTĐT của các ngành troṇg điểm (ngành Môi trường) và môṭ số 

chương trình, môṭ số ngành chất lươṇg cao đươc̣ xây dưṇg theo hướng quốc tế 

hóa bằng cách tham khảo chương trình của môṭ số trường đaị hoc̣ trong khu vưc̣ 

có đẳng cấp quốc tế, còn các chương trình khác đươc̣ xây dưṇg theo hướng hôị 

nhâp̣ [H3.3.1.7]; [H3.3.1.8-10]; [H2.2.2.12]. Các Khoa, Viêṇ tuân thủ chăṭ che ̃

theo quy trình thưc̣ hiêṇ xây dưṇg CTĐT như đa ̃ quy điṇh [H3.3.1.8]; 

[H3.3.1.9-10]; [H2.2.2.12]. 

CTĐT của Trường có sự tham khảo CTĐT của các trường đại học có uy tín 

trong nước (Trường ĐH Bách khoa TP. HCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) 
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hoặc trên thế giới (Trường ĐH Quốc gia Singapore, Trường ĐH Kỹ thuật 

Nanyang) [H3.3.1.2]; [H3.3.1.3-4];  [H3.3.1.7-9] thuộc các ngành tương ứng 

với từng khoa để tham khảo và chọn lọc các chuẩn đầu ra và nội dung phù hợp 

để đưa vào CTĐT của Trường [H3.3.1.2]; [H3.3.1.7]; [H3.3.1.8-9]. CTĐT của 

Trường có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, GV, CBQL, đại diện 

của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và SV tốt nghiệp 

[H3.3.1.10]; [H3.3.1.11]. Cụ thể, các Khoa gửi phiếu khảo sát đến các nhà tuyển 

dụng lao động và SV tốt nghiệp để lấy ý kiến về CTĐT của từng khoa 

[H3.3.1.10]. Các dữ liệu thu được sau đó được từng khoa xử lý và chọn lọc để 

rút ra các thông tin tham khảo có ý nghĩa cho việc xây dựng CTĐT [H3.3.1.10]; 

[H3.3.1.11]. Bên cạnh đó, viêc̣ lấy ý kiến của GV trong khoa đươc̣ thể hiêṇ 

trong các cuôc̣ hop̣ tổ bô ̣môn hoăc̣ hop̣ HĐKH trong quá trình xây dưṇg CTĐT 

[H3.3.1.10]; [H3.3.1.11]; [H2.2.6.1]. 

2. Điểm mạnh 

CTĐT của Trường được xây dựng theo đúng các quy định của Bộ GD&ĐT. 

Các quy trình xây dựng CTĐT của Trường được thực hiện tương đối đầy đủ và 

chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả của các chương trình được thiết kế; có sự tham gia 

của nhiều thành phần đa dạng như: chuyên gia, CBQL, GV, nhà tuyển duṇg, cưụ 

SV và có sự tham khảo CTĐT của các trường đại học có uy tín trong và ngoài 

nước. 

3. Tồn tại 

Viêc̣ lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng và cưụ SV trong viêc̣ xây dưṇg 

CTĐT mới chỉ đươc̣ thưc̣ hiêṇ trên môṭ số lươṇg còn rất haṇ chế ở các khoa, 

viện. Viêc̣ lấy ý kiến của các tổ chức và hiêp̣ hội nghề nghiệp trong việc xây 

dựng CTĐT của Trường chưa được thực hiện một cách phổ biến. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ tháng 10/2015, Trường tiếp tục yêu cầu Phòng KT&ĐBCL xây dựng kế 

hoạch hàng năm để triển khai việc lấy ý kiến rộng rãi của các nhà tuyển dụng, 

cưụ SV và các tổ chức và hiêp̣ hội nghề nghiệp để phuc̣ vu ̣cho viêc̣ điều chỉnh 

và xây dựng CTĐT của Trường. Cụ thể, ngay từ tháng 12 năm 2015, Trường 
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yêu cầu các khoa phối hợp với Phòng CTCT&CTSV, Trung tâm ĐTBD&KTDN 

gửi các kế hoạch và nội dung thực hiện lấy ý kiến của các đối tượng như nhà 

tuyển dụng, cựu SV và các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp có liên quan để xin ý 

kiến các đối tượng về chương trình học của khoa.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 3.2: CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được 

thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng 

của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị 

trường lao động. 

1. Mô tả 

Tất cả 32 CTĐT của Trường đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, bao gồm các 

mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức và các mục tiêu liên quan đến 

từng lĩnh vực cụ thể của các CTĐT [H3.3.1.1]; [H3.3.1.2].  

Cấu trúc của các chương trình được thiết kế một cách có hệ thống gồm hai 

khối kiến thức khoa học cơ bản (44 tín chỉ) và khối kiến thức cơ sở và chuyên 

ngành (từ 89 tín chỉ đối với khối ngành kinh tế và 96 tín chỉ đối với khối ngành 

Ngoại ngữ và kỹ thuật) đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo 

trình độ đại học [H3.3.1.2]. Các chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người 

học cần đạt được trong các CTĐT của Trường được xây dựng định hướng theo 

chuẩn CDIO, phù hợp với các yêu cầu xã hội cũng như đáp ứng linh hoạt nhu 

cầu nhân lực của thị trường lao động [H3.3.1.2]. Chuẩn đầu ra trong các ngành 

đào tạo của Trường được thiết kế năm 2014 dựa trên cơ cấu kiến thức của các 

CTĐT và được tham khảo, cập nhật các chuẩn đầu ra của một số trường trong 

nước và quốc tế như tham khảo các chương trình giáo duc̣ của Trường ĐH Bách 

khoa TP. HCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nôị (Khoa CN Hóa học, Khoa CN 

Điêṇ tử); Trường ĐH Kinh tế TP. HCM (Khoa Kế toán – Kiểm toán);Trường 

ĐH Kwanthen Polytechnique, Canada (Khoa Kế toán – Kiểm toán); Hoc̣ viêṇ 

Manchester, Anhvà Trường ĐH Quốc gia Singapore (Khoa Công nghê ̣Thông 

tin); Trường ĐH Ky ̃thuâṭ Nanyang, Singapore (Khoa CN Điêṇ tử) [H3.3.1.2]; 



40 
 

[H3.3.2.1].  

Hiêṇ nay, CTĐT hê ̣ đaị hoc̣ mới nhất của Trường đươc̣ xây dưṇg năm 

2014 gồm 17 ngành, 32 chuyên ngành, sắp xếp thành hai loaị hình chính là 

CTĐT đaị hoc̣ thông thường và CTĐT đại học chất lươṇg cao, trong đó mỗi loaị 

hình đươc̣ thiết kế với các muc̣ tiêu rõ ràng, cu ̣ thể [H3.3.1.2]. Các CTĐT đaị 

hoc̣ chất lượng cao của Trường đươc̣ thiết kế theo hướng tham khảo các chương 

trình quốc tế hóa, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới [H3.3.1.2]. Với 

các điṇh hướng và muc̣ tiêu đối với hai loaị hình chương trình như vừa nêu, các 

CTĐT đaị hoc̣ thông thường (theo điṇh hướng ứng dụng nghề nghiêp̣) đươc̣ thiết 

kế dưạ trên viêc̣ tham khảo chủ yếu các chương trình tiên tiến của các trường đaị 

hoc̣ trong nước và tham khảo khoảng 30% chương trình của các trường đaị hoc̣ 

nước ngoài, trong đó chú troṇg đến thời lươṇg thưc̣ hành của các môn chiếm 

khoảng 30% trở lên. Trong khi đó, các CTĐT đaị hoc̣ chất lươṇg cao đươc̣ thiết 

kế dưạ trên viêc̣ tham khảo chủ yếu các chương trình tiên tiến của các trường đaị 

hoc̣ nước ngoài, trong đó chú troṇg đăc̣ biêṭ vào muc̣ tiêu giúp SV sau khi ra 

trường đươc̣ trang bi ̣ ky ̃ năng mềm thành thaọ và sử duṇg đươc̣ tiếng Anh 

chuyên ngành để phuc̣ vu ̣ cho công viêc̣ [H3.3.1.2]; [H3.3.1.7]; [H3.3.1.8-9]. 

Theo định hướng này, các CTĐT chất lươṇg cao của Trường đươc̣ tăng cường 

thêm 10 tín chỉ tiếng Anh, có sư ̣ thay đổi nôị dung theo các chương trình tiên 

tiến trên thế giới tối thiểu từ 10 – 20% và có sư ̣tăng cường bồi dưỡng ky ̃năng 

mềm so với các CTĐT thông thường của Trường [H3.3.1.2]; [H3.3.1.7]; 

[H3.3.1.8-10]. Ngoài ra, với các chuyên ngành khác nhau, số lươṇg các môn tư ̣

choṇ trong các chuyên ngành cũng đươc̣ thiết kế đảm bảo đươc̣ yêu cầu có ít 

nhất 30% sư ̣khác nhau giữa các chuyên ngành, để đảm bảo đươc̣ muc̣ tiêu đào 

taọ riêng của mỗi chuyên ngành [H3.3.1.2]; [H3.3.1.8]; [H3.3.1.9-10]. 

Tính hê ̣ thống trong viêc̣ thiết kế các CTĐT của Trường thể hiêṇ qua sư ̣

chăṭ che ̃và hơp̣ lý theo quy trình xây dưṇg chương trình gồm 16 bước, trong đó 

đi từ viêc̣ xây dưṇg muc̣ tiêu và chuẩn đầu ra cho mỗi ngành đào taọ, sau đó đến 

muc̣ tiêu và chuẩn đầu ra cho từng môn hoc̣ cu ̣thể và trong cả 2 quá trình chính 

này đều có sư ̣tham khảo, lấy ý kiến của người sử duṇg lao đôṇg, GV, cưụ SV 
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và các nhà chuyên môn [H3.3.1.2]; [H3.3.1.8]; [H3.3.1.9-10]. Ngoài ra, tính hê ̣

thống còn đươc̣ thể hiêṇ qua viêc̣ triển khai thưc̣ hiêṇ CTĐT từ cấp trường 

xuống cấp khoa, rồi từ cấp khoa triển khai viêc̣ thưc̣ hiêṇ xuống cấp bô ̣môn và 

giảng viên trong quá trình xây dưṇg chương trình [H3.3.1.8]; [H3.3.1.9-10]. 

Tính hê ̣thống trong viêc̣ thiết kế các CTĐT của Trường cũng đươc̣ thể hiêṇ qua 

sư ̣sắp xếp hơp̣ lý và phù hơp̣ của thành phần của các tiểu ban (6 tiểu ban) tham 

gia trong viêc̣ thẩm điṇh các CTĐT là các nhóm khoa và ngành có nhiều điểm 

tương đồng gồm các tiểu ban: Công nghê ̣ Cơ khí – Nhiêṭ – Ô tô; Công nghê ̣

Điêṇ tử – Điêṇ – TT; Hóa – Sinh hoc̣ & Thưc̣ phẩm – Môi trường; Công nghệ 

May Thời trang và Ngoaị ngữ; Tiểu ban Kinh tế và Khoa hoc̣ Cơ bản – Lý luâṇ 

Chính tri ̣[H3.3.1.11-12].  

Tính đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong các 

CTĐT của Trường thể hiêṇ qua viêc̣ tham khảo các tiêu chuẩn nghề quốc gia và 

quốc tế để hình thành năng lưc̣ hành nghề cần thiết cho từng ngành đào taọ của 

Trường (thuôc̣ bước 3 và 4 trong quy trình xây dưṇg chương trình đào taọ) và 

viêc̣ thưc̣ hiêṇ lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân sử duṇg lao đôṇg của Trường 

về CTĐT của Trường trong viêc̣ xây dưṇg chương trình [H3.3.1.2]; [H3.3.1.8]; 

[H3.3.1.9-10]. Nhìn chung các CTĐT của Trường có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, 

cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách tương đối có hệ thống, đáp ứng yêu cầu 

về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.  

2. Điểm mạnh 

CTĐT của Trường có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết 

kế dựa trên quy trình xây dựng chương trình định hướng theo chuẩn CDIO, có 

sự tham gia của nhiều đối tượng, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng 

của đào tạo trình độ đại học cũng như các nhu cầu của thi ̣trường lao đôṇg. 

3. Tồn tại 

- Viêc̣ xây dưṇg môṭ số chuẩn đầu ra, đăc̣ biêṭ là các chuẩn đầu ra về ky ̃

năng mềm cho hầu hết các môn hoc̣ thuôc̣ các ngành hoc̣ của Trường chưa thể 

hiêṇ tính hê ̣thống rõ ràng. 
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- Việc thu thập ý kiến của các tổ chức và hiêp̣ hôị nghề nghiêp̣ trong quá 

trình xây dựng chương trình chưa thưc̣ sư ̣đươc̣ thưc̣ hiêṇ rôṇg raĩ ở các khoa. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ tháng 06/2016 - 08/2016, Trường sẽ: 

- Rà soát laị các chuẩn đầu ra của từng môn học thuộc các ngành học của 

các khoa, cụ thể là các môn học đã được giảng dạy cho SV trong năm học 2015 

- 2016 theo CTĐT mới nhất định hướng theo chuẩn CDIO của Trường; 

- Sắp xếp và điều chỉnh laị các chuẩn đầu ra môṭ cách có hê ̣ thống hơn, 

tránh viêc̣ lăp̣ laị các chuẩn đầu ra như nhau ở nhiều môn hoc̣ trong cùng một 

ngành đào taọ; 

- So sánh mức độ đạt được trong kết quả học tập của SV và chuẩn đầu ra 

của các môn học cũng được xem là việc đánh giá bộ phận CTĐT mới, bổ sung 

các môn học có đầu ra liên quan đến kỹ năng mềm, làm cơ sở để chuẩn bị cho 

việc đánh giá chương trình tổng thể sau năm thực thi (dự kiến sau khi có 01 

khóa đầu tiên tốt nghiệp ra trường); 

- Yêu cầu các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng ban có liên quan lên kế hoac̣h 

để tham khảo thêm ý kiến của các tổ chức và hiêp̣ hôị nghề nghiêp̣ trong quá 

trình xây dựng chương trình đào taọ của Trường nhằm hướng tới xây dưṇg các 

CTĐT ngày môṭ đáp ứng đươc̣ linh hoạt và kip̣ thời các nhu cầu nhân lực của thị 

trường lao động hơn. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 3.3: CTĐT chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế 

theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo. 

1. Mô tả 

Các CTĐT chính quy và giáo dục thường xuyên của Trường được thiết kế 

theo quy định của Bộ GD&ĐT về chương trình khung [H3.3.1.1]; [H3.3.1.2]; 

[H3.3.1.6].  

Tính đến năm 2015, Trường có các CTĐT chính quy gồm: đaị hoc̣ chính 

quy, đaị hoc̣ chất lươṇg cao và liên thông từ cao đẳng lên đaị hoc̣ chính quy, 
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liên thông từ trung cấp lên đaị hoc̣ chính quy và sau đaị hoc̣ [H3.3.1.2]. CTĐT 

giáo duc̣ thường xuyên gồm có các chương trình: liên thông vừa hoc̣ vừa làm từ 

trung cấp lên đaị hoc̣, liên thông vừa hoc̣ vừa làm từ cao đẳng lên đaị hoc̣, taị 

chức (từ 2010 - trước 2012, từ 2012 - 2015 Trường không còn đào taọ hê ̣này) 

[H3.3.1.2]. 

Các CTĐT thường xuyên của Trường được thiết kế và thực hiện theo chuẩn 

CTĐT của hệ chính quy đa ̃ đươc̣ xây dưṇg mới nhất năm 2014, định hướng 

theo chuẩn CDIO [H3.3.1.1]; [H3.3.1.2];[H3.3.1.5-8]. Đội ngũ GV, phương 

pháp giảng dạy, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả hoc̣ tâp̣, hình thức thi và 

thang điểm đánh giá dành cho các lớp thuôc̣ CTĐT thường xuyên được thực 

hiện hoàn toàn tương tư ̣như chương trình chính quy của Trường ngoaị trừ thời 

khóa biểu của các lớp thuôc̣ chương trình giáo duc̣ thường xuyên thường vào 

buổi tối, trong khi đó của các lớp thuôc̣ chương trình giáo duc̣ chính quy là vào 

ban ngày [H3.3.3.1]; [H3.3.3.2-4]; [H2.2.2.10]. Do đó, về cơ bản, các CTĐT 

thường xuyên của Trường đươc̣ triển khai và thưc̣ hiêṇ hoàn toàn giống với 

CTĐT chính quy nên đảm bảo đươc̣ thiết kế theo đúng quy điṇh và đảm bảo 

chất lươṇg đào taọ.  

2. Điểm mạnh 

Trường triển khai một chuẩn mực chung cho CTĐT thường xuyên và 

CTĐT chính quy (trong đó các nội dung tương đương về chương trình học, GV, 

phương pháp giảng dạy, quy trình kiểm tra, đánh giá,…đối với SV ở hai chương 

trình là tương đối như nhau.)  

3. Tồn tại 

Mặc dù CTĐT thường xuyên của Trường được thiết kế và triển khai theo 

cùng một chuẩn mực chung như CTĐT chính quy, nhưng việc đảm bảo chất 

lượng giảng dạy thực sự ở các CTĐT thường xuyên (như vấn đề về chất lượng 

giảng dạy của GV, việc kiểm tra-đánh giá SV theo đúng quy định,…) của 

Trường vẫn chưa thực sự được kiểm soát chặt chẽ như CTĐT chính quy.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ tháng 10/2015, Trường se ̃tiếp tuc̣ áp duṇg chuẩn mưc̣ chung của CTĐT 
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chính quy cho CTĐT thường xuyên và tiếp tuc̣ không ngừng cải tiến chất lươṇg 

của các chương trình nhằm đảm bảo chất lươṇg của cả hai chương trình. 

Bên cạnh đó, Trường cũng giao cho Phòng KT&ĐBCL thực hiện công tác 

lấy ý kiến phản hồi của SV đang học tại các CTĐT thường xuyên về chất lượng 

giảng dạy của GV nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của các CTĐT thường 

xuyên; yêu cầu các khoa kiểm soát chặt chẽ các quy trình kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của SV. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 3.4: CTĐT được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở 

tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các 

nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ 

chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương hoặc cả nước. 

1. Mô tả 

Từ năm 2010 - 2015, Trường có 2 đơṭ thay đổi lớn về CTĐT đó là đơṭ điều 

chỉnh về thời lươṇg tín chỉ vào năm 2012 và đơṭ xây dưṇg CTĐT mới cho 17 

ngành hoc̣ gồm 32 chuyên ngành đaị hoc̣ và các chương trình sau đaị hoc̣ định 

hướng theo chuẩn CDIO vào năm 2014 và đã được triển khai giảng dạy từ năm 

học 2015-2016 [H3.3.1.1]; [H3.3.1.2-3]; [H3.3.1.5-9]. Cu ̣thể, năm hoc̣ 2012 - 

2013, Trường thưc̣ hiêṇ điều chỉnh giảm thời lươṇg số tín chỉ của các CTĐT 

như đối với chương trình đaị hoc̣ chính quy (từ trên 150 tín chỉ xuống còn 120 – 

130 tín chỉ) dưạ trên cơ sở tham khảo các CTĐT trong và ngoài nước có cùng 

ngành đào taọ tương đương [H3.3.1.1]. Đến năm 2014, Trường thưc̣ hiêṇ xây 

dưṇg CTĐT mới cho tất cả các ngành hoc̣ và bâc̣ hoc̣ của Trường định hướng 

theo chuẩn CDIO, trong đó cũng điều chỉnh laị số tín chỉ theo quy điṇh của 

CTĐT câp̣ nhâṭ năm 2012 từ 120 – 130 tín chỉ lên 134 tín chỉ đối với các 

chương trình thuôc̣ khối ngành kinh tế và 141 tín chỉ đối với các chương trình 

thuôc̣ khối ngành ky ̃thuâṭ, công nghê ̣và ngoaị ngữ [H3.3.1.1-2]; [H3.3.1.7-9]. 

Đặc biệt, đơṭ điều chỉnh toàn bô ̣ CTĐT năm 2014, Trường đã xây dựng và 
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chuẩn hóa lại toàn bộ các CTĐT ở tất cả các ngành, biên soạn lại đề cương chi 

tiết, chuẩn đầu ra dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến trong nước 

và quốc tế, tham khảo ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt 

nghiệp và các nhà chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước [H3.3.1.1]; [H3.3.1.10]. 

Ngoài hai đơṭ thay đổi và điều chỉnh lớn về CTĐT năm 2012 và 2014, môṭ 

số khoa trong Trường (như Khoa Công nghê ̣Thông tin, Khoa CN Nhiêṭ laṇh,…) 

cũng thường xuyên có các điều chỉnh nhỏ ở phaṃ vi nôị dung các môn hoc̣ 

trong các CTĐT thông qua viêc̣ tham khảo ý kiến của các nhà tuyển duṇg lao 

đôṇg và người tốt nghiêp̣ trong các buổi găp̣ măṭ giữa Khoa và các đối tươṇg 

này trong từng hoc̣ kỳ hoăc̣ từng năm hoc̣ [H3.3.1.5]; [H2.2.6.1]. 

2. Điểm mạnh 

Các thay đổi, điều chỉnh và xây dưṇg mới CTĐT của Trường năm 2012 và 

năm 2014 đều dưạ trên các nhu cầu và tình hình thưc̣ tế về CTĐT ở các trường 

đaị hoc̣ có ngành nghề tương đương. Đăc̣ biêt, đơṭ xây dưṇg mới hoàn toàn các 

CTĐT của Trường định hướng theo chuẩn CDIO năm 2014 đươc̣ xem là môṭ 

thay đổi lớn, có ý nghiã hết sức quan troṇg đối với Trường về chương trình đào 

taọ. CTĐT đươc̣ thiết kế laị hoàn toàn vào năm 2014 đa ̃đươc̣ dựa trên cơ sở 

tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà 

tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp và các nhà chuyên môn nhằm đáp ứng 

nhu cầu mới về nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc 

cả nước. 

3. Tồn tại 

Việc xây dưṇg CTĐT mới (chương trình được triển khai từ năm học 2015 - 

2016) mới chỉ thực hiện lấy ý kiến trên môṭ số lươṇg còn haṇ chế đối với đối 

tươṇg nhà tuyển dụng lao động và người tốt nghiệp.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015, Trường se ̃định kỳ lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng 

lao động và người tốt nghiệp với phaṃ vi khảo sát rôṇg hơn, nhằm đảm bảo tính 

tin câỵ cao hơn của các thông tin phản hồi. Trường giao Phòng KT&ĐBCL xây 
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dựng kế hoạch và xây dựng phiếu khảo sát lấy ý kiến các đối tượng trong đó có 

nhà tuyển dụng và SV tốt nghiệp từ đầu mỗi năm học trong các năm học tiếp 

theo (cụ thể là từ tháng 06/2016.) Phòng KT&ĐBCL cũng sẽ là đơn vị thực hiện 

trực tiếp việc thu, phát phiếu (phối hợp với các Khoa, Viện, Phòng 

CCCT&CTSV và Trung tâm ĐTBD&KNDN) và xử lý số liệu khảo sát, báo cáo 

kết quả khảo sát cho Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa để đưa ra các điều 

chỉnh phù hợp vào cuối mỗi học kỳ các năm học. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 3.5: CTĐT được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với 

các trình độ đào tạo và CTĐT khác. 

1. Mô tả 

CTĐT của Trường được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông doc̣ và liên 

thông ngoài giữa các trình độ đào tạo thể hiện qua hệ thống các văn bản của 

Trường quy định về liên thông giữa các trình độ đào tạo như liên thông từ trung 

cấp và cao đẳng lên đại học và liên thông từ đaị hoc̣ lên cao hoc̣ [H3.3.1.1]; 

[H3.3.1.2];[H3.3.5.1-2]. Cu ̣ thể, CTĐT đaị hoc̣ liên thông của Trường đươc̣ 

thiết kế linh hoaṭ, taọ điều kiêṇ cho các SV ở bâc̣ trung cấp và cao đẳng trong 

Trường có thể hoc̣ liên thông lên thuâṇ lơị [H3.3.1.1]; [H3.3.1.2];[H3.3.5.1-2]. 

Bên caṇh đó, SV trung cấp và cao đẳng từ các trường khác cũng có thể đăng ký 

thi tuyển vào chương trình đaị hoc̣ liên thông ở các ngành tương ứng taị Trường 

sau khi đươc̣ các khoa xét hồ sơ dư ̣tuyển theo đúng quy điṇh của Bô ̣GD&ĐT 

[H3.3.5.1]; [H3.3.5.2]. Ngoài ra, do các CTĐT của Trường đươc̣ thiết kế theo 

hình thức hoc̣ chế tín chỉ nên việc chuyển đổi từ hình thức học tập toàn thời 

gian sang bán thời gian hoặc ngược lại ở các lớp dê ̃dàng và thuâṇ lơị cho SV 

[H3.3.1.1]; [H3.3.1.2];[H3.3.3.1]. Với CTĐT đươc̣ thiết kế theo hoc̣ chế tín chỉ 

nên viêc̣ chuyển đổi từ trường đaị hoc̣ này sang trường đaị hoc̣ khác của SV 

cũng thuâṇ lơị chỉ với điều kiêṇ SV muốn chuyển phải thuôc̣ diêṇ có hoàn cảnh 

khó khăn hoăc̣ gia đình thay đổi nơi cư trú, đang hoc̣ đúng ngành trùng với 

ngành muốn chuyển và đươc̣ sư ̣đồng ý của Hiêụ trưởng hai trường [H3.3.1.1]; 
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[H3.3.1.2]; [H3.3.3.2].  

Viêc̣ các CTĐT của Trường đươc̣ thiết kế theo hướng liên thông ngoài còn 

đươc̣ thể hiện qua các chương trình liên kết với các trường đaị hoc̣ trong và 

ngoài nước của Trường ở bâc̣ đaị hoc̣ như chương trình liên kết đào taọ cử nhân 

với Trường ĐH Tây Nguyên theo hình thức 2+2 hay chương trình liên kết với 

Trường ĐH Meiho, Đài Loan theo hình thức 3 + 1 [H3.3.5.3]. Cu ̣thể, đối với 

chương trình liên kết với Trường ĐH Tây Nguyên, SV se ̃có 02 năm đầu tiên 

đươc̣ hoc̣ taị Trường ĐHTây Nguyên với sư ̣tham gia của môṭ số GV từ Trường 

ĐHCông nghiêp̣ TP. HCM và 02 năm cuối, SV se ̃ xuống Trường để tiếp tuc̣ 

chương trình. Đối với chương trình liên kết với Trường ĐH Meiho, Đài Loan, 

SV se ̃có 03 năm đầu tiên hoc̣ taị Trường và GV của Trường ĐH Meiho se ̃đươc̣ 

Trường ĐH Công nghiêp̣ TP. HCM chỉ điṇh để tham gia giảng daỵ trong 3 năm 

này [H3.3.5.3]. Đồng thời, SV se ̃sang Trường ĐH Meiho, Đài Loan để hoàn tất 

năm thứ 4 [H3.3.5.3]. 

Đối với các chương trình sau đaị hoc̣ của Trường, CTĐT cũng đươc̣ thiết 

kế linh hoaṭ, taọ điều kiêṇ cho các SV tốt nghiêp̣ bâc̣ đaị hoc̣ từ các ngành tương 

ứng taị Trường hoăc̣ từ các trường bên ngoài có thể nôp̣ đơn đăng ký thi tuyển 

[H3.3.5.4]. Trường có các quy định và yêu cầu cụ thể về đầu vào khi tuyển sinh 

các ngành, đồng thời có thiết kế các học phần chuyển đổi và bổ túc kiến thức 

nhằm taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho người hoc̣ khi đăng ký vào các CTĐT sau đaị 

hoc̣ của Trường [H3.3.5.4]. 

CTĐT của Trường đươc̣ thiết kế đảm bảo liên thông ngang giữa các ngành 

hoc̣ khác nhau trong Trường thể hiêṇ qua quy điṇh cu ̣thể về viêc̣ hoc̣ hai văn 

bằng cùng lúc cho SV đươc̣ nêu rõ trong Quy chế về tổ chức đào taọ theo hoc̣ 

chế tín chỉ năm 2014 của Trường [H3.3.3.2]. Cu ̣thể, quy điṇh đưa ra các điều 

kiêṇ để SV đươc̣ hoc̣ hai bằng gồm: ngành đào taọ chính ở chương trình thứ hai 

phải khác chương trình thứ nhất; SV không đươc̣ xếp haṇg yếu ở hoc̣ kỳ thứ 

nhất của năm hoc̣ đầu tiên ở chương trình thứ nhất; SV se ̃buôc̣ ngừng chương 

trình thứ hai ở hoc̣ kỳ tiếp theo nếu ở hoc̣ kỳ trước đó điểm trung bình chung 

hoc̣ kỳ của SV đaṭ dưới 2.00 [H3.3.3.2]. CTĐT của Trường cũng đươc̣ thiết kế 
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theo hướng liên thông trong giữa các ngành gần nhau trong cùng một khoa hoăc̣ 

ở các khoa khác nhau thể hiêṇ qua viêc̣ thiết kế các học phần chung trong khối 

kiến thức khoa hoc̣ cơ bản (44 tín chỉ) và khối kiến thức cơ sở khối ngành 

[H3.3.1.1];[H3.3.1.2];[H3.3.3.2].  

2. Điểm mạnh 

Các CTĐT bâc̣ đaị hoc̣ và sau đaị hoc̣ của Trường nhìn chung đươc̣ thiết kế 

linh hoaṭ, nhằm đảm bảo theo hướng liên thông doc̣, liên thông ngang, liên 

thông trong và liên thông ngoài giữa các trình độ đào tạo và CTĐT khác. 

3. Tồn tại 

Trường chưa thưc̣ hiêṇ viêc̣ ký kết các thỏa thuâṇ công nhâṇ CTĐT của 

nhau với các trường cao đẳng và đaị hoc̣ bên ngoài nhằm taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị 

hơn cho viêc̣ xét tuyển SV có thể vào hoc̣ liên thông taị Trường cũng như các 

SV của Trường có thể hoc̣ liên thông ở các trường khác.  

4. Kế hoạch hành động 

Trường se ̃ làm viêc̣ với các trường cao đẳng và đaị hoc̣ có các ngành hoc̣ 

tương tư ̣như các ngành của Trường để xúc tiến viêc̣ ký kết các thỏa thuâṇ công 

nhâṇ CTĐT của nhau nhằm taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị hơn cho người hoc̣ khi hoc̣ 

liên thông lên các trình đô ̣cao hơn từ tháng 12/2015 đến tháng 05/2016. Từ giai 

đoạn tháng 12/2015 – 12/2016, Trường cũng se ̃yêu cầu các khoa thưc̣ hiêṇ viêc̣ 

ký kết các thỏa thuâṇ chính thức thể hiêṇ viêc̣ liên thông trong về CTĐT giữa 

các ngành gần nhau ngay trong Trường để đảm bảo tính chặt chẽ về liên thông. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 3.6: CTĐT được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất 

lượng dựa trên kết quả đánh giá. 

1. Mô tả 

Viêc̣ đánh giá và thưc̣ hiêṇ cải tiến chất lươṇg CTĐT đươc̣ thưc̣ hiêṇ ở các 

khoa thông qua các cuôc̣ hop̣ với các nhà chuyên môn, các nhà tuyển duṇg và 

cưụ SV hàng năm [H2.2.6.1]; [H3.3.1.10]. Dưạ vào các ý kiến đươc̣ thảo luâṇ 

trong các hôị thảo và cuôc̣ hop̣ này, các GV và tổ bô ̣môn ở các khoa cũng tiến 
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hành các điều chỉnh ở phaṃ vi nôị dung các môn hoc̣ trong CTĐT [H2.2.6.1]; 

[H3.3.1.10]. Trong năm 2015, 5 năm sau đợt từ đánh giá lần I, Trường thưc̣ hiêṇ 

khảo sát ý kiến của các đối tươṇg: GV, SV đang hoc̣, cưụ SV và nhà tuyển duṇg 

về các hoaṭ đôṇg của Trường trong đó có đánh giá về CTĐT [H3.3.6.1]; 

[H3.3.6.2-3]; [H2.2.5.5]; [H2.2.5.8].  

Với hai hình thức khảo sát là phát phiếu trưc̣ tiếp cho SV và yêu cầu SV 

thưc̣ hiêṇ trưc̣ tuyến, kết quả khảo sát cho thấy, tổng số phiếu thu về là 5.574 

phiếu [H2.2.5.8]. Các nội dung khảo sát ý kiến cựu SV cũng tương tự với các 

nội dung khảo sát cựu SV của Trường và kết quả khảo sát đã thu được 1.370 

phiếu phản hồi [H2.2.5.8]. Bên cạnh đó, Trường cũng thực hiện khảo sát các 

doanh nghiệp các nội dung liên quan đến CTĐT như: sự phù hợp với yêu cầu 

thực tế của CTĐT của Trường; việc bổ sung thêm các kiến thức và kỹ năng 

trong CTĐT của Trường; và đánh giá của doanh nghiệp về CTĐT của Trường 

thông qua nhận xét về sản phẩm là SV tốt nghiệp từ các chương trình này đang 

làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cũng thu được ý kiến phản hồi của 

575 đại diện doanh nghiệp đang có cựu SV của Trường làm việc tại đơn vị 

[H2.2.5.8]. Với kết quả phản hồi là 187 phiếu, Trường cũng đã thu được ý kiến 

của các NV trong Trường về các nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ, phục 

vụ của các phòng ban cho việc triển khai CTĐT của Trường đến SV [H2.2.5.8]. 

Riêng đối với phiếu khảo sát ý kiến GV và CBQL, NV trong Trường với các nội 

dung liên quan đến CTĐT, kết quả phản hồi thu được là 828 phiếu [H2.2.5.8]. 

Việc thu thập ý kiến từ các đối tượng gồm: GV, CBQL, NV, cựu SV và 

doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến hoạt động của Trường trong đó có 

CTĐT vào năm 2015 là cơ sở quan trọng cho Trường, cụ thể là Phòng Đào tạo, 

chuẩn bị xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT trong thời gian tiếp. 

CTĐT được xây dựng định hướng theo chuẩn CDIO  của Trường được triển 

khai từ năm học 2015 - 2016 tính đến tháng 09/2015 mới chỉ áp dụng được 

khoảng một năm học – chủ yếu là chương trình của các môn đại cương cho SV 

năm đầu. Do đó, để có thể xây dựng một kế hoạch điều chỉnh tổng thể cần thiết 

phải có sự đánh giá toàn diện việc thực hiện CTĐT trong khoảng 4 – 5 năm học. 
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2. Điểm mạnh 

- Viêc̣ đánh giá CTĐT đươc̣ các khoa thưc̣ hiêṇ thông qua các buổi hôị 

thảo, toạ đàm và găp̣ măṭ với các nhà chuyên môn, các nhà tuyển duṇg và cưụ 

SV hàng năm.  

- Từ tháng 05 năm 2015, Trường đa ̃thưc̣ hiêṇ môṭ đánh giá tương đối quy 

mô về các CTĐT (bao gồm CTĐT mới được triển khai năm học 2015 - 2016 và 

các chương trình đã được vận hành trước đó) bên caṇh những hoaṭ đôṇg khác 

của Trường thông qua viêc̣ khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ GV, CBQL, NV, SV, 

cưụ SV và nhà tuyển duṇg. 

3. Tồn tại 

Từ năm 2010 - 2014, CTĐT của Trường chưa đươc̣ đánh giá môṭ cách quy 

mô, thường xuyên và có hê ̣ thống cũng như thưc̣ hiêṇ cải tiến chất lươṇg dưạ 

trên kết quả đánh giá đối với các CTĐT được xây dựng trước chương trình được 

vận hành từ năm học 2015 - 2016. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015 - 2016, Trường giao cho: 

- Các Khoa/Viện lên kế hoạch ngay từ tháng 05/2016 và tháng 06/2016 rà 

soát lại các môn học xem chuẩn đầu ra của từng môn có phù hợp với yêu cầu xã 

hội hay không trong đó có sự tham gia góp ý kiến của các đối tượng là cựu SV 

và doanh nghiệp để điều chỉnh lại nội cấu trúc nội dung chương trình học của 

các môn; 

- Phòng KT&ĐBCL tiếp tục lập kế hoạch đảm bảo chất lượng tổng thể theo 

từng năm học và nộp lại cho Ban Giám hiệu từ đầu mỗi năm học (tháng 

06/2016) trong đó có nội dung về khảo sát, lấy ý kiến của các đối tượng như: 

nhà chuyên môn, GV, SV đang học, SV tốt nghiệp và doanh nghiệp, các tổ 

chức nghề nghiệp về các vấn đề liên quan đến CTĐT của Trường để đưa ra 

đánh giá cho từng năm học về CTĐT.  

Đến năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021 (tùy ngành học 4 hay 5 năm), 

một năm kể từ khi có SV khóa đầu tiên tốt nghiệp từ CTĐT mới được triển khai 

từ năm học 2015 - 2016, Trường yêu cầu Phòng KT&ĐBCL thực hiện đánh giá 
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tổng thể về CTĐT, trong đó chú trọng đến mức độ mà SV tốt nghiệp đạt được 

so với chuẩn đầu ra đối với ngành học của Trường cũng như so với nhu cầu của 

các doanh nghiệp.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3: 

Nhìn chung, Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM từ năm 2010 - 2015 có 2 

CTĐT được xây dựng theo đúng các quy định và yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Đặc 

biệt, bộ CTĐT mới nhất (được xây dựng vào năm 2014 và vận hành từ năm học 

2015 - 2016) được định hướng xây dựng theo chuẩn CDIO và việc xây dựng 

CTĐT của Trường được thực hiện theo các bước khá chặt chẽ, có tham khảo ý 

kiến của các đối tượng như GV, CBQL, nhà chuyên môn, cựu SV và doanh 

nghiệp. CTĐT bâc̣ đaị hoc̣ và sau đaị hoc̣ của Trường đươc̣ thiết kế linh hoaṭ, 

nhằm đảm bảo theo hướng liên thông doc̣, liên thông ngang, liên thông trong và 

liên thông ngoài giữa các trình độ đào tạo và CTĐT khác; Trường áp duṇg 

chuẩn mưc̣ chung của CTĐT chính quy cho chương trình giáo duc̣ thường xuyên 

và tiếp tuc̣ không ngừng cải tiến chất lươṇg của các chương trình nhằm đảm bảo 

chất lươṇg của cả hai chương trình. 

Trường đang tiếp tục không ngừng rà soát và cải tiến lại CTĐT của mình, 

nhằm đáp ứng nhu cầu của người học cũng như nhu cầu đổi mới của xã hội. 

Bằng chứng rõ nhất cho sự nỗ lực cải tiến của Trường đó là việc thực hiện lấy ý 

kiến phản hồi của tất cả các đối tượng trong và ngoài trường gồm: SV đang học, 

GV, NV, DN và cựu SV về các nội dung liên quan đến CTĐT của Trường nhằm 

thu được các ý kiến của các đối tượng, để từ đó xây dựng các giải pháp và kế 

hoạch tiếp theo để cải tiến CTĐT của Trường. Theo đó, Trường cũng đã đề ra 

các kế hoạch để khắc phục các điểm tồn tại về CTĐT và các nội dung liên quan 

như: kế hoạch theo dõi SV tốt nghiệp, kế hoạch rà soát lại chuẩn đầu ra, kế 

hoạch thực hiện khảo sát định kỳ ý kiến của các đối tượng về CTĐT, kế hoac̣h 

để làm viêc̣ với các trường cao đẳng và đaị hoc̣ có các ngành hoc̣ tương tư ̣như 

các ngành của Trường để xúc tiến viêc̣ ký kết các thỏa thuâṇ công nhâṇ CTĐT 

của nhau. Tất cả những nội dung cho thấy Trường đang không ngừng củng cố, 
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cải tiến và nâng cao CTĐT của mình nhằm đạt được sứ mệnh và mục tiêu mà 

Trường đã cam kết. 

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 6/6 
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TIÊU CHUẨN 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

 

Mở đầu 

Chương trình đào tạo của Trường được thiết kế với nhiều hình thức đào tạo 

đa dạng bao gồm: liên thông dọc, liên thông ngang, liên thông trong và liên 

thông ngoài, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định. Từ năm học 

2010 - 2011, Trường đã hoàn toàn chuyển sang áp dụng theo hình thức đào tạo 

tín chỉ cho bậc học đại học ở các hệ chính quy, liên thông chính quy và liên 

thông vừa học vừa làm.  

Đối với công tác đảm bảo chất lượng giảng dạy và đổi mới phương pháp 

(PP) giảng dạy cho GV, Trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch dự giờ, hội 

giảng cấp Khoa và cấp Trường. Từ năm 2011 - 2014, Trường có cử GV ở một 

số khoa tham gia các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tích cực ở 

Trường ĐH bang Arizona nhằm thực hiện việc bồi dưỡng và nâng cao phương 

pháp giảng dạy cho GV trong Trường. Ngoài ra, Trường thường xuyên tổ chức 

các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm tạo điều kiện cho các GV của 

Trường chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được trang bị đầy đủ kiến thức về 

lĩnh vực này trong các năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015. Các phương pháp 

và quy trình kiểm tra đánh giá của Trường thể hiện tính đa dạng hoá, đảm bảo 

nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, 

hình thức học tập cũng như mục tiêu của các môn học. Kết quả học tập của 

người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn 

thông qua phần mềm quản lý học vụ HUIEducation ở Phòng Đào tạo và các 

Khoa, Viện, Trung tâm. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được 

công bố trên trang thông tin điện tử của Trường. Từ năm học 2010 - 2011 đến 

năm học 2014 - 2015, Trường có đầy đủ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo 

được lưu trữ tại các đơn vị đào tạo như phần mềm CMS, phần mềm quản lý hoc̣ 

vu ̣HUIEducation, phần mềm CTS, phần mềm taọ phách và roc̣ phách PrjChung, 

phần mềm quản lý thỉnh giảng,… Trường mới bắt đầu thực hiện khảo sát thông 

tin về người học sau khi ra trường và ý kiến của các doanh nghiệp sử dụng SV 
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tốt nghiệp của Trường vào tháng 05/2015. Kết quả khảo sát cùng với việc thành 

lập ban liên lạc cựu sinh viên và doanh nghiệp; triển khai kế hoạch họp mặt cựu 

sinh viên và doanh nghiệp vào năm 2015 được xem là cơ sở và các bước quan 

trọng cần thiết của Trường trong việc xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động 

đào tạo nhằm đáp ứng với yêu cầu của xã hội trong thời gian tới. 

 

Tiêu chí 4.1: Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học 

tập của người học theo quy định. 

1. Mô tả 

Từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, Trường ĐHCN TP. 

HCM triển khai nhiều hình thức đào tạo đa dạng từ bậc đại học đến bậc thạc sĩ 

theo quy định, đáp ứng yêu cầu của người học theo quy định [H3.1.1.1]; 

[H3.3.1.2]; [H4.4.1.1]; [H4.4.1.2-10]. 

Ở bậc đại học, bên cạnh chương trình đại học chính quy, Trường triển khai 

hình thức đào tạo các chương trình liên thông đa dạng gồm liên thông chính quy 

và liên thông vừa học vừa làm từ trung cấp và cao đẳng lên đại học [H4.4.1.2]; 

[H4.4.1.5-10]. Trường cũng có hệ đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học 

chất lượng cao ở một số ngành ở một số khoa có CTĐT chất lượng cao như: 

Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa CN Cơ khí, Khoa CN Hóa học, Khoa CN 

Điện tử, Viện KHCN&QLMT,…[H3.3.1.2]. Cùng với sự đa dạng của hình thức 

đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, thời gian khai giảng cho các khóa đào 

tạo liên thông từ bậc cao đẳng lên đại học cũng được tổ chức thành nhiều đợt 

trong năm, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người 

học [H4.4.1.2]. 

Trường có chủ trương và chính sách để SV có thể học hai ngành tại Trường 

nếu SV đạt các yêu cầu của các ngành học cụ thể [H3.3.3.2]. Tuy nhiên, trên 

thực tế, số lượng SV học hai ngành tại Trường còn rất ít.  

Ở bậc đào tạo thạc sĩ của Trường, tính đến năm học 2014 - 2015, Trường 

có 06 CTĐT sau đại học gồm: Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi 

trường; Kỹ thuật Hóa học; Kỹ thuật Cơ khí; Khoa học Máy tính; và Quản trị 
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Kinh doanh [H1.1.1.15]; [H4.4.1.5-10]. Ở bậc đào tạo đại học, Trường có 17 

ngành, trong đó gồm 32 chuyên ngành (08 ngành chất lượng cao) [H3.3.1.1]. 

Sự đa dạng về các hình thức đào tạo của Trường còn thể hiện ở các hình 

thức đào tạo liên kết trong nước và quốc tế. Cụ thể, đối với hình thức đào tạo 

liên kết với các trường đại học trong nước, từ năm học (2010 - 2011) đến năm 

học (2014 - 2015), Trường có chương trình liên kết đào tạo trình độ cử nhân với 

Trường Đại học Tây Nguyên ở hai ngành là Công nghệ Kỹ thuật Điện tử và 

Công nghệ Môi trường [H1.1.1.15]; [H3.3.5.3]. Đối với hình thức đào tạo liên 

kết ngoài nước, Trường có 06 CTĐT liên kết gồm: chương trình liên kết đào tạo 

thạc sĩ ngành Khoa học và Quản lý Môi trường với Trường ĐH Liege, Bỉ; 

CTĐT thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh với Trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc; 

CTĐT Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh với Trường ĐH Meiho, Đài Loan; 

CTĐT liên kết liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công nghệ Thông tin 

với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Pakpasak, Lào; và ngành Công nghệ Ô tô với 

Trường Dạy nghề Hữu nghị Viên Chăn – Hà Nội, Lào; chương trình liên kết đào 

tạo với Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng Saskatchewan, Canada (Quản trị 

kinh doanh) [H1.1.1.15]; [H3.3.5.3]; [H4.4.1.3-4].  

2. Điểm mạnh 

Các hình thức đào tạo (đa ngành, liên thông, chính quy, liên kết, văn bằng 

2) rất đa dạng, đáp ứng một cách hết sức linh hoạt với các nhu cầu học tập khác 

nhau của người học bao gồm: học theo hình thức chính quy, vừa học vừa làm; 

học theo các chương trình thông thường hoặc chất lượng cao; liên thông hoặc 

liên kết.  

3. Tồn tại 

Các ngành học theo CTĐT liên kết của Trường mới tập trung ở một số ít 

ngành như Quản trị Kinh doanh (03 chương trình liên kết quốc tế); Khoa học và 

Quản lý Môi trường (01 chương trình liên kết quốc tế); Công nghệ Thông tin 

(một ngành liên kết quốc tế); Công nghệ Ô tô (một ngành liên kết quốc tế); 

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử (01 chương trình liên kết trong nước); và Công 

nghệ Môi trường (một chương trình liên kết trong nước.)  
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4. Kế hoạch hành động 

- Từ tháng 10 - 12/2015, Trường cùng với các khoa rà soát lại các CTĐT 

liên kết quốc tế ở các khoa đào tạo để quyết định xem các chương trình nào và 

ngành nào của Trường có thế mạnh và đủ điều kiện để được mở rộng theo 

hướng liên kết quốc tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học ở các ngành này. 

Trường cũng đẩy mạnh chất lượng đào tạo thực sự ở các ngành học của mình, 

đặc biệt là các ngành mũi nhọn để nhằm xúc tiến việc quảng bá về các ngành 

học này ra bên ngoài, thúc đẩy và phát triển CTĐT văn bằng 2 ở các ngành học. 

- Cho đến tháng 05/2016, Trường sẽ xúc tiến thực hiện ký kết chính thức 

với các trường cao đẳng, đại học khác nhằm công nhận chương trình học và 

bằng cấp của lẫn nhau. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 4.2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo 

niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo 

niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho người học. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM đã chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang đào 

tạo theo tín chí từ năm 2007 cho các hệ cao đẳng, đại học (bao gồm các hệ: 

chính quy, vừa học vừa làm và liên thông) và sau đaị hoc̣ [H3.3.3.2]; [H4.4.2.1-

2]. Do vậy, từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015, Trường đã hoàn 

toàn chuyển sang áp dụng theo hình thức đào tạo tín chỉ cho bậc đại học ở các hệ 

chính quy, liên thông chính quy và liên thông vừa học vừa làm 

[H3.3.3.2];[H4.4.2.1]; [H4.4.2.2-3]. 

Để triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, Trường đã ban hành Quy chế học 

vụ áp dụng cho đào tạo tín chỉ (cập nhật năm 2010) và Quy chế đào tạo theo học 

chế tín chỉ cập nhật năm 2014 trong đó có bao gồm các nội dung về công nhận 

kết quả học tập của người học theo hình thức tín chỉ (chương III và IV trong 2 

quy chế) [H3.3.3.2]. 
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Quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ đã được ban hành cụ thể trong Quy 

chế đào tạo năm 2010, được bổ sung thêm thủ tục quy trình đào tạo theo học chế 

tín chỉ năm 2011, cập nhật thêm trong Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ năm 

2014 và Quy định quản lý các lớp học học phần theo học chế tín chỉ năm 2015, 

đảm bảo tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học 

[H3.3.3.2]; [H2.2.2.10]. SV cũng có thể truy cập vào website của Trường để 

tham khảo các thông tin về thông báo, thời khóa biểu, lịch thi, lịch coi thi, kế 

hoạch xét tốt nghiệp, lịch giảng dạy,…[H3.3.1.10]. Quy định về quản lý các lớp 

học phần hệ tín chỉ được ban hành năm 2015 bổ sung quy trình quản lý một lớp 

học phần tín chỉ bậc đại học (chính quy, vừa học vừa làm và liên thông) gồm 8 

bước cụ thể: mở lớp học phần; phân lịch học tập và cấp GV; SV đăng ký vào lớp 

học phần; SV đóng tiền học phí; rút tên và chuyển lớp học phần cho SV; quản lý 

quá trình dạy-học trên lớp; nhập điểm; công bố điểm và xin phúc khảo 

[H3.3.3.2].  

Trường ban hành Sổ tay SV, trong đó gồm: quy trình đăng ký học phần, 

các quy định khác phục vụ cho việc triển khai đào tạo theo tín chỉ [H3.3.1.4]. 

Trường có đội ngũ tư vấn và giáo viên chủ nhiệm hoạt động tích cực trong việc 

tư vấn cho SV liên quan đến học vụ và hỗ trợ cho SV trong việc đăng ký học 

phần [H3.3.1.4]. 

2. Điểm mạnh 

- Việc chuyển sang hoàn toàn đào tạo theo học chế tín chỉ từ rất sớm (ngay 

từ năm học 2007 - 2008) giúp cho việc tổ chức và đào tạo theo hình thức tín chỉ 

của Trường từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 ổn định và có hệ 

thống.  

- Trường có các quy định và quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ tương 

đối linh hoạt, thích hợp và được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo việc tổ 

chức đào tạo theo học chế tín chỉ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người học 

khi tham gia theo hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. 

3. Tồn tại: Không. 

4. Kế hoạch hành động 
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Từ học kỳ tiếp theo (từ tháng 09/2015 - 05/2016), Trường tiếp tục phát huy 

các thế mạnh trong công tác công nhận kết quả học tập của người học theo học 

phần và cải tiến tốt hơn công tác này nhằm tạo điều kiện tối đa cho người học.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 4.3: Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt 

động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương 

pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo 

hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của 

người học. 

1. Mô tả 

Trường thực hiện việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của GV thông qua 

việc triển khai việc dự giờ GV ở các Khoa, Viện như ở các năm học 2012 - 

2013; 2013 - 2014 và 2014 - 2015 và hoạt động hội giảng cấp Trường vào các 

năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015 và 2015 - 2016 [H4.4.3.1]; [H4.4.3.2-6]; 

[H4.4.3.10]. Cụ thể, Trường có kế hoạch và tiến hành dự giờ định kỳ hàng năm 

trong các năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015 cho tất cả các GV của các Khoa, 

Viện có giờ giảng đã đăng ký trên phần mềm thời khóa biểu ở học kỳ, tại thời 

điểm triển khai kế hoạch dự giờ chung của toàn Trường [H4.4.3.1]; [H4.4.3.2-

6]; [H4.4.3.10]. Kết quả dự giờ của GV ở các Khoa, Viện trong các năm học 

trên được đánh giá bởi các thành viên tham gia dự giờ gồm Ban Giám hiệu, 

Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm 

bộ môn và GV khác trong khoa và được dựa trên 10 tiêu chí chung của Trường 

[H4.4.3.1]; [H4.4.3.2-6]; [H4.4.3.10]. 

Như vậy, có thể nói mặc dù hoạt động dự giờ GV của Trường không được 

tiến hành thường xuyên và định kỳ trong từng năm học từ 2010 - 2011 đến 2014 

- 2015, song trong 2 năm học gần nhất là năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 

- 2015, Trường đã có kế hoạch đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của GV 

thông qua kế hoạch hội giảng cấp Trường và dự giờ ở cấp Khoa, Viện (bước 

trước khi chuẩn bị gửi danh sách GV ở các Khoa, Viện tham gia hội giảng cấp 
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Trường). 10 tiêu chí đánh giá giảng dạy mà Trường đưa ra được xem như một 

bộ công cụ đánh giá hợp lý và tương đối bao quát hoạt động giảng dạy của GV 

viên trong 1 tiết giảng.  

Ngoài hình thức đánh giá GV thông qua dự giờ như ở các năm học 2013 - 

2014 và 2014 - 2015, Trường triển khai hoạt động đánh giá GV thông qua việc 

kiểm tra hồ sơ GV và kiểm tra hồ sơ giảng dạy của đơn vị đào tạo thông qua 

việc thành lập Ban thanh tra đào tạo năm học 2013 - 2014 [H4.4.3.7]; 

[H4.4.3.8-9]. Các tiêu chí đánh giá hồ sơ bộ môn gồm 2 tiêu chí cơ bản là: tỷ lệ 

giữa số bộ môn chủ quản và số môn có đề cương chi tiết; và tỷ lệ giữa số lượng 

các môn thi trắc nghiệm và số môn thi trắc nghiệm có dàn bài trắc nghiệm 

[H4.4.3.7]; [H4.4.3.8-9]. Các tiêu chí đánh giá hồ sơ GV bao gồm: đề cương 

chi tiết (20%), dàn bài trắc nghiệm (10%), kế hoạch giảng dạy (30%) và giáo 

án/bài giảng (40%) [H4.4.3.7]; [H4.4.3.8-9]. Các kết quả thanh tra quản lý hồ 

sơ bao gồm 15 tiêu chí, bao trùm tương đối đầy đủ tất cả các nội dung liên quan 

đến công tác tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo ở các đơn vị đào tạo 

trong Trường [H4.4.3.7]; [H4.4.3.8-9]. Như vậy, từ năm học 2010 - 2011 đến 

năm học 2014 - 2015, các hình thức đánh giá phương pháp giảng dạy của GV 

được thực hiện ở một số năm học mới chủ yếu là hình thức dự giờ và đánh giá 

đồng nghiệp.  

Về việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá 

kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và làm việc theo nhóm của người học trong các năm học từ 2010 - 2011 

đến năm học 2014 - 2015, Trường cũng đã thực hiện được thông qua một số 

hoạt động ở một số năm học. Cu ̣ thể như, trong các năm từ 2011 - 2014, 

Trường đã cử khoảng 20 GV sang Trường ĐH Bang Arizon tham gia khóa tập 

huấn khoảng 1 tháng về phương pháp giảng dạy tích cực cho SV theo Dự án 

HEEAP (Higher Engineering Education Alliance Program) [H4.4.3.16]. Hoạt 

động này được tổ chức nhằm nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp giảng 

dạy cho CB, GV của Trường theo các xu hướng giảng daỵ tiên tiến. 

Ngoài ra, năm học 2014 - 2015, Trường cũng tổ chức các lớp ôn thi ngoại 
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ngữ B1, B2 nhằm tạo điều kiện cho CB, GV của Trường trong việc chuẩn bị dự 

thi cao học và nghiên cứu sinh [H4.4.3.11]; [H4.4.3.12]. Trường cũng thực thiện 

rà soát danh sách CB, GV đi học nâng cao trình độ và chuẩn hóa trình độ năm 

2014 [H4.4.3.13]. 

Trong các năm học: 2013 - 2014 và 2014 - 2015, Trường tổ chức thường 

xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm tạo điều kiện cho các GV 

của Trường chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được trang bị đầy đủ kiến 

thức về lĩnh vực này [H4.4.3.14]; [H4.4.3.15]. Đồng thời, trong các năm 2012, 

2014, 2015, Trường tổ chức hội giảng cho các GV trong toàn Trường nhằm tạo 

cơ hội cho GV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp dạy học, 

nhằm tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức, kỹ năng trong tiết học tại lớp [H4.4.3.1]; 

[H4.4.3.2-6]; [H4.4.3.10]. 

Bên cạnh đó,Trường cũng chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp 

dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng 

phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học 

[H3.3.1.2]. Các học phần được thiết kế trong các CTĐT của Trường đều đòi hỏi 

SV phải có điểm tích lũy từ các hoạt động tự học, thảo luận, bài tập nhóm hoặc 

tiểu luận để đánh giá mức độ tự học, tự nghiên cứu của SV [H3.3.1.2]; 

[H3.3.3.2]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng 

dạy của GV thông qua việc triển khai hoạt động dự giờ GV định kỳ hàng năm và 

hội giảng cấp Trường ở các năm học như 2012 – 2013, 2014 – 2015, 2015 - 

2016. Trường chú trọng và chủ động trong việc triển khai hoạt động bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho GV, thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp 

nghiệp vụ sư phạm, nhằm giúp GV tiếp cận và đổi mới phương pháp dạy và học, 

phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng 

lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. 

3. Tồn tại 

Trường chưa thực hiện định kỳ việc sử dụng ý kiến phản hồi của SV tốt 
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nghiệp để đánh giá GV. 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ tháng 10/2015, Trường chỉ đạo tất cả các Khoa, Viện, Trung tâm thực 

hiện nghiêm túc việc lưu giữ đầy đủ các hồ sơ dự giờ và hội giảng ở các cấp 

(khoa và trường) đầy đủ ở các học kỳ tiếp theo. Từ đầu học kỳ tiếp theo (từ 

tháng 10/2015), Trường thông báo rộng rãi đến toàn bộ GV trong Trường việc 

chuẩn bị ghi hình các giờ dạy được đánh giá cao ở các Khoa, Viện, Trung tâm 

để có thể công bố các đoạn băng này lên mạng nội bộ của Trường vào cuối học 

kỳ (tháng 05/2016) để các GV trong toàn Trường có thể tham khảo các kinh 

nghiệm giảng dạy. 

- Trường yêu cầu Phòng KT&ĐBCL đưa vào kế hoạch hàng năm của 

Phòng để thực hiện thường xuyên và định kỳ việc lấy ý kiến SV về chất lượng 

giảng dạy của GV ở cuối mỗi học phần nhằm đảm bảo kết quả đánh giá toàn 

diện, khách quan và đáng tin cậy hơn, nhằm giúp GV nâng cao được chất lượng 

giảng dạy của mình.  

- Từ học kỳ sắp tới (từ tháng 10/2015), Trường thực hiện hoạt động đánh 

giá tổng hợp bao gồm các nội dung: dự giờ và kiểm tra kế hoạch GV; kiểm tra 

hồ sơ GV; kiểm tra hồ sơ quản lý đào tạo định kỳ và thường xuyên hơn nhằm 

đánh giá tổng quát các vấn đề liên quan đến việc giảng dạy của GV.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 4.4: Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa 

dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù 

hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo 

mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích 

luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực 

phát hiện, giải quyết vấn đề. 

1. Mô tả 

Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV được 

đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp 
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với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt 

bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo thể hiện qua cách tính điểm tổng kết 

học phần (đối với học phần lý thuyết và đối với học phần có cả lý thuyết và thực 

hành) [H3.3.3.2]; [H2.2.1.10]; [H4.4.4.1]; [H4.4.4.2-8]. Cụ thể là, điểm tổng 

kết học phần đối với học phần lý thuyết bao gồm nhiều điểm thành phần: điểm 

kết thúc học phần, điểm thi giữa kỳ và điểm trung bình kiểm tra thường xuyên 

(bao gồm tiểu luận, điểm đánh giá nhận thức, bài tập lớn, điểm chuyên cần và 

thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá bài tập lớn, thảo luận nhóm, kiểm tra 

15 phút,…) [H3.3.3.2]; [H3.3.3.3]. Đối với các học phần có cả lý thuyết và thực 

hành, điểm tổng kết học phần được tính bằng điểm lý thuyết (là kết quả của 

điểm thành phần gồm điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ, điểm kết thúc học phần 

nhân với trọng số của các điểm thành phần) và điểm thực hành (là trung bình 

cộng của các bài tập thực hành) [H3.3.3.2]; [H3.3.3.3]. Còn đối với các học 

phần chỉ có thí nghiệm, thực hành, điểm tổng kết của học phần là điểm trung 

bình cộng của điểm các bài thí nghiệm, thực hành trong học kỳ [H3.3.3.2]; 

[H3.3.3.3]. Như vậy, đối các hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn 

học khác nhau, phương pháp và quy trình đánh giá vẫn đảm bảo được tính khách 

quan, nghiêm túc, chính xác và công bằng bởi tất cả điểm số trong các bài kiểm 

tra, bài tập nhóm, bài tập thực hành hay thảo luận, kết quả thi vấn đáp, thi tự 

luận…đều được quy đổi ra điểm số cuối cùng theo thang điểm 10 [H3.3.3.2]; 

[H3.3.3.3]. 

Để đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan và công bằng trong đánh giá kết 

quả học tập cho SV, Trường còn ban hành các quy định về tổ chức thi, ra đề thi, 

hình thức thi, chấm thi, lưu trữ điểm thi khi kết thúc học phần theo đúng quy 

định của Bộ GD&ĐT trong Quy chế học vụ đào tạo tín chỉ năm 2010, Quy định 

về quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập năm 2013 và năm 2014 

[H4.4.4.2]; [H4.4.4.3-7]. Cụ thể, trong quy định về quản lý công tác thi và đánh 

giá kết quả học tập của SV năm 2014, các nội dung về hình thức thi; đề thi (đối 

với các môn thi thực hành, tự luận, trắc nghiệm, trực tuyến); tổ chức thi; quản lý 

đề thi và bài thi; chấm thi; phúc khảo; và ngân hàng đề thi được quy định hết sức 
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chặt chẽ, đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan và công bằng [H4.4.4.2]; 

[H4.4.4.5-7]. Đặc biệt, Trường có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng 

và triển khai từ năm 2007 và luôn được các đơn vị làm mới và phát triển đề thi 

dưới hình thức câu hỏi tương đương để bổ sung vào ngân hàng đề thi theo yêu 

cầu của Trường [H4.4.4.3]; [H4.4.4.4]. Đối với những môn học không đủ số 

lượng đề thi tối thiểu trong ngân hàng đề thi hoặc đối với những môn thi nhiều 

lần trong năm mà có số lượng câu hỏi ít, nếu không cập nhật, làm mới cũng sẽ 

không được tổ chức thi trắc nghiệm [H4.4.4.3]; [H4.4.4.4]. Ngoài ra, quy trình 

thi và xét tốt nghiệp của Trường từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 - 

2015 cũng được thực hiện nghiêm túc thông qua các Hội đồng thi và xét tốt 

nghiệp của Trường [H4.4.4.8]. 

Tính nghiêm túc, khách quan và công bằng trong đánh giá kết quả học tập 

cho SV của Trường còn được thể hiện qua quy trình ra đề thi, tổ chức thi và 

chấm thi được thực hiện dựa trên phần mềm CTS của Trường [H4.4.4.1]; 

[H4.4.4.2].  

Các phương pháp và quy trình đánh giá kết quả học tập cho SV của Trường 

đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng 

thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề bởi điểm số cuối cùng của 

SV phản ánh chính xác và tổng hợp kết quả và mức độ tích lũy của SV về kiến 

thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề 

thông qua việc tham gia thảo luận, bài tập nhóm, bài tập thực hành, điểm số 

trong các kỳ thi của SV,…[H3.3.1.2]; [H3.3.3.2]; [H4.4.4.1]. Các hình thức thi 

và đánh giá kết quả học tập của SV được mô tả chi tiết trong đề cương học phần, 

trong đó tương ứng với từng yêu cầu cụ thể về tích lũy kiến thức, kỹ năng và các 

năng lực khác cho SV (đề cương học phần) [H3.3.1.2]. Đối với các yêu cầu về 

tích lũy kiến thức chuyên môn của người học, SV của Trường thường được đánh 

giá thông qua hình thức thi tự luận, thi trắc nghiệm hoặc làm bài tiểu luận 

[H4.4.2.1]. Đối với các yêu cầu về tích lũy kỹ năng thực hành và năng lực phát 

hiện, giải quyết vấn đề của người học, SV của Trường được đánh giá thông qua 

các bài tập thực hành, bài tập thảo luận nhóm,… [H3.3.1.2].   
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2. Điểm mạnh 

Các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

Trường được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng thông qua 

các quy định chặt chẽ và đầy đủ của Trường về kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của SV.  

3. Tồn tại 

Các tiêu chí và thang điểm để đánh giá các bài tập thực hành và bài tập 

thảo luận nhóm được thiết kế của các GV ở các Khoa, Viện chưa được đánh giá 

toàn diện ở cấp độ Khoa, Viện và cấp Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ tháng 10/2015, Trường giao cho Phòng KT&ĐBCL lên kế hoạch mời 

chuyên gia tâp̣ huấn về ky ̃thuâṭ xây dựng các tiêu chí và thang điểm đánh giá 

các bài tập thảo luận nhóm, bài tập thực hành cho GV của các Khoa, Viện để 

GV có thể tư ̣xây dưṇg đươc̣ các tiêu chí rõ ràng nhằm giúp cho việc kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của SV ở các bài tâp̣ nhóm, bài tâp̣ thảo luâṇ và bài tâp̣ 

thưc̣ hành được thực hiện khoa học và chính xác hơn.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 4.5: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, 

được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp 

theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường. 

1. Mô tả 

Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy 

đủ, chính xác và an toàn thông qua phần mềm quản lý học vụ HUIEducation ở 

Phòng Đào tạo và các Khoa, Viện trong Trường [H4.4.5.1]. Quy trình thông báo 

kết quả các môn thi tự luận được thực hiện như sau: sau khi các bài thi được 

đánh phách và cắt phách bởi Phòng KT&ĐBCL, GV phụ trách các môn học 

chấm, nhập điểm theo số phách vào hệ thống bằng phần mềm PjiChung của 

Trường và SV có thể xem điểm trực tiếp trên website của Trường khi đăng nhập 

vào tài khoản riêng của mình [H3.3.3.2]; [H3.3.3.3]. Đối với các môn thi trắc 
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nghiệm trực tuyến, Phòng KT&ĐBCL sẽ xuất điểm từ hệ thống thi trực tuyến và 

đổ vào phần mềm quản lý HUIEducation của Trường [H3.3.3.2]; [H3.3.3.3]. 

Còn riêng đối với môn thi trắc nghiệm trên giấy, Phòng KT&ĐBCL chấm và đổ 

điểm vào hệ thống HUIEducation để SV có thể trực tiếp xem trên trang website 

của Trường [H3.3.3.2]; [H3.3.3.3]. Theo quy định mới nhất về quản lý công tác 

thi và đánh giá kết quả học tập của Trường, các đơn vị phải tiến hành chấm phúc 

khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo cho SV trong vòng 7 ngày kể từ khi 

nhận được đơn xin phúc khảo trả lời các thắc mắc về điểm số và các vấn đề liên 

quan đến điểm số trong vòng 1 tháng kể từ ngày tổ chức thi môn học đó 

[H3.3.3.2]. Trường cũng có quy định cụ thể về thời hạn phải thông báo kết quả 

học tập các môn học cho SV [H3.3.3.2]; [H3.3.3.3]. Cụ thể, theo quy định, 

trong vòng 3 tuần kể từ khi kết thúc thi học kỳ các GV phải hoàn thành việc 

chấm thi và nhập điểm. Quá thời hạn này, phần mềm sẽ khóa quyền nhập điểm. 

Phòng Đào tạo thống kê các GV không nhập điểm đúng hạn, thông báo đến các 

đơn vị và các cá nhân. Các GV nhập điểm chậm sẽ phải viết bản tường trình nêu 

rõ lý do nhập điểm chậm. Sau khi nhận bản tường trình có chữ ký của Trưởng 

đơn vị, Phòng Đào tạo sẽ phân quyền lại để GV nhập điểm [H3.3.3.2]; 

[H3.3.3.3]. 

Việc lưu trữ các kết quả học tập của người học được thực hiện đầy đủ, 

chính xác và an toàn tại nhiều nơi gồm: phần mềm quản lý HUIEducation dưới 

sự giám sát của Phòng Đào tạo, lưu trên giấy và trong máy tính tại các đơn vị 

đào tạo trong Trường [H4.4.5.6]; [H4.4.5.7-8]. Đặc biệt, theo phân công công 

việc của Phòng Đào tạo năm 2013, có 01 Phó Trưởng phòng được phân công để 

phụ trách riêng việc nhập điểm, xét lên lớp và xét tốt nghiệp cho bậc đại học, đại 

học liên thông và cao đẳng liên thông; và một nhân viên Phòng Đào tạo được 

giao quyền sửa điểm cho các bậc, các hệ đào tạo toàn Trường theo chỉ đạo của 

Trưởng phòng [H4.4.5.3]. Các danh sách phân công rõ ràng về các vị trí trong 

Phòng Đào tạo liên quan đến việc lưu trữ và công bố kết quả học tập của người 

học cho thấy việc lưu trữ các kết quả học tập được bảo mật và an toàn bởi chỉ có 

những người tham gia thực hiện trực tiếp việc lưu trữ kết quả học tập của SV và 
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Trưởng phòng Đào tạo mới nắm được các thông tin này [H4.4.5.3]. Ngoài ra, 

các cơ sở dữ liệu liên quan đến việc học tập của SV đươc̣ lưu trên phần mềm 

HUIEducation cũng có chế độ định kỳ backup dữ liệu tự động 1 tuần/lần với chế 

độ bảo mật an toàn. Văn bằng, chứng chỉ của SV tốt nghiệp từ Trường được cấp 

theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường và quy 

định của Bộ GD&ĐT [H4.4.5.4]; [H4.4.5.5]; [H4.4.5.6]. Hồ sơ ký nhận văn 

bằng tốt nghiệp được lưu giữ tại các cơ sở đào tạo là các Khoa, Viện, Trung tâm 

trong Trường và Phòng Đào tạo [H4.4.5.5]. Cụ thể, trong năm đầu tiên kể từ 

ngày bắt đầu cấp phát văn bằng, chứng chỉ, toàn bộ các hồ sơ ký nhận văn bằng 

của người học được lưu tại các văn phòng Khoa, Viện, Trung tâm. Sau 1 năm kể 

từ ngày bắt đầu cấp phát văn bằng, chứng chỉ, nếu SV chưa đến nhận taị các 

Khoa, Viện, Trung tâm thì các văn bằng, chứng chỉ này sẽ được chuyển về 

Phòng Đào tạo để lưu.  

2. Điểm mạnh 

Các Phòng chức năng và các Khoa, Viện, Trung tâm thông báo kịp thời và 

lưu trữ đầy đủ, chính xác kết quả học tập. Việc cấp phát và quản lý văn bằng, 

chứng chỉ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.  

3. Tồn tại: Không. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ học kỳ tới (bắt đầu từ tháng 10/2015), Trường se ̃tiếp tuc̣ phát huy viêc̣ 

thông báo kip̣ thời kết quả học tập của người học, lưu trữ các kết quả hoc̣ tâp̣ của 

SV đầy đủ, chính xác và an toàn, và viêc̣ cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho SV 

đảm bảo quy điṇh.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 4.6: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Trường, tình 

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

1. Mô tả 

Trường có đầy đủ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Trường từ các dữ 

liệu đào tạo đại học đến dữ liệu đào tạo sau đại học, bao gồm hệ thống dữ liệu 
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bản in và hệ thống dữ liệu điện tử được lưu trữ tại các đơn vị đào tạo như phần 

mềm CMS, phần mềm quản lý hoc̣ vu ̣HUIEducation, phần mềm khảo thí CTS, 

phần mềm taọ phách và nhập điểm PrjChung, phần mềm quản lý thỉnh giảng,…) 

[H2.2.2.16]; [H4.4.6.1]. Nhìn chung, Trường có thế maṇh là Trường có 

Khoa/Trung tâm Công nghê ̣ Thông tin trong Trường, đây là đơn vi ̣ thường 

xuyên và chủ yếu phu ̣trách viêc̣ xây dưṇg các chương trình phần mềm để phuc̣ 

vu ̣cho hoaṭ đôṇg đào taọ cũng như các hoaṭ đôṇg khác của Trường. Chính vì 

vâỵ, Trường có hê ̣thống các phần mềm quản lý cơ sở dữ liêụ hoaṭ đôṇg đào taọ 

đươc̣ xây dưṇg có hê ̣thống, đáng tin câỵ và thưc̣ sư ̣hữu ích cho công tác quản 

lý đào taọ của Trường [H2.2.2.16];[H4.4.6.1].  Đối với công tác quản lý sắp xếp 

lic̣h hoc̣ của các khoa, Trường có phần mềm “Xepthoikhoabieu” để phuc̣ vu ̣cho 

công tác này, taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho Phòng Đào taọ cũng như các khoa 

trong viêc̣ sắp xếp thời khóa biểu cho môṭ số lươṇg tương đối lớn các lớp hoc̣. 

Phần mềm này giúp cho viêc̣ sắp xếp lic̣h hoc̣ của các lớp không bi ̣chồng chéo 

và taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho viêc̣ thanh tra, giám sát hay quản lý lic̣h hoc̣, lic̣h 

daỵ của các lớp ở các khoa [H2.2.2.16]. Bên caṇh đó, phần mềm HUIEducation 

hiêṇ đang đươc̣ sử duṇg ở các đơn vi ̣ đào taọ gồm Phòng Đào taọ, các Khoa, 

Viêṇ, Trung tâm trong Trường. Đối với công việc taọ phách và nhập điểm thi 

bài tự luận, Trường có phần mềm PrjChung. Phần mềm PrjChung giúp cho 

Trường có thể tiến hành công việc taọ phách và nhập điểm thi bài tự luận tại các 

kỳ thi tuyển sinh của Trường đươc̣ khách quan và chuyên nghiêp̣ [H2.2.2.16]. 

Tháng 05/2015, Trường thưc̣ hiêṇ khảo sát trên quy mô lớn và toàn diện 

lần thứ 2 sau lần tự đánh giá năm 2009 ở tất cả các Khoa, Viện để lấy ý kiến SV, 

cưụ SV và doanh nghiêp̣ về tình hình SV tốt nghiêp̣, tình hình viêc̣ làm và thu 

nhâp̣ của SV sau khi tốt nghiêp̣ [H2.2.5.8]. Kết quả khảo sát đã thu được phản 

hồi của 5.574 SV tốt nghiệp, chiếm khoảng 1/10 số lượng SV đã tốt nghiệp tại 

Trường trong 5 năm gần nhất và có thể được xem như đại diện cho ý kiến của 

SV tốt nghiệp về các vấn đề được đặt ra trong khảo sát [H2.2.5.8]. Các thông tin 

và số liệu về tình hình tìm việc làm và tình hình thu nhập được thu thập theo quy 

trình thu thập tương đối chặt chẽ, được xử lý và phân tích bằng phần mềm thống 
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kê SPSS phiên bản 20.0 [H4.4.6.2]. 

Kết quả khảo sát cho thấy, khả năng tìm được việc làm ngay của SV của 

Trường tương đối cao thể hiện qua tỷ lệ khoảng trên 55% SV tìm được việc làm 

ngay trong thời gian dưới 3 tháng và trên 80% SV tốt nghiệp của Trường có thể 

tìm được việc làm trong vòng dưới 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp [H4.4.6.2].  

Với câu hỏi khảo sát được đưa ra về tình hình thu nhập của SV, có 1.132 

SV tốt nghiệp đưa ra ý kiến phản hồi đối với vấn đề này [H4.4.6.2]. Các số liệu 

khảo sát cho thấy, khoảng trên 50% SV tốt nghiệp của Trường có mức lương 

trung bình chung theo tháng là dưới 6 triệu [H4.4.6.2]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có hê ̣thống các phần mềm dùng dể quản lý các cơ sở dữ liêụ đào 

taọ môṭ cách chuyên nghiêp̣ và hiêụ quả.  

3. Tồn tại 

Từ năm 2010 - 2014, Trường chưa chú troṇg viêc̣ đánh giá chất lượng đào 

tạo đối với người học sau khi ra trường môṭ cách quy mô và thường xuyên ở tất 

cả các khoa nên Trường cũng chưa thưc̣ hiêṇ đươc̣ kế hoạch điều chỉnh hoạt 

động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội dưạ trên các phân tích cu ̣thể.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2016 Trường sẽ đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau 

khi ra trường môṭ cách quy mô và thường xuyên ở tất cả các khoa để từ đó có 

thể đưa ra được các kế hoạch điều chỉnh kịp thời hoạt động đào tạo cho phù hợp 

với yêu cầu của xã hội đã được Trường đưa ra trong kế hoạch hành động của 

tiêu chí 3.6. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 4.7: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người 

học sau khi ra Trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù 

hợp với yêu cầu của xã hội. 

1. Mô tả 

Từ năm 2010 - 2013, Trường chưa có kế hoac̣h đánh giá chất lươṇg đào taọ 
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đối với người hoc̣ sau khi ra trường cũng như kế hoac̣h điều chỉnh hoaṭ đôṇg đào 

taọ cho phù hơp̣ với yêu cầu của xa ̃hôị. Tuy nhiên, riêng năm 2014, ở các khoa 

đều thưc̣ hiêṇ viêc̣ tiếp thu ý kiến của cưụ SV và doanh nghiêp̣ thông qua các 

buổi hop̣ măṭ cưụ SV và doanh nghiêp̣ do khoa tổ chức để từ đó đưa ra các điều 

chỉnh về nôị dung và hoaṭ đôṇg đào taọ cho phù hơp̣ với yêu cầu của doanh 

nghiêp̣ cũng như xa ̃hôị [H3.3.1.10]. Song các điều chỉnh này chủ yếu mang tính 

nôị bô ̣ trong các khoa và dưạ vào viêc̣ trao đổi, lấy ý kiến trong các buổi hop̣ 

măṭ chứ chưa đươc̣ lên kế hoac̣h từ trước. 

Riêng năm 2015 (cụ thể là vào tháng 05/2015), Trường đa ̃ xây dưṇg kế 

hoac̣h đánh giá chất lươṇg đào tạo đối với người học sau khi ra trường thông 

qua viêc̣ thu thâp̣ ý kiến phản hồi của cưụ SV [H2.2.5.8]; [H4.4.6.2]. Kết quả 

khảo sát cho thấy, SV tốt nghiệp thể hiện sự đồng thuận ở mức khá trở lên (trên 

70% ý kiến đồng ý) đối với các nội dung liên quan đến GV và cá biệt, chỉ có 

khoảng 53,7% SV tốt nghiệp cho rằng GV có phương pháp truyền đạt dễ hiểu 

[H4.4.6.2].  

 Đối với vấn đề về nguồn lực học tập tại Trường, hay việc Trường giúp SV 

trang bị được các kỹ năng cần thiết, kết quả khảo sát ý kiến của SV tốt nghiệp 

chỉ đạt mức trung bình (khoảng 50%) [H4.4.6.2]. Tuy nhiên, có đến 69,7% SV 

cho rằng uy tín của Trường là một tiêu chí hết sức quan trọng đối với việc tìm 

việc làm của SV [H4.4.6.2].  

Trường cũng thực hiện khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về chất lượng đào 

tạo cụ thể ở các nội dung đánh giá chung về CTĐT của Trường; đánh giá về các 

kỹ năng và kiến thức của SV tốt nghiệp từ Trường; ý kiến của doanh nghiệp về 

các nội dung kiến thức và kỹ năng mà Trường cần cập nhật thêm trong chương 

trình đào tạo;… [H2.2.5.8]. Kết quả cho thấy, phần lớn (trên 80%) các ý kiến 

của doanh nghiệp đánh giá SV tốt nghiệp từ Trường đạt mức khá trở lên ở các 

tiêu chí thể hiện kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng mềm của sinh viên 

[H4.4.6.2]. Song, tiêu chí về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của SV được doanh 

nghiệp đánh giá ở mức thấp nhất trong các tiêu chí với 67,8% [H4.4.6.2]. 

Đặc biệt, đối với đánh giá về sự phù hợp của CTĐT với nhu cầu thực tế 
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của doanh nghiệp, chỉ có 67,2% doanh nghiệp đồng ý với ý kiến này, trong khi 

đó vẫn còn khoảng 32,8% số còn lại cho rằng CTĐT chưa đáp ứng được nhu 

cầu của các doanh nghiệp và cần thiết phải bổ sung và điều chỉnh thêm một số 

nội dung như: tăng thêm thời lượng thực hành; bổ sung các kỹ năng mềm cho 

SV; thêm thời lượng cho các môn chuyên ngành [H4.4.6.2].  

Về kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã 

hội, Trường cũng đã xây dựng kế hoac̣h và tổ chức thành công buổi găp̣ măṭ 

giữa các Khoa, Viện trong Trường với cưụ SV và đaị diêṇ các doanh nghiêp̣, 

nhằm muc̣ đích taọ sư ̣kết nối giữa Trường và các đối tươṇg này, cũng như để 

tham khảo ý kiến của các đối tươṇg này về sự phù hợp của các CTĐT của 

Trường với nhu cầu của doanh nghiệp [H4.4.7.1]; [H4.4.7.2-4].  

2. Điểm mạnh 

Từ năm 2015, Trường đa ̃có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với 

người học sau khi ra trường thông qua viêc̣ thưc̣ hiêṇ khảo sát ý kiến phản hồi 

của cưụ SV và doanh nghiêp̣ và từ đó đa ̃xây dưṇg đươc̣ kế hoạch điều chỉnh 

hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

3. Tồn tại 

Từ năm 2010 - 2014, Trường chưa chú troṇg viêc̣ đánh giá chất lượng đào 

tạo đối với người học sau khi ra trường môṭ cách quy mô và thường xuyên ở tất 

cả các Khoa, Viện trong Trường nên Trường chưa thưc̣ hiêṇ đươc̣ kế hoạch điều 

chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội trong giai đoạn này.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học tiếp theo (tháng 10/2015), Trường tiếp tục duy trì kế hoạch 

thực hiện hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo như đã được triển khai vào 

tháng 05/2015 tại Trường và thực hiện hoạt động điều chỉnh hoạt động đào tạo 

dựa trên kết quả đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm nhằm không ngừng cải 

tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, đáp ứng các yêu cầu của xã hội. 

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Kết luận về Tiêu chuẩn 4: 

Với điểm mạnh nổi trội là sự đa dạng hóa về CTĐT của Trường, trong đó 

có sự đa dạng về ngành học và chuyên ngành đối với hệ đào tạo đại học chính 

quy (gồm CTĐT đại học thông thường và CTĐT đại học chất lượng cao); sự đa 

dạng về các hình thức đào tạo liên thông; sự đa dạng của hình thức đào tạo liên 

kết trong nước và quốc tế, CTĐT của Trường có thể đáp ứng một cách hết sức 

linh hoạt với các nhu cầu học tập khác nhau của người học bao gồm: học theo 

hình thức chính quy, vừa học vừa làm; học theo các chương trình thông thường 

hoặc chất lượng cao; liên thông hoặc liên kết với nước ngoài. Bên cạnh đó, việc 

chuyển sang hoàn toàn đào tạo theo học chế tín chỉ từ rất sớm (từ năm học 2007 

- 2008) giúp cho việc tổ chức và đào tạo theo hình thức tín chỉ của Trường từ 

năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 tương đối ổn định và có hệ 

thống. Trường đã xây dựng được các quy định và quy trình đào tạo theo học chế 

tín chỉ tương đối linh hoạt, thích hợp và được cập nhật thường xuyên nhằm đảm 

bảo việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cũng như tạo điều kiện thuận lợi 

cho người học khi tham gia theo hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ.  

Hoạt động dự giờ ở cấp khoa được thực hiện định kỳ ở tất cả các năm học 

và hội giảng cấp Khoa, cấp Trường được thực hiện ở một số năm (năm học 2012 

– 2013, 2014 – 2015, 2015 - 2016) tạo điều kiện cho các GV ở các Khoa/Viện 

nói riêng và trong Trường nói chung có cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi các 

kinh nghiệm giảng dạy cũng như nâng cao phương pháp giảng dạy. Việc cử các 

GV ở các Khoa, Viện tham gia tập huấn về phương pháp giảng dạy tại Trường 

ĐH bang Arizona mỗi năm từ 2011-2014 cũng được xem như một thế mạnh của 

Trường trong việc nâng cao phương pháp giảng dạy của GV. Trường cũng tổ 

chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các GV của Trường chưa có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nhằm giúp GV tiếp cận và đổi mới phương pháp 

dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng 

phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. 

Các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Trường 

được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng thông qua các quy 
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định chặt chẽ và đầy đủ của Trường về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

SV.  

Trường cũng đã có kế hoạch điều chỉnh và rà soát lại các điểm còn tồn tại 

trong việc vận hành CTĐT của Trường cho thấy chiều hướng tích cực trong việc 

không ngừng cải tiến chất lượng của CTĐT cũng như chất lượng giáo dục chung 

của Trường trong giai đoạn tiếp theo.  

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 7/7 
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TIÊU CHUẨN 5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ 

NHÂN VIÊN 

 

Mở đầu  

Trường ĐHCN TP. HCM là một trong những trường đại hoc có quy mô 

đào tạo lớn với cơ sở chính tại TP. HCM, hai cơ sở tại Quảng Ngãi và Thanh 

Hóa (đang xây dựng các phân hiệu). Trường có đội ngũ nhân lực đảm bảo về số 

lượng và đang phấn đấu dần đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ đội ngũ GV của Trường 

có học vị từ tiến sĩ trở lên liên tục tăng trong 5 năm qua theo hướng tăng số 

lượng phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ giảm dần trình độ đại học và dưới đại học. 

Chất lượng nguồn nhân lực được Trường xác định là một tài sản và nguồn lực 

quan trọng bậc nhất để xây dựng và phát triển Trường trở thành “Trường đại 

học trọng điểm quốc gia của ngành Công Thương”.  

Trường ĐHCN TP. HCM là đơn vị công lập tự chủ tài chính (theo Quyết 

định số 902/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐHCN 

TP. HCM giai đoạn 2015 - 2017). Trường được quyền tự chủ trong xây dựng và 

phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương 

lai nhằm “Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ CBVC để thực hiện chiến lược 

phát triển Trường ĐHCN TP. HCM trở thành trường đại học trọng điểm quốc 

gia của ngành Công Thương”  

Quá trình phát triển của Trường ĐHCN TP. HCM được chia thành hai giai 

đoạn chính. Giai đoạn từ 2010 - 2011 là giai đoạn phát triển vượt bậc về quy mô 

và số lượng của Trường trên tất cả các phương diện, bao gồm: ngành nghề đào 

tạo, quy mô đào tạo, đội ngũ nhân sự, cơ sở đào tạo. Giai đoạn từ 2012 là giai 

đoạn chú trọng từ phát triển về số lượng và quy mô sang phát triển về chất lượng 

và hướng tới hội nhập quốc tế. 

 

Tiêu chí 5.1: Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 

giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục 
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tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; 

có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

1. Mô tả 

Tính đến ngày 31/08/2015, Trường có tổng số CBQL, GV và NV là 1.540 

người, trong đó tổng số lượng GV là 1245, Giáo sư (GS) là 01 (0,28%), Phó 

Giáo sư (PGS) là 14 (1,12%), Tiến sĩ (TS) là 125 (10,04%), Thạc sĩ là 803 

(64,5%), Đại học 294 (23,61%), Cao đẳng 5 (0,40%), Trung cấp 1 (0,28%) và 

trình độ khác 2 (0,16%).  

Công tác tuyển dụng, quy hoạch và phát triển GV, NV được xem là một nội 

dung quan trọng trong các chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ GV của 

Trường đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu về tăng quy mô 

đồng thời đảm bảo chất lượng đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ [H1.1.1.1]; 

[H1.1.1.3]; [H1.1.1.6]; [H1.1.1.8]. Năm 2013, Trường đã thực hiện quy hoạch 

đội ngũ CB cấp trưởng, phó các đơn vị đến các đơn vị trực thuộc (khoa, phòng, 

ban, trung tâm…) cho giai đoạn 2013-2015 [H5.5.1.4]; [H1.1.1.11]. Năm 2014, 

Trường đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đội ngũ CBQL hàng 

năm để tập trung cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB được quy hoạch. Đến 

nay, Trường đã thực hiện tốt công tác quy hoạch và chính sách cân bằng có tính 

kế thừa theo đó bổ nhiệm các CB trẻ mới bảo vệ tiến sĩ vào các chức vụ Trưởng 

bộ môn, Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm nhằm phát huy năng 

lực và khát vọng của nguồn CB trẻ. Công tác bổ nhiệm, quy hoạch đảm bảo tính 

công khai, minh bạch, đáp ứng được chiến lược phát triển của Trường. 

Để đáp ứng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ, Trường đã ban 

hành kế hoạch tuyển dụng đội ngũ CBVC giai đoạn 2013 - 2015. Từ năm 2010 

đến nay, Trường có tổ chức 2 đợt tuyển dụng lớn vào năm 2012 và 2015 

[H5.5.1.2]. Trong các năm học khác và trong mọi thời điểm Trường có thực 

hiện xét tuyển dụng đặc cách đối với GV có trình độ tiến sĩ trở lên phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo, ưu tiên tuyển những người học ở nước ngoài về và một 

số trường hợp viên chức, GV xin chuyển công tác về Trường bằng hình thức ký 

hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Viên chức.  
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Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV được thực hiện căn cứ vào vị 

trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của cá nhân và đơn vị: Trường 

luôn xác định và xem đây là việc làm thường xuyên, cần thiết để có thể xây 

dựng được một đội ngũ GV chuyên sâu để đáp ứng cho yêu cầu và nhiệm vụ 

mới. Số lượng GV có trình độ sau đại học và tốt nghiệp ở nước ngoài về có xu 

hướng tăng liên tục đáp ứng theo đúng lộ trình mà Trường đã định ra. 

Công tác quy hoạch bổ nhiệm CBQL: Trường đã thực hiện quy hoạch đội 

ngũ CBQL hai giai đoạn: 1) Giai đoạn trước năm 2011: tập trung phát triển và 

mở rộng quy mô đào tạo; 2) Giai đoạn từ năm 2012 đến nay: chuyển trọng tâm 

từ tuyển dụng và phát triển đội ngũ theo số lượng sang chất lượng. Ở giai đoạn 

này, Trường đã thực hiện công tác quy hoạch CBQL giai đoạn 2011 - 2015, và 

giai đoạn 2016 - 2021 theo yêu cầu của Bộ Công Thương và tình hình thực tế 

của Trường [H1.1.1.11]; [H5.5.1.4].  

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Quy chế tuyển dụng, tập sự 

và bổ nhiệm viên chức của Trường [H.2.2.2.4]. Giai đoạn trước năm 2013 việc 

tuyển dụng được tổ chức theo quy trình sau: xuất phát từ nhu cầu của các đơn vị, 

đơn vị lập kế hoạch đề nghị Trường. Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng được phê 

duyệt, Trường ra thông báo tuyển dụng công khai. Từ năm 2013, sau khi Trường 

xây dựng Đề án vị trí việc làm thì việc tuyển dụng vẫn thực hiện theo quy trình 

nêu trên nhưng chỉ tiêu và điều kiện tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu của Đề 

án đã được phê duyệt. Kế hoạch tuyển dụng, danh sách ứng viên, danh sách 

những người trúng tuyển được Trường công bố công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Tất cả các công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ 

chức và luân chuyển CB lãnh đạo cấp Trường được thực hiện đúng theo quy 

định và yêu cầu cầu của Bộ Công Thương nhằm tạo sự ổn định, đảm bảo tính kế 

thừa và phát triển liên tục của Trường [H5.5.1.6].  

Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, có hiệu quả trong công tác tuyển 

dụng, phát triển đội ngũ, từ năm 2013 Trường đã ban hành Quy định về trình tự, 

thủ tục và công tác quản lý trong đào tạo CBVC [H2.2.2.11], từ đó, cụ thể hóa 

các chính sách phát triển đội ngũ thông qua các chương trình hành động của 
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Trường [H2.2.1.13]. 

2. Điểm mạnh 

- Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL, GV được quy hoạch và 

thực hiện bài bản, đồng bộ dựa trên chiến lược phát triển trung và dài hạn.  

- Quy trình tuyển dụng đội ngũ GV, NV được thực hiện minh bạch, công 

khai theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với chiến lược phát triển của 

Trường.  

- Trên cơ sở của công tác quy hoạch, dự báo Trường đã cụ thể hóa bằng các 

đề án phù hợp với từng giai đoạn khác nhau. Điều này giúp Trường chủ động 

trong công tác xác định, tuyển chọn, bồi dưỡng các cấp lãnh đạo và quản lý các 

đơn vị trực thuộc.  

3. Tồn tại 

- Trong giai đoạn 2010 - 2012 do sự phát triển quá nhanh trên mọi phương 

diện nên đã có lúc công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ còn chưa cân bằng. 

Một số GV được tuyển dụng và bổ nhiệm chưa đạt các yêu cầu có tính bắt buộc 

theo quy định. Hiện Trường vẫn còn một số lượng GV mới chỉ có trình độ đại học 

chủ yếu làm công tác hướng dẫn thực hành và đào tạo nghề.  

- Chính sách thu hút đội ngũ GV có học vị tiến sĩ trở lên, giảm dần tỷ lệ 

GV có trình độ đại học, cao đẳng vẫn còn là thách thức cho Trường trong việc 

xây dựng Trường sớm trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia của ngành 

Công Thương.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Trường lên kế hoạch chủ động và chuyển đổi 

mạnh mẽ từ phát triển theo quy mô sang phát triển bền vững theo hướng sau 

đây: 

- Điều chỉnh lại mô hình phát triển theo hướng chuyển từ phân tán sang tập 

trung, giảm bớt cơ sở đào tạo; Đa dạng hóa việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất 

lượng cao từ tiến sĩ trở lên, bên cạnh đó là ban hành khung chính sách, khuyến 

khích và tạo điều kiện bồi dưỡng đội ngũ hiện có của Trường đi học sau đại học 

theo các dự án, học bổng của Trường, của Bộ GD&ĐT và của Bộ Công 
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Thương; 

- Xây dựng và thực hiện đúng chủ trương và các nội dung liên quan đến 

công tác nhân sự mà Đảng bộ và tập thể Trường đã thông qua để tiến tới việc 

Trường có một đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn và kỹ năng quản trị hiện đại, đội 

ngũ GV có trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và NCKH, đội ngũ chuyên 

viên năng động, nghiệp vụ chuyên sâu.  

5. Tự đánh giá: Đạt. 

 

Tiêu chí 5.2: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được 

đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.  

1. Mô tả 

Trên cơ sở tuân thủ quy định của Nhà nước và cấp trên về dân chủ trong 

nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công 

dân, cơ quan, tổ chức có liên quan [H5.5.2.1], Trường đã ban hành các quy chế 

bao gồm: “Quy chế dân chủ cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM”, “Quy chế tổ chức 

và cơ chế hoạt động của Trường” cũng như đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động 

của Trường giai đoạn 2015 - 2017” [H2.2.2.7]; [H2.2.3.4]; [H1.1.1.4] để mọi 

thành viên của Trường nắm rõ và từng bước thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và 

đúng quy định về việc thực hiện quyền dân chủ trong Trường. Đảm bảo nguyên 

tắc lãnh đạo của Đảng; tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ; đề cao trách 

nhiệm của lãnh đạo các cấp chính quyền và phát huy vai trò của các tổ chức, 

đoàn thể và cá nhân trong Trường. 

Hàng năm, Trường tổ chức các hội nghị CBVC để thông báo rộng rãi và 

lấy ý kiến để thảo luận các mục tiêu và kế hoạch đạt được cũng như đặt ra các 

mục tiêu và kế hoạch mới trong đó có nội dung quan trọng có tính bắt buộc là 

lấy ý kiến của 100% CBQL, GV, NV trong toàn Trường tại Hội nghị về các mặt 

hoạt động của Trường thông qua tại các hội nghị CBVC [H2.2.6.2]. Ngoài ra, 

mọi ý kiến phản ảnh của CBQL, GV, NV đều có thể được thực hiện thông qua 

mạng nội bộ EGOV của Trường. 

Thực hiện dân chủ trong Trường nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể 
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của mọi thành phần trong Trường từ cấp lãnh đạo đến CBQL, GV, NV và SV 

theo quy định hiện hành, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi 

hoạt động của Trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn quan liêu, 

thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện đảm bảo quyền dân chủ trong 

trường đại học do tập thể lãnh đạo Trường chỉ đạo, đặc biệt là vai trò của Hiệu 

trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy dưới sự tham mưu của tổ chức Đảng [H5.5.2.2], và 

tổ chức Công đoàn [H5.5.2.3].  

Trường cũng từng bước chú trọng đến công tác giải quyết khiếu nại tố 

cáo, và công dân dựa trên các quy định hiện hành của nhà nước [H5.5.2.4]. Các 

báo cáo về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

của Trường từ năm 2013-2015 cho thấy 100% các đơn thư khiếu nại tố cáo hợp 

pháp đều được xử lý kịp thời và dứt điểm [H5.5.2.4]. Trước đây tuy chưa có 

lịch tiếp công dân công khai nhưng mọi thành viên của Trường đều có thể dễ 

dàng trực tiếp phản ánh ý kiến lên cấp lãnh đạo cao nhất. Trường đã thành lập 

Phòng Thanh Tra – Pháp chế [H2.2.1.3] và quy định rõ chức năng nhiệm vụ của 

Phòng để tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác thanh tra và pháp chế nhằm 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, đơn vị và cá nhân. Trường đã 

ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân và thông báo công khai trên website 

của Trường nhằm thực hiện đúng quy định của Nhà nước và tạo thuận lợi cho 

CBQL, GV, NV có thể phản ánh các vấn đề quan tâm lên tập thể lãnh đạo của 

Trường [H5.5.2.5]. 

Ban lãnh đạo Trường luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác 

chăm lo đời sống cho CBVC. Thu nhập tính trên đầu người và thưởng ở mức 

khá cao so với mặt bằng chung của các trường đại học cùng ngành và khác. 

Mức thu nhập bình quân phổ biến dao động từ 8 - 15 triệu [H1.1.1.6]. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã từng bước tạo môi trường dân chủ để CBQL, GV, NV tham 

gia góp ý kiến rộng rãi đối với các chủ trương, kế hoạch đã đề ra. Tiếng nói của 

tập thể từng bước được đề cao và coi trọng. Vai trò tập thể đã thay cho vai trò 
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và ảnh hưởng của cá nhân đã giúp cho Trường phát triển bền vững và ổn định. 

Những gì mà hôm nay Trường đã đạt được cho thấy đang có một sự thay đổi 

đáng kể của mô hình lãnh đạo tập thể của Trường.  

3. Tồn tại 

- Trong quá trình phát triển, nhất là ở giai đoạn 2010 - 2011 do quá chú 

trọng mở rộng để phát triển, cũng có lúc việc người đứng đầu đơn vị chi phối và 

đưa ra các quyết sách thay cho tập thể, không thông qua ý kiến của tổ chức và 

tập thể đã bộc lộ một số thiếu sót trong việc tuân thủ các quy định của tổ chức 

Đảng và chính quyền. 

- Ở giai đoạn đầu (2010 - 2011), cấp Đảng ủy, Công đoàn chưa thật sự phát 

huy vai trò làm chủ tập thể, chưa mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê, để 

người đứng đầu Trường đưa ra nhiều quyết định mang tính cá nhân gây ảnh 

hưởng tiêu cực và những hệ quả đến sự phát triển của Trường. Công tác thông 

tin, tuyên truyền để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính quyền 

các cấp trong một số trường hợp là chưa kịp thời nên đã gây ra nhiều thông tin 

nhiễu trong nội bộ và bên ngoài Trường về công tác lãnh đạo và phát triển 

Trường.  

- Công tác tiếp dân của Lãnh đạo Trường chưa được chú trọng và triển 

khai theo đúng quy định, mặc dù trên thực tế mọi thành viên khi có thắc mắc 

hay vấn đề cần trao đổi đều có thể gặp thông qua các phòng ban giúp việc hoặc 

gặp trực tiếp Hiệu trưởng để giải quyết. 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm 2015, Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác dân chủ hóa trong 

Trường, cân bằng giữa quyền và trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu đơn 

vị với quyền làm chủ tập thể, thường xuyên lấy ý kiến của từng thành viên trong 

Trường, của cấp cơ sở nhằm củng cố khối đoàn kết trong nội bộ và xây dựng 

niềm tin đến mọi thành viên về các chủ trương và đường hướng phát triển 

Trường trong giai đoạn mới. 

- Giai đoạn từ năm 2015 trở về sau là giai đoạn tập trung phát triển theo 

chiều sâu, lấy chất lượng đào tạo làm tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài. 
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5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 5.3: Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán 

bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở 

trong và ngoài nước. 

1. Mô tả 

Trường đã xây dựng khung chế độ và chính sách phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao dưới nhiều hình thức và biện pháp cụ thể và thiết thực. 

Trường luôn tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí, HTQT để CBQL và 

GV tham gia các hoạt động đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài 

nước. Tất cả các CBQL và GV đi học tập trung đều được hưởng nguyên lương 

cơ bản, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Sau khi đi học trở về thì GV được 

tiếp nhận trở lại, được bố trí công việc đúng chuyên môn. Những GV nguồn, có 

trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và nằm trong diện quy hoạch sẽ được cất 

nhắc và bổ nhiệm giữ các vị trí quản lý. Bên cạnh đó, Trường còn có chính sách 

hỗ trợ, khen thưởng đối với các cá nhân hoàn thành xuất sắc, đúng hạn nghiên 

cứu sinh theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H2.2.2.1]; H5.5.3.1]; 

[H5.5.3.1]; [H5.5.3.2]. Tất cả đều được công khai và được trình bày rõ trong 

các báo cáo tổng kết năm học hàng năm [H1.1.1.4]; [H1.1.1.6]. 

 Trong thời gian qua, nhiều CBQL và GV được Trường cử đi học trong 

và ngoài nước để chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn [H4.4.3.1]; 

[H4.4.3.2]; [H4.4.3.3]; [H4.4.3.4] và tham gia các hội nghị khoa học trong và 

ngoài nước [H4.4.3.6]. Trường đã hợp tác đào tạo với các trường đại học, các 

viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế, nộp hồ sơ đăng ký và thực hiện các đề 

tài NCKH, trao đổi kinh nghiệm với nhiều cơ sở GDĐH, tổ chức khoa học 

trong nước và quốc tế [H1.1.1.14]; [H1.1.1.15], tham gia tổ chức, đồng tổ chức 

các hội thảo, hội nghị khoa học với các đối tác quốc tế và Việt Nam [H5.5.3.3].  

2. Điểm mạnh 

- Trường đã xây dựng được một đội ngũ CBQL đủ về số lượng, đảm bảo 

đáp ứng được nhu cầu phát triển của Trường. Đồng thời, Trường đã xây dựng 
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kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL theo đúng quy hoạch và kế hoạch 

phát triển từng năm, từng giai đoạn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và 

NCKH. 

- Chính sách đặc biệt hỗ trợ kinh phí cho thấy Trường rất quan tâm đến 

công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút đội ngũ chất lượng cao, nhất là những 

ngành là thế mạnh của Trường. 

3. Tồn tại 

- Các chính sách và biện pháp hỗ trợ mới chỉ dừng ở hỗ trợ thời gian và tài 

chính. 

- Các đối tác quốc tế hợp tác với Trường còn ít về số lượng và chưa phải là 

những đơn vị hàng đầu về các khối ngành là thế mạnh của Trường.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Trường sẽ: 

- Tiến hành đánh giá tổng kết các chương trình và đề án bồi dưỡng năng 

lực quản lý cho CB và năng lực giảng dạy, NCKH cho GV, xây dựng riêng một 

đề án về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Trường; 

- Tăng cường chính sách hỗ trợ và bồi dưỡng đội ngũ lấy hiệu quả làm 

thước đo đánh giá chất lượng đội ngũ, nghiên cứu từng bước đưa kết quả đánh 

giá năng lực ngoại ngữ vào tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá viên chức hàng 

năm; 

- Lựa chọn các đối tác phù hợp, có chú ý đến đánh giá chất lượng đối tác 

trong hợp tác đào tạo và NCKH, xin hỗ trợ, tài trợ; 

- Tăng cường công tác giám sát đội ngũ GV được cử đi học nước ngoài 

dưới dạng tài trợ và cử đi học bằng các nguồn học bổng trong và ngoài nước. 

6. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 5.4: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực 

quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

1. Mô tả 

Trong suốt giai đoạn 2010 - 2015, Ban lãnh đạo Trường xem việc phát 
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triển Trường là mối quan tâm hàng đầu và tập trung vào vấn đề quản trị đại học. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trường đã vươn lên trở thành một trong những 

trường đại học có quy mô lớn nhất cả nước. Trường có một cơ sở chính ở TP. 

HCM và 04 cơ sở đào tạo tại Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thái Bình, Biên Hòa, và 

một cơ sở liên kết tại Nghệ An. Doanh thu đạt trên 700 tỷ đồng, thu nhập bình 

quân đầu người đạt 15 triệu/người/tháng [H1.1.1.6]. 

Ban lãnh đạo Trường đã được Chính phủ, Bộ Công Thương và nhiều cấp 

tặng bằng khen. Hàng năm, Trường tổ chức đánh giá CB, CC, VC [H5.5.2.4]. 

Việc đánh giá CB, CC, VC được tổ chức từ các đơn vị đến cấp Trường; CBQL 

tự đánh giá năng lực chuyên môn, phẩm chất, mặt mạnh, mặt yếu của mình để 

rút kinh nghiệm khắc phục, sửa chữa nhược điểm, phát huy ưu điểm cho các 

năm tiếp theo. Qua việc tự đánh giá của CB, CC, VC lãnh đạo Trường nắm bắt 

được tư tưởng cũng như năng lực quản lý lãnh đạo của CB để bổ nhiệm, sắp 

xếp, bố trí, luân chuyển CB, VC phù hợp. 

Trường đã đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB trong 

đó có sự hỗ trợ về chế độ chính sách thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường [H2.2.2.1]. Kịp thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho CB, CC, 

VC, đặc biệt là bồi dưỡng CBQL, nhằm trang bị và hướng dẫn CBQL trong vận 

hành công việc đảm bảo các nguyên tắc quy định của Bộ GD&DT và Bộ Công 

Thương. 

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ CBQL của Trường có năng lực lãnh đạo và quản lý giỏi, phẩm 

chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục, có 

chuyên môn, nghiệp vụ tốt. 

3. Tồn tại 

Một số CBQL của Trường chưa chủ động trong công tác, năng lực quản 

lý chưa theo kịp với nhu cầu phát triển và chiến lược mới của Trường. Công tác 

kiểm tra, đánh giá hiệu quả làm việc của CBQL chưa được triển khai quyết liệt 

nên chưa kịp thời hạn chế những điểm yếu trong công tác quản lý của một số 

đơn vị cũng như việc nhân rộng các nhân tố điển hình. 
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4. Kế hoạch hành động 

- Trong những năm tới, bắt đầu từ năm 2015, Trường tiếp tục mở các lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý; có cơ chế tăng cường quyền tự chủ và tính tự 

chịu trách nhiệm cho CBQL của các đơn vị; triển khai đồng bộ công tác kiểm 

tra, đánh giá hiệu quả quản lý điều hành của CBQL để kịp thời hạn chế những 

điểm yếu trong công tác quản lý cũng như nhân rộng các nhân tố điển hình. 

- Tổ chức thực hiện đánh giá CB, CC, VC hàng năm bằng định lượng. 

- Thực hiện chính sách luân chuyển và quy hoạch động để bố trí những 

công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào 

tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển 

giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên /giảng viên. 

1. Mô tả 

Trường đã đề ra chiến lược phát triển giáo dục đảm bảo số lượng GV để 

thực hiện CTĐT và NCKH [H1.1.1.8]. Tính đến ngày 31/08/2015, Trường có 

tổng số CBQL, GV và NV là 1.540 người, trong đó tổng số lượng GV là 1.245, 

Giáo sư (GS) là 01 (0,28%), Phó Giáo sư (PGS) là 14 (1,12%), Tiến sĩ (TS) là 

125 (10,04%), Thạc sĩ là 803 (64,5%), Đại học 294 (23,61%), Cao đẳng 5 

(0,40%), Trung cấp 1 (0,28%) và trình độ khác 2 (0,16%). So với năm 2014, số 

lượng PGS, TS tăng từ 1,2 - 1,9 lần. GV có trình độ thạc sĩ có xu hướng tăng 

dần. Số lượng GV có trình độ ĐH, CĐ và TC đã giảm mạnh. 

Trường có đội ngũ GV đủ về số lượng và có cơ cấu hợp lý cũng như tỷ lệ 

giảng viên/sinh viên, 90% đội ngũ GV của Trường là nhân sự cơ hữu. Đặc biệt, 

ở 5 khối ngành đào tạo thạc sĩ của Trường bao gồm: Khoa CN Cơ khí, Khoa 

CNTT, Khoa CN Hóa học, Viện KHCN & QLMT và Khoa QTKD đều đạt trên 

chuẩn [H1.1.1.7]. Hàng năm, các CBQL và GV không chỉ đảm nhận tốt hoạt 

động đào tạo của mình mà còn thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp 

[H1.1.1.16]. Trường đã thực hiện việc công bố 3 công khai theo quy định của 
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Bộ GD&ĐT. Trường có Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý và nắm bắt tình 

hình hàng năm về CBVC rất chuyên sâu, tổ chức quản lý bài bản theo quy định, 

khoa học. 

Trường có đủ số lượng GV để thực hiện CTĐT và NCKH; đạt được mục 

tiêu của chiến lược phát triển giáo dục, tỷ lệ quy đổi SV chính quy trên GV của 

Trường năm học 2014 - 2015 hiện là 25.41/1 [H5.5.5.1]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có chiến lược quy hoạch và tuyển dụng nhân sự ngắn hạn, trung 

hạn và dài nên nên có đủ số lượng GV để thực hiện chương trình đào tạo và 

NCKH. 

3. Tồn tại 

Trường vẫn còn một tỷ lệ nhất định các GV đang ở trình độ đại học và cao 

đẳng nên trong một số hoạt động nhất là NCKH còn một số điểm hạn chế. Tỷ lệ 

trung bình sinh viên trên giảng viên chưa đạt được chuẩn của Bộ do chiến lược 

của Trường là vừa tập trung phát triển hệ đào tạo đại học và sau đại học cùng hệ 

trung cấp nghề. 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm 2016, Trường tiếp tục đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh viên trên giảng 

viên xuống đúng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT và Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐ-

TB&XH. 

- Trường tiếp tục ưu tiên tuyển dụng những người có học vị từ tiến sĩ trở 

lên và học ở nước ngoài trở về để bổ sung cho các Bộ môn của các đơn vị đào 

tạo còn thiếu nhằm đảm bảo số lượng GV theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT. Cụ 

thể, số lượng GV đang đi học thạc sĩ, nghiên cứu sinh: 117 GV đi học thạc sĩ để 

chuẩn hóa trình độ; 124 GV đang đi học nghiên cứu sinh. Trong đó: đi học trong 

nước 77 người, đi học nước ngoài 47 người. 

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 5.6: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo 

của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm 

bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, 

tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

1. Mô tả  

Đội ngũ GV của Trường có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học 

nhìn chung đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo và NCKH, tự chủ về học 

thuật: trên 60% GV có trình độ thạc sĩ trở lên; trên 12% GV có trình độ tiến sĩ 

(tính cả PGS, GS); gần 100% sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần 

mềm chuyên dụng; tỷ lệ GV sử dụng tiếng Anh trong công việc thường xuyên 

chiếm xấp xỉ 40% [H5.5.6.1]; [H5.5.6.2]; [H3.3.6.3]; [H5.5.6.4]. Trong những 

năm qua, Trường đã thực hiện đúng quy chế về trình độ chuẩn của nhà giáo 

theo quy định. GV được tuyển dụng theo đúng đúng chuyên môn, chuyên ngành 

được đào tạo, đảm bảo mỗi ngành học có trên 01 GV có trình độ tiến sĩ và 03 

GV có trình độ thạc sĩ trở lên được đào tạo đúng chuyên ngành.  

Đội ngũ GV của Trường có tỷ lệ GS, PGS, GVC mới chỉ đạt 50% so với 

chuẩn hiện hành. Trong 5 năm, số lượng GS và PGS của Tường không tăng. Tỷ 

lệ GV có học vị tiến sĩ có tăng nhưng mới đạt xấp xỉ 12%, thấp so với quy định 

chuẩn của Bộ GD&ĐT. Trường đã và đang có những nỗ lực để tăng số lượng 

GV có trình độ chuyên môn sau đại học và giảm số lượng GV có trình độ đại 

học. Hiện trình độ ngoại ngữ và tin học của các GV đáp ứng theo quy định cứng 

[H5.5.6.4]; [H3.3.6.3].  

2. Điểm mạnh  

Đội ngũ GV của Trường đông đảo về số lượng, vị trí công tác được phân 

công đúng theo chuyên ngành đào tạo, cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy 

định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng được cơ bản yêu cầu về nhiệm vụ 

đào tạo, NCKH. 

3. Tồn tại 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến của CBQL và GV cho thấy, chưa đến 40% 

GV và CBQL sử dụng tiếng Anh thường xuyên, và chỉ có 41% ý kiến của 
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CBQL và GV cho rằng sinh viên của Trường đạt được kỹ năng tiếng Anh theo 

yêu cầu. Số GV có đủ trình độ ngoại ngữ, tin học để làm việc trực tiếp với 

người nước ngoài còn chưa nhiều.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015 trở đi, Trường tiếp tục: 

- Khuyến khích CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao để nâng cao tỷ lệ 

GV có trình độ tiến sĩ, phó giáo sư, giảm nhanh số lượng GV có trình độ đại học 

bằng các biện pháp như: ưu tiên tuyển dụng GV có trình độ tiến sĩ, buộc các GV 

có trình độ đại học phải đi học để chuẩn hóa, thuyên chuyển và bố trí công tác 

mới như chuyên viên, trợ giảng cho các GV không thể tiếp tục đi học để nâng 

cao trình độ do tuổi tác; 

- Phấn đấu nâng cao năng lực ngoại ngữ và tin học theo chuẩn và nhu cầu 

xã hội và tổ chức thực hiện đánh giá CB, CC, VC hàng năm theo định lượng. 

Tạo điều kiện cho GV đăng ký đi học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; 

- Tăng cường tuyển dụng đội ngũ GV dưới 40 tuổi có trình độ tiến sĩ để 

làm lực lượng kế cận và tăng tỷ lệ GV có trình độ tiến sĩ, đáp ứng được quy 

định tỷ lệ tiến sĩ/giảng viên, và gia tăng số lượng cũng như chất lượng NCKH 

của Trường và phát triển đào tạo sau đại học. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 5.7: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh 

nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy 

định. 

1. Mô tả  

Để đảm bảo được sự cân bằng trong đội ngũ CB của Trường, hàng năm 

Trường đã có thống kê số liệu cụ thể về đội ngũ như: giới tính, trình độ, độ tuổi, 

vùng miền, thâm niên công tác, kinh nghiệm nghề nghiệp từ đó có kế hoạch 

tuyển dụng bổ sung đội ngũ đáp ứng sự cân bằng về mọi mặt [H5.5.6.1], 

[H5.5.7.1]. Vì thế, trong những năm qua, đội ngũ CB của Trường đã đảm bảo sự 

cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hóa đội ngũ CB. Trường 
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đã có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng GV theo quy hoạch. Do đó, đến 

nay số GV của Trường có thâm niên công tác dưới 5 năm là 237 người, 5 – 10 

năm là 707 người, 11 – 15 năm là 157 người, 15 – 20 năm là 82 người, trên 20 

năm là 32 người. Bình quân tuổi đời là: 38 tuổi. Bình quân thâm niên công tác 

chuyên môn của GV trên 08 năm. Tỷ lệ GV dưới 35 tuổi là 460 /1.245 chiếm 

36,95% [H5.5.7.2]. Học vị Thạc sĩ có độ tuổi trẻ chủ yếu dưới 35 tuổi (có 333 

người), học vị tiến sĩ tập trung ở độ tuổi 35 tuổi đến 50 tuổi là độ tuổi có độ chín 

về mặt khoa học và kinh nghiệm làm việc [H3.3.6.3]. Đây là một điểm rất thuận 

lợi cho Trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL và GV. 

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ GV của Trường được xây dựng trong đó chú trọng đảm bảo cân 

bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và có xu hướng trẻ hóa đội ngũ 

CBQL, GV. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ GV dưới 35 tuổi chiếm đến 36,95%, 

đây rõ ràng là một nguồn lực quý giá của Trường. 

3. Tồn tại 

Đội ngũ GV đã được trẻ hóa nhưng về trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp 

vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy, năng lực NCKH vẫn còn một tỷ lệ nhất 

định chưa được chú trọng cao để đáp ứng tốt yêu cầu phát triển Trường trong 

giai đoạn hiện nay.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015, Trường tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa về thời gian, kinh phí 

đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm 

cho đội ngũ CB, GV trẻ. Trường cũng sẽ định kỳ hàng năm lấy ý kiến đánh giá 

CBQL, GV trẻ từ SV, cấp quản lý và lãnh đạo của Trường.  

5.  Tự đánh giá: Đạt  

 

Tiêu chí 5.8: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực 

chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có 

hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

1. Mô tả 
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Trường có đủ số lượng kỹ thuật viên, NV phục vụ cho hoạt động đào tạo, 

NCKH và xây dựng cơ sở vật chất của Trường [H5.5.8.1]. Đội ngũ này chủ yếu 

được bố trí làm việc tại các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm trực thuộc các 

Khoa, Viện, Trung tâm với các trang thiết bị và máy móc hiện đại [H5.8.2.2]. 

Đội ngũ kỹ thuật viên, NV được đào tạo về chuyên môn và được định kỳ bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng sự phát triển công nghệ mới của 

Trường. Hàng năm, Trường tạo điều kiện về mặt thời gian, các đơn vị quản lý 

trực tiếp hỗ trợ kinh phí (tùy thuộc từng đơn vị) cho các kỹ thuật viên, NV đi bồi 

dưỡng các lớp vận hành, sử dụng các trang thiết bị mới. Ngoài ra, một số được 

đi đào tạo theo dự án HTQT [H5.5.8.3]. Vì vậy, về cơ bản họ đã đáp ứng được 

yêu cầu phục vụ công tác dạy - học và NCKH của GV, SV. 

Đội ngũ kỹ thuật viên, NV được hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu trên các lĩnh 

vực: Điện, Điện tử Viễn thông, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Cơ khí, 

Công nghệ Thông tin. Đội ngũ kỹ thuật viên, NV đảm bảo đủ về số lượng, có 

chất lượng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc và đều đã 

được các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật lành nghề kèm cặp, truyền đạt nghề 

từ khi mới vào Trường làm việc [H3.3.6.3]. 

Hàng năm, đội ngũ kỹ thuật viên, NV kỹ thuật theo chủ trương chung của 

Trường là tốt nghiệp đạt trình độ đại học trở lên. Những người chưa đạt chuẩn 

thì được tạo điều kiện về thời gian để tự tham gia các khoá đào tạo để chuẩn hóa 

và bồi dưỡng về chuyên môn. 

Việc thành lập các xưởng/ phòng thí nghiệm/ thực hành cho phép dùng 

chung thiết bị thí nghiệm cho các khoa thực nghiệm, tạo điều kiện cho công tác 

nghiên cứu cho học viên cao học, GV đang học nghiên cứu sinh và tạo được các 

liên kết NCKH trong những ngành gần, đây là một trong những tiền đề cho việc 

hình thành các trường phái NCKH của Trường. 

Trường đã có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB được 

sự hỗ trợ về chế độ chính sách thể hiện qua Quy chế chi tiêu nội bộ [H2.2.2.1]. 

Kịp thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu của Trường. 
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2. Điểm mạnh 

Đội ngũ kỹ thuật viên, NV của Trường đủ số lượng, giàu kinh nghiệm, có 

năng lực chuyên môn và có thể hỗ trợ và phục vụ có hiệu quả cho việc giảng 

dạy, học tập và NCKH của Trường. 

3. Tồn tại 

- Hiện nay, Trường vẫn còn một số ít kỹ thuật viên còn ở trình độ trung cấp 

và cao đẳng gây khó khăn cho công tác đào tạo trong giai đoạn mới. 

- Việc triển khai cho người học tham gia đánh giá giờ dạy của GV thực 

hành; tinh thần, thái độ phục vụ của NV còn chưa được thực hiện thường xuyên. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2014 - 2015, Trường tiếp tục tiến hành xây dựng văn bản quy 

định, các hình thức để người học tham gia góp ý, đánh giá phương pháp và hiệu 

quả làm việc của đội ngũ kỹ thuật viên, NV kỹ thuật. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5: 

Trường ĐHCN TP. HCM đã đề ra được một chiến lược xây dựng và phát 

triển đội ngũ CBQL, GV, NV tổng thể nằm trong chiến lược phát triển của 

Trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia của ngành Công Thương. 

Về cơ bản, Trường đã xây dựng được một đội ngũ đảm bảo về số lượng, cơ 

cấu độ tuổi hợp lý và có xu hướng trẻ hóa. Lực lượng GV có trình độ tiến sĩ và 

thạc sĩ ngày tăng, tuy chưa đạt được ngay theo tiêu chuẩn hiện hành của trường 

đại học nhưng với những kế hoạch và chiến lược thu hút nhân lực chất lượng 

cao, trong thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục giữ vững vị trí là trường đại học hàng 

đầu của Bộ Công Thương. Đội ngũ lãnh đạo của Trường ngày càng trẻ hóa và có 

năng lực lãnh đạo và tầm nhìn. 

Bên cạnh những điểm mạnh, Trường còn có những điểm hạn chế và khó 

khăn như cơ sở chính hiện đang quá tải trong khi tiến độ xây dựng Trường mới 

tại quận 12, TP. HCM hiện vẫn đang dậm chân tại chỗ. Công tác quản lý và 

đánh giá chất lượng đội ngũ vẫn mang tính hành chính, thủ tục và thiên về định 
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tính. Trường còn tồn tại một tỷ lệ GV nhất định khoảng 20% có trình độ đại học 

và dưới đại học. Điều này cần sớm được giải quyết. Các quy trình và quy định 

về đánh giá năng lực lãnh đạo của đội ngũ CBQL, chất lượng giảng dạy của đội 

ngũ giáo viên, chất lượng phục vụ và hỗ trợ của đội ngũ NV vẫn chưa được xây 

dựng hoàn chỉnh và cập nhật theo xu hướng đánh giá quốc tế. 

Để sớm đạt được mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, 

hội nhập quốc tế, Trường đang quyết liệt và đẩy nhanh việc thu hút các nhà khoa 

học có trình độ đẳng cấp quốc tế về làm việc tại Trường, và tăng cường thu hút 

một lượng lớn tiến sĩ tốt nghiệp từ nước ngoài về để có thể sớm đảm nhận các vị 

trí chuyên môn quan trọng và là thế mạnh của Trường. Ban lãnh đạo Trường 

đang đẩy mạnh việc đưa Trường hội nhập thông qua các chương trình hợp tác 

quốc tế dài hơi với các đối tác có thể hỗ trợ các đơn vị là thế mạnh của Trường. 

Trường đang lên kế hoạch sẽ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong tuyển chọn và 

đánh giá đội ngũ GV đặc biệt là đội ngũ tiến sĩ trở lên. 

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 8/8 
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TIÊU CHUẨN 6: NGƯỜI HỌC 

 

Mở đầu 

Trường ĐHCN TP. HCM luôn xem người học là trung tâm của quá trình 

dạy và học, do đó, Trường tập trung nguồn lực để phục vụ quá trình dạy và học 

được diễn ra tốt nhất. Trường cung cấp hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào 

tạo cho SV trong quá trình tham gia học tập tại trường. Quá trình kiểm tra đánh 

giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&DT ban hành được 

Trường nghiêm túc thực hiện. Ngoài ra, Trường đảm bảo các chế độ chính sách 

xã hội cho SV. Bên cạnh đó, Trường có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích 

cực nhằm hỗ trợ người học trong quá trình học tập và sinh hoạt. Công tác rèn 

luyện chính trị, tư tưởng đạo đức và lối sống cho người học được Đảng ủy và 

Đoàn Trường chú trọng. Các hoạt động, phong trào này được thực hiện nghiêm 

túc, đáp ứng cho nhu cầu rèn luyện về thể chất của SV theo các văn bản ban 

hành từ Bộ Chính trị và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Việc thường xuyên tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng 

pháp luật, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy 

của Trường áp dụng cho người học được đánh giá là mang tính thiết thực để đào 

tạo SV.  

Thông qua các tin tức đăng trên website của Trường và các nhà doanh 

nghiệp có liên kết với Trường hàng năm nhận nguồn SV thực tập đã hỗ trợ một 

phần cho SV tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Hàng năm, 

Trường có giữ liên lạc với bộ phận cựu SV đã tốt nghiệp để tìm hiểu nhu cầu 

thực tế từ các doanh nghiệp yêu cầu SV sau khi tốt nghiệp. 

 

Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào 

tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

1. Mô tả 

Hàng năm, Trường cung cấp các văn bản hướng dẫn cho người học về 
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chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá thông qua quy chế học vụ [H2.2.2.3] và 

quy chế đào tạo 2014 [H2.2.2.2]. Những quy định trong Quy chế này được ban 

hành rộng rãi và được phổ biến đến SV các Khoa, Viện trong “Tuần Sinh hoạt 

Công dân - HSSV” đầu năm. Cùng với các quy chế này, Trường còn phát cho 

sinh viên Giáo trình giáo dục định hướng hàng năm [H1.1.1.2].  

Trong “Tuần Sinh hoạt Công dân – HSSV”, người học được thông báo lịch 

học để tham gia đầy đủ, nghiêm túc [H6.6.1.1]. Trong các buổi sinh hoạt này, 

Trường thông báo các quy chế, quy định đào tạo và kiểm tra đánh giá, triển khai 

các buổi thảo luận, đối thoại với người học. Từ năm 2014, kết thúc tuần lễ này, 

Trường yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng 

CTCT&CTSV tổng hợp và báo cáo Bộ GD&ĐT đúng thời gian quy định 

[H6.6.1.2].  

Ngoài ra, theo Quy chế học vụ, trước khi đăng ký học phần, SV còn được 

cung cấp thông tin về chương trình chi tiết môn học, cách đăng ký học phần, 

điểm thi, lịch thi và thông báo của các Khoa, Viện. Các thông tin này đều được 

cập nhật trong Niên giám năm học, Sổ tay sinh viên để SV tham khảo trong quá 

trình học tập [H3.3.1.3]; [H3.3.1.4]. Thông qua website, Trường tiếp nhận ý 

kiến từ phía SV để hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý và đào tạo và là một 

nguồn thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng các chuẩn đầu ra của các chương 

trình đào tạo. Các chuẩn đầu ra này thuộc 32 chuyên ngành hệ đại học và 29 

chuyên ngành hệ cao đẳng chuyên nghiệp [H3.3.1.8]. SV còn được cung cấp các 

thông tin về tiến độ đào tạo do Trường ban hành từ năm học 2011 đến nay 

[H6.6.1.3]. Đặc biệt, thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 

07/5/2009 của Bộ GD&DT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối 

với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 

5901/BGDĐT-KHTC, ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ GD&DT về hướng 

dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015, Trường đã công khai về cơ sở 

GDĐH, cơ sở vật chất, thông tin về đội ngũ GV cơ hữu, tài chính và cam kết 

chất lượng đào tạo thực tế [H1.1.1.16]; [H6.6.1.4]. 

2. Điểm mạnh 
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Trường ban hành đầy đủ các quy chế, quy định cụ thể về chương trình đào 

tạo, kiểm tra đánh giá theo đúng quy định, quy chế đào tạo của Bộ GD&DT và 

cung cấp đầy đủ các thông tin này cho người học. Người học được cung cấp đầy 

đủ các thông tin này theo nhiều kênh khác nhau: website, Giáo trình Giáo dục 

định hướng và quan trọng nhất là thông qua Tuần Sinh hoạt Công dân - HSSV 

đầu khóa học. 

3. Tồn tại 

- Các quyết định bị lặp lại ở nhiều văn bản với nhiều nội dung trùng nhau. 

Việc cập nhật các thông tin cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn do việc thường 

xuyên thay đổi các thông tin này trong từng năm học. 

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên về 

công tác hướng dẫn cho người học về chương trình đào tạo và các quy định liên 

quan. 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm học 2015 - 2016, Trường giao Phòng Đào tạo xây dựng quy trình 

thay đổi, bổ sung và điều chỉnh các văn bản và thông tin kịp thời đến người học. 

- Từ năm học 2015 - 2016, Trường yêu cầu Phòng CTCT&CTSV làm đầu 

mối kết hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện tuyên truyền công 

tác hướng dẫn người học. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được 

khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, 

tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn 

viên của nhà trường. 

1. Mô tả 

Trường áp dụng việc thực hiện các chế độ, chính sách, xã hội cho người 

học theo quy định chung của các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các báo 

cáo gửi Bộ Công Thương theo đúng thời gian quy định [H6.6.2.1]. Trường đã 

ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện quy định miễn, giảm học phí cho SV 
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trong Trường, trong đó bao gồm các nội dung quy định về miễn giảm học phí, 

đối tượng miễn, giảm học phí và công tác thực hiện [H6.6.2.2]. Các thông tin về 

chính sách xã hội cho người học được phổ biến ngay trong Tuần sinh hoạt công 

dân-HSSV, thông báo trực tiếp trên các lớp học thông qua NV của Phòng 

CTCT&CTSV làm nhiệm vụ kiểm soát khu vực học, dán tại bảng tin và đăng 

thông báo trên Website của Trường, của Phòng CTCT&CTSV [H1.1.1.16]. 

Phòng CTCT&CTSV thực hiện hướng dẫn, cung cấp đầy đủ các biểu mẫu miễn 

phí cho SV [H6.6.2.3]. Tổ chức nhận, lưu trữ hồ sơ, phối hợp với Phòng TCKT 

tổng hợp danh sách đủ tiêu chuẩn, đúng đối tượng trình Hội đồng tổ chức họp, 

xét. Kết quả xét miễn, giảm học phí được thông qua các Quyết định do Hiệu 

trưởng phê duyệt [H6.6.2.4].  

Hàng năm, ngoài thực hiện chính sách trên, Trường còn tổ chức xét cấp học 

bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hiếu học thông qua kết quả học 

tập của năm học đạt loại xuất sắc, giỏi, khá và các trường hợp đặc biệt khác 

nhằm khuyến khích tinh thần học tập của SV. Nguồn học bổng này được trích từ 

nguồn tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Trường. Căn cứ vào hồ sơ xét 

của từng đối tượng cụ thể của các đơn vị đào tạo đề xuất, Phòng CCCT&CTSV 

xét hồ sơ theo đúng tiêu chí đã được thông báo, tiến hành tổng hợp danh sách đề 

nghị cấp học bổng SV vượt khó hiếu học theo từng năm trình Ban Giám hiệu 

phê duyệt [H6.6.2.5]. 

Trường thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học đường, tuyên truyền, 

hướng dẫn chi tiết về quyền lợi và trách nhiệm của SV khi tham gia bảo hiểm y 

tế học đường. Kết quả SV đã hưởng ứng tham gia rất tích cực thông qua báo cáo 

công tác y tế hàng năm [H6.6.2.6]. Để đảm bảo quyền lợi của SV, Trạm Y tế 

của Trường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thực hiện việc lên kế 

hoạch dự trù mua thuốc – dụng cụ y tế trình Ban Giám hiệu phê duyệt trước khi 

thực hiện. Bên cạnh đó, việc đảm bảo môi trường học tập cho SV cũng được 

Trường quan tâm. Từ năm 2015, Phòng CCCT&CTSV đã chủ động làm tờ trình 

về việc phun thuốc phòng dịch các loại côn trùng trong khuôn viên trường học 

trình Ban Giám hiệu phê duyệt để thực hiện [H6.6.2.7]. 
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Trường thực hiện tốt các kế hoạch văn nghệ, thể dục thể thao của Trường 

và tham gia các hội thao của Thành đoàn tổ chức. Các kế hoạch được trình duyệt 

và sau khi thực hiện có các quyết định khen thưởng cho các hoạt động trên nhằm 

phục vụ tốt cho phong trào học tập vui chơi của SV, tạo sân chơi lành mạnh, bổ 

ích cho SV toàn Trường, duy trì phong trào rèn luyện thể chất nâng cao sức 

khỏe phục vụ tốt cho hoạt động học tập và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục 

toàn diện. Thông qua các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn 

nghệ, Trường cũng đã thiết lập mối quan hệ SV ở các Khoa, Viện [H6.6.2.8]. 

Việc đảm bảo an toàn trong khuôn viên Trường nói chung và an toàn cho 

người học nói riêng luôn được Trường quan tâm đặt lên hàng đầu. Ngoài việc 

thực hiện theo quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp của Chính phủ ban 

hành [H6.6.2.9], Trường luôn có đội bảo vệ trực 24/24, kèm theo Trường còn 

ban hành Thông báo về việc tăng cường thực hiện quy định về an toàn lao động, 

bảo vệ tài sản và phòng chống cháy nổ [H6.6.2.10]; các Báo cáo tổng kết công 

tác An toàn về an ninh, trật tự từ năm 2012, thực hiện theo chỉ đạo của Ban 

phòng chống lụt bão, Trường đã ra thông báo khẩn cấp đến toàn thể HSSV cũng 

cho thấy Trường đặc biệt quan tâm đến công tác này [H6.6.2.11]. Sự phối hợp 

chặt chẽ giữa Trường với các cơ quan chức năng trong công tác hỗ trợ đảm bảo 

an ninh trật tự trong và xung quanh Trường được thể hiện thông qua kế hoạch 

phối hợp bảo vệ ANTT giữa lực lượng dân quân Phường với lực lượng tự vệ 

Trường, hồ sơ thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an quận Gò Vấp và 

Trường ĐHCN TP. HCM, đặc biệt các Báo cáo tổng kết định kỳ 1 năm, 3 năm, 

5 năm [H6.6.2.12]. Số vụ việc mất trật tự, không an toàn của SV về các nội 

dung như: đánh nhau, dẫn người lạ vào Trường, tụ tập đám đông… đều được 

Trường xử lý nghiêm thông qua các quyết định kỷ luật SV; Trường vừa tổng kết 

5 năm thực hiện quy chế phối hợp cho thấy số vụ việc đã giảm hẳn so với năm 

2010, nhiều tập thể và cá nhân được Công an thành phố biểu dương khen thưởng 

[H6.6.2.13]. 

Công tác PCCC cũng được Trường chú trọng được thể hiện từ việc lập 

danh sách cử CB, NV và HSSV tham gia các lớp tập huấn công tác PCCC, từ đó 
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lên Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (loại 1) đến việc Thực tập phương 

án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Báo cáo tổng kết về việc triển khai, thực hiện 

công tác PCCC cứu hộ-cứu nạn tại Trường và đến năm 2015 Trường đã ra 

Quyết định thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy [H6.6.2.14]. Bên cạnh đó, một 

số đơn vị cũng đưa ra quy định về PCCC riêng của đơn vị mình như: Thư viện, 

nhà xe, ký túc xá [H6.6.2.15]. Thêm vào đó, các bình PCCC được phân bổ đều 

tại các khu vực trong Trường [H6.6.2.16]. Đặc biệt, khu vực nhà xe đã lập hồ sơ 

thiết kế kỹ thuật nhà xe trung tâm và được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy hệ thống PCCC nhà xe trung tâm của Sở CSPC&CC 

TP.HCM cấp [H6.6.2.17].  

Sự an toàn trong các phòng thí nghiệm, thực hành là vấn đề được đặt lên 

hàng đầu, vì vậy, mỗi Khoa, Viện đã đưa ra nội quy riêng nhằm đảm bảo an toàn 

cho SV nói riêng và Trường nói chung [H6.6.2.18]. Ngoài ra, hàng năm Công 

đoàn Trường còn phát động phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp” có kế hoạch kiểm 

tra vệ sinh, an toàn nơi làm việc, học tập và thực hành tại các phòng thí nghiệm 

nhằm có biện pháp phòng ngừa những rủi ro đối với người dạy và học 

[H6.6.2.19].  

2. Điểm mạnh 

Trường thực hiện nghiêm túc các quy định được Chính phủ ban hành về 

việc thực hiện các công tác đảm bảo chế độ, chính sách xã hội và chăm sóc sức 

khỏe, y tế học đường, đảm bảo tốt an toàn trong khuôn viên của Trường. Các 

phong trào thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật được Trường chú trọng. 

3. Tồn tại 

- Trường chưa tổ chức thực hiện được công tác khám sức khỏe đầu năm 

cho SV mới nhập học. 

- Đoàn thanh niên triển khai nhiều phong trào nhưng việc lưu trữ hồ sơ thực 

hiện còn hạn chế, chưa liên tục. 

- Cho đến năm 2015, Trường chưa có các báo cáo đánh giá của người học 

về các hoạt động đảm bảo chính sách xã hội, khám sức khỏe theo quy định y tế 

học đường cho từng năm. 
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4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm học 2015 - 2016, Trường giao cho Bộ phận phụ trách y tế lập kế 

hoạch tham mưu với Ban Giám hiệu về việc thực hiện công tác khám sức khỏe 

đầu năm cho SV mới nhập học theo quy định y tế học đường. 

- Tăng cường 01 chuyên trách cho Văn phòng đoàn để hỗ trợ đồng chí Bí 

thư đoàn trường công tác văn thư lưu trữ.  

- Từ năm học 2015 – 2016, Trường giao cho Phòng KT&ĐBCL tiếp tục 

hoàn thiện các bảng hỏi và thống kê báo cáo việc SV thực hiện đánh giá nhằm 

đảm bảo chất lượng cho các công tác trên và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 

sóc SV bằng nhiều biện pháp để SV có sức khỏe phục vụ trong học tập và 

NCKH. Ngoài ra, Trường tiếp tục thực hiện kế hoạch và kinh phí xây dựng, mở 

rộng ký túc xá và nâng cao chất lượng y tế cho người học. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 6.3: Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối 

sống cho người học được thực hiện có hiệu quả. 

1. Mô tả 

Hàng năm, Trường cung cấp văn bản quy chế rèn luyện đối với người học 

và ra quyết định ban hành Quy chế Công tác học sinh, SV tại Trường ĐHCN 

TP. HCM cho SV trong Tuần lễ định hướng vào đầu các năm học. Trường thực 

hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện theo Quyết định và các Quy chế ban hành 

của Bộ GD&DT theo Quyết định số 337/QĐ. ĐHCN ngày 04 tháng 11 năm 

2007, Quyết định số 559/QĐ.ĐHCN, ngày 29 tháng 07 năm 2014 về việc ban 

hành Quy chế Công tác học sinh, SV tại Trường ĐHCN TP. HCM [H6.6.3.1]. 

Văn bản kế hoạch và báo cáo sơ kết/tổng kết năm học được Trường thực hiện 

theo định kỳ vào cuối năm học và định hướng xây dựng kế hoạch hành động cho 

năm học tiếp theo thể hiện ở các báo cáo tổng kết năm học [H1.1.1.6] và các báo 

cáo công tác Đoàn hàng năm [H2.2.4.16] trong đó, các báo cáo tổng kết năm 

học hàng năm của trường thể hiện tình hình chung của đơn vị, kết quả công việc 

đã thực hiện trong năm và đưa ra các kiến nghị cho các hoạt động được thực 
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hiện tốt hơn ở năm học tiếp theo.  

Văn phòng Đoàn có lưu các loại sách, tài liệu phục vụ cho công tác rèn 

luyện chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học. Ngoài ra, để tham 

khảo thêm các thông tin, SV có thể đến thư viện trường ở mục các báo chí để 

tìm hiểu. Các sách báo này góp phần hỗ trợ nhu cầu tìm hiểu các thông tin và 

phục vụ công tác rèn luyện của SV [H6.6.3.2]. 

Trước khi triển khai các hoạt động ngoại khóa, BCH Đoàn trình đến Ban 

Giám hiệu các kế hoạch bao gồm các số liệu thống kê, các báo cáo về các buổi 

nói chuyện hoạt động ngoại khóa, các phong trào khuyến khích người học tìm 

hiểu học tập về chính trị, tư tưởng, các phong trào hoạt động công ích xã hội và 

kinh phí đề nghị. Sau khi được phê duyệt kinh phí, BCH Đoàn tiến hành thực 

hiện các hoạt động và kết quả thực hiện đều được thể hiện ở Báo cáo Công tác 

Đoàn và phong trào Thanh niên theo từng năm học [H2.2.4.16]. 

Trường cũng thực hiệc các phong trào khuyến khích người học tìm hiểu 

học tập và chính trị, tư tưởng, đặc biệt là trong năm 2014 với nhiều phong trào 

phong phú. Đầu tiên là phong trào “Ngược dòng thời gian 2014” nhằm nâng cao 

nhận thức và hiểu biết cũng như khuyến khích tuổi trẻ tìm hiểu về lịch sử dân 

tộc, sau đó là cuộc thi học thuật "Sống Xanh lần III – 2014" nhằm giúp SV giao 

lưu học hỏi, củng cố kiến thức đã học và nâng cao hiểu biết về môi trường. Tiếp 

theo, cuộc vận động đóng góp “Tuổi trẻ Thành phố vì biên giới, hải đảo” năm 

2014 nhằm tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ, giao lưu giữa SV Trường với 

CB, chiến sỹ các đơn vị bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc 

ở nơi biên giới – hải đảo, nhất là CB chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường 

Sa. Thông qua phong trào này, Trường mong muốn vận động SV hỗ trợ tinh 

thần CB, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao [H6.6.3.3]. 

Cũng trong năm 2014, BCH Đoàn thực hiện Cuộc vận động xây dựng 

phong cách "Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM năm 2014" nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ CB Đoàn theo Quy chế cán bộ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành. Trường còn 

tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4 - 5/2015 với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta 
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trong sáng hơn” nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong 

toàn thể Đoàn viên, thanh niên Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm 

[H6.6.3.4]. 

Các kế hoạch chương trình tình nguyện “Xuân tình nguyện”, “Xuân yêu 

thương”, “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”… nhằm góp 

phần chung tay với xã hội trong việc hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ 

trợ, giao lưu, cho các bạn trẻ, học sinh, SV rèn luyện kỹ năng và đem sức mình 

cống hiến cho xã hội. Trường còn tổ chức "Tháng Thanh niên", “Năm thanh 

niên tình nguyện” nhằm khơi dậy niềm tự hào, quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ, 

các phong trào “ Chương trình tiếp sức mùa thi”, “Đêm Hội trăng rằm”, “Thăm 

Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em Gò Vấp”, "Đền ơn đáp nghĩa" với mục 

đích hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của xã hội [H6.6.3.5].  

Qua các năm, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành các Quyết định khen 

thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên để khuyến khích sự tham gia của HSSV [H2.2.4.17]. 

2. Điểm mạnh 

- Đoàn Trường thực hiện tốt các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn 

nghệ,…, có kế hoạch cụ thể cho từng năm học và báo cáo hàng năm đưa ra chi 

tiết các hoạt động đã tham gia. 

- Việc học tập về chính trị, tư tưởng được Trường lồng ghép vào các bộ 

môn do Khoa Lý luận chính trị đảm nhận thông qua các buổi lên lớp, công tác 

giáo viên chủ nhiệm, Đảng ủy đã phân công một đồng chí Đảng ủy viên phụ 

trách công tác chính tư tưởng, nắm bắt dư luận trong SV và chỉ đạo Đoàn thanh 

niên tăng cường các hoạt động tuyên truyền rộng rãi nhằm giáo dục chính trị tư 

tưởng cho SV. Ngăn chặn được sự lôi kéo kích động của các phần tử phản động. 

- Các phong trào hoạt động công ích xã hội được sự quan tâm của SV qua 

nhiều phong trào khác nhau. 

3. Tồn tại 

- Các văn bản báo chí, tài liệu phục vụ cho nhu cầu rèn luyện của người học 
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chưa nhiều, tài liệu lưu trữ thực hiện các phong trào nằm riêng lẻ chưa được tập 

hợp rõ ràng. 

- Có nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội học sinh được ghi chú 

trong Báo cáo Công tác Đoàn nhưng thiếu các văn bản lưu giữ qua các năm.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015 - 2016, Trường sẽ: 

- Định kỳ hàng năm yêu cầu Thư viện cập nhật và bổ sung báo chí, tài liệu 

về kỹ năng mềm, giải trí, văn hóa và rèn luyện lối sống cho SV; 

- Yêu cầu Phòng CTCT&CTSV tham mưu các chương trình hành động 

thiết thực nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong HSSV. 

Ngoài ra, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên lưu trữ 

đầy đủ các hồ sơ có liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong học 

sinh SV, các hồ sơ thực hiện phong trào, thay đổi hình thức sinh hoạt và tập hợp 

thanh niên cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tổ chức nhiều gương điển hình 

tiên tiến trong HSSV. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 6.4: Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn 

luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học. 

1. Mô tả 

Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống cho người học tại Trường ĐHCN TP. HCM. Đảng ủy 

Trường nghiêm túc thực hiện công tác chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể, 

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 25, NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) nhằm nâng cao 

nhận thức trong các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể về công 

tác thanh niên. Trường đã tổ chức tuyên dương 28 tấm gương “Sinh viên 5 tốt” 

cấp trường năm 2010 - 2011, tuyên dương hơn 200 gương SV đạt thành tích cao 

trong học tập từ năm 2010 - 2011, tuyên dương 18 SV đạt thành tích cao trong 
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các cuộc thi quốc tế. Trường cũng đã thực hiện hệ thống bản tin Đoàn và trang 

bị nhiều tivi trong khu vực toàn Trường và thực hiện 24 chuyên đề xây dựng ý 

thức trong lối sống SV sâu rộng hơn [H6.6.4.1].  

Hàng năm, Đảng bộ phối hợp với chính quyền chỉ đạo các hoạt động của 

Đoàn, Hội trong Trường; định kỳ tổ chức các sinh hoạt về chính trị, tư tưởng và 

các sinh hoạt nhằm tuyên truyền giác ngộ người học vào Đảng [H6.6.4.2]. Việc 

công nhận BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công nhận BCH, Ban Kiểm tra 

Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHCN TP. HCM qua các nhiệm kỳ với thành 

phần nhân sự được Đảng ủy rất quan tâm [H2.2.1.7]; [H2.2.1.9]. Đảng ủy cũng 

trực tiếp tham gia thực hiện giám sát các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ 

chức chuyên trách về Đoàn thanh niên, quản lý và hỗ trợ Đoàn Thanh niên thực 

hiện các hoạt động phong trào xã hội và rèn luyện đạo đức, tư tưởng, chính trị. 

Các công tác chỉ đạo được thực hiện theo văn bản chung của Điều lệ Đoàn và 

Hội Sinh viên. Đoàn Trường chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với mạng lưới Chi 

đoàn, Liên Chi đoàn phát động thanh niên tham gia các hoạt động công tác xã 

hội nhằm phát hiện thêm những nhân tố tích cực, tạo nguồn cho công tác phát 

triển Đảng. Từ việc phát hiện các nhân tố này, Đảng Ủy lập danh sách trích 

ngang quần chúng tham gia học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng trình Đảng ủy 

Trường duyệt và gửi cho Đảng ủy Khối triển khai học, kiểm tra, đánh giá và cấp 

chứng nhận cho HSSV đã tham gia các lớp học này [H6.6.4.3].  

Đảng ủy duy trì sinh hoạt Chi bộ hàng tháng theo quy định. Trong các cuộc 

họp, Đảng ủy triển khai định kỳ họp đánh giá phân loại chất lượng đoàn viên 

theo từng học kỳ, chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, nâng cao chất 

lượng đầu vào, xem xét kết nạp thanh niên có tinh thần rèn luyện, trưởng thành 

từ phong trào Đoàn – Hội kết nạp Đảng [H6.6.4.4].  

Bên cạnh các hoạt động Đảng, Đoàn, Trường cũng thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền giáo dục về đạo đức lối sống của SV, có các báo cáo tổng kết về 

thực trạng đạo đức lối sống của SV và công tác giáo dục Đạo đức lối sống 

[H6.6.4.5], kế hoạch tổ chức hội thi cho SV tìm hiểu về HIV/AIDS [H6.6.4.6], 

trong đó thực hiện tốt các báo cáo gửi Cục Hóa chất – Bộ Công Thương, Vụ 
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Công tác HSSV về tình hình phòng chống HIV trong SV [H6.6.4.7]. Các hoạt 

động như "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ĐHCN", "Chương trình Ngày hội thanh 

niên", "Chương trình kỷ niệm ngày hội môi trường thế giới", "Công nhận Thanh 

niên tiêu biểu làm theo lời Bác" cũng góp phần giúp SV Trường thực hiện lối 

sống lành mạnh và tích cực [H6.6.4.8]. Công tác Đoàn – Hội và phong trào SV 

hàng năm đều được thực hiện có kế hoạch với các khoản dự trù kinh phí và 

quyết toán rõ ràng, chi tiết [H6.6.4.9].  

2. Điểm mạnh 

- Đảng ủy, Đoàn Thanh niên tích cực tham gia xây dựng Đảng và Trường, 

hệ thống quản lý và điều hành có hiệu quả. 

- Hàng năm, Đảng ủy tổ chức các lớp cảm tình Đảng để bồi dưỡng kết nạp 

đoàn viên ưu tú đứng vào đội ngũ của Đảng. Đảng ủy lưu trữ đầy đủ các hồ sơ 

tại văn phòng gồm các thông tin mật của các cá nhân tham gia các lớp học cảm 

tình Đảng, xác nhận sơ yếu lý lịch. 

- Kinh phí dành cho các hoạt động rèn luyện chính trị, đạo đức và lối sống 

cho SV luôn được Trường quan tâm và lên kế hoạch cụ thể, chi tiết. 

3. Tồn tại 

Công tác tuyên truyền giáo dục được diễn ra nhiều nhưng việc lưu trữ của 

Đoàn vẫn còn hạn chế, do quy trình thực hiện và công tác quản lý còn nhiều vấn 

đề bất cập. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016: 

- Đảng ủy sẽ trực tiếp chỉ đạo Văn phòng đoàn phải lưu trữ hồ sơ theo quy 

định, định kỳ sẽ kiểm tra và chấn chỉnh; 

- Trường sẽ phân công một nhân viên Phòng CCCT&CTSV làm công tác 

chuyên trách đoàn để giúp Văn phòng đoàn lưu trữ hồ sơ đầy đủ;  

- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và kết nối doanh nghiệp cần xây dựng kế 

hoạch và tích cực trong việc chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh 

thần trong HSSV, phát huy sự nỗ lực phấn đấu của HSSV trong học tập.  

5. Tự đánh giá: Đạt 



103 
 

Tiêu chí 6.5: Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ 

việc học tập và sinh hoạt của người học. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM có nhiều biện pháp hỗ trợ SV trong các hoạt 

động liên quan đến việc học tập và sinh hoạt thông qua website trường, khoa, 

viện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên. Trường có phòng học đa phương tiện 

với chức năng tra cứu, tìm kiếm tài liệu trên thư viện số, mạng Internet, học 

ngoại ngữ và sử dụng các dịch vụ liên quan và phục vụ miễn phí cho bạn đọc 

Thư viện Trường ĐHCN TP. HCM [H1.1.1.16]; [H6.6.5.1]. Ngoài ra Trường 

còn cung cấp dịch vụ phòng hội thảo-phòng học nhóm nhằm phục vụ nhu cầu 

nhóm làm tiểu luận, đồ án môn học, nhóm NCKH được thông báo rộng rãi qua 

website của Trung tâm Thư viện [H1.1.1.16]; [H6.6.5.2]. 

Bên cạnh đó nhằm tạo môi trường để chia sẻ, truyền đạt kiến thức, kinh 

nghiệm và các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực truyền thông và trong đời sống 

xã hội, xây dựng hình ảnh SV Trường Đại học Công nghiệp năng động, tự tin, 

sáng tạo, BCH Đoàn trường đã ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ truyền thông 

UMC và Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ truyền thông 

UMC [H6.6.5.3]. Đoàn Trường cũng tổ chức các hoạt động như "Tọa đàm 

Phương pháp tư duy sáng tạo và phương pháp thực hiện một công trình 

NCKH...", "Tủ sách SV", Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Kết nối Doanh 

nghiệp còn tổ chức lớp “Kỹ năng học và tự học”, tọa đàm “Phương pháp học 

chủ động” nhằm hỗ trợ SV trong NCKH [H6.6.5.4]. Ngoài ra còn một số các 

hoạt động cũng hỗ trợ tích cực trong học tập và sinh hoạt của SV như: “Tổ chức 

Hội thảo định hướng nghề Marketing và xu hướng Marketing hiện đại tổ chức 

vào 25/03/2015”; “Hội thảo Microsoft Academic Tour 2015 tại Trường ĐHCN 

TP. HCM”; “Toyota Việt Nam trao học bổng”; “Trung tâm Anh ngữ AMA trao 

học bổng tiếng Anh toàn phần cho SV” [H1.1.1.16]. Các biện pháp cụ thể trên 

đã có tác dụng tích cực trong việc việc học tập, NCKH của SV được thể hiện 

thông qua Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi 

“Chứng khoán ảo trên thị trường chứng khoán Mỹ-Đợt 5” của khoa Tài chính 
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ngân hàng và Quyết định khen thưởng các đề tài đạt giải cao của giải thưởng SV 

nghiên cứu khoa học Euréka năm 2013, 2014 [H6.6.5.5]. Đặc biệt từ năm 2010 

đến 2015, SV Trường ĐHCN TP. HCM còn đạt được nhiều giải thưởng trong 

các kỳ thi tay nghề trong nước và quốc tế [H1.1.1.16]; [H6.6.5.6]. 

Các hoạt động ngoại khóa nhằm cung cấp các kỹ năng mềm, các hoạt động 

vui chơi giải trí cũng được các khoa thực hiện hàng năm cho SV. Về hoạt động 

sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, Trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, 

phòng ốc cho các kế hoạch tổ chức văn nghệ được diễn ra tại Trường như Hội 

trường A7 và E4. Các hoạt động về thể dục thể thao được thực hiện chính trên 

sân trường. Bên cạnh đó, Trường cũng thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao 

thuộc Phòng Dịch vụ quản lý hỗ trợ nhu cầu rèn luyện thể chất của SV và được 

SV tham gia rất tích cực thông qua danh sách đăng ký tập luyện hàng tháng 

[H6.6.5.7]. Trường có 1 căn tin dành cho SV và CB, GV nhằm phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt hàng ngày tại Trường. Đồng thời, bên trong khuôn viên Trường cũng 

có gian hàng mua bán nhằm đáp ứng nhu cầu của người học [H6.6.5.8]. Ngoài 

ra, năm 2012 Trường còn tổ chức phiên chợ “Sinh viên với tháng khuyến mãi” 

thu hút hơn 100 gian hàng của trên 90 doanh nghiệp tham gia tạo cơ hội để SV 

tiếp cận và mua sắm với mức ưu đãi tốt nhất [H1.1.1.16].  

Tất cả các thông tin về các hoạt động này đều được thông báo đến SV kịp 

thời nhằm thu hút được sự tham gia của nhiều SV hơn. Các hoạt động Đoàn, Hội 

như đã trình bày ở Tiêu chí 6.4 cũng đã góp phần nâng cao ý thức của SV về 

nhiều mặt. Các chương trình như “Tuổi trẻ thành phố vì Biên giới hải đảo 

[H6.6.3.3], hưởng ứng nhiệt tình bầu chọn Vịnh Hạ Long [H1.1.1.16], tổ chức 

triển khai thi hành Hiến pháp, hiến máu tình nguyện, an toàn giao thông, kỹ 

năng tự vệ học đường, hội thao, du kích quân, chiến dịch tình nguyện hè, Quốc 

tế phụ nữ, chào mừng văn nghệ 20/11... [H6.6.5.9]. Tất cả các hoạt động này 

đều có các sự hỗ trợ về kinh phí và cơ sở vật chất của Trường nhằm đạt được 

mức độ hiệu quả cao nhất có thể [H6.6.4.9].  

2. Điểm mạnh 

Trường luôn có kế hoạch kinh phí dành cho các hoạt động phục vụ học tập 
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và sinh hoạt của người học. Các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập và sinh hoạt 

của người học đạt được hiệu quả cao. 

3. Những điểm tồn tại 

Kết quả khảo sát 2015 cho thấy vẫn còn một tỷ lệ SV chưa hoàn toàn hài 

lòng với các dịch vụ hỗ trợ người học trong sinh hoạt. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016 Trường giao cho:  

- Phòng Đào tạo: Quy định sĩ số lớp học; xây dựng quy định về công tác 

giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. Tổ chức thanh tra đào tạo định kỳ và đột 

xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo; 

- Phòng Quản trị thường xuyên tu bổ, sữa chữa cơ sở vật chất kịp thời phục 

vụ người dạy và học; 

- Trung tâm Thư viện: Nâng cao chất lượng truyền thông, lập kế hoạch mua 

mới tài liệu phục vụ giảng viên và HSSV trong học tập và nghiên cứu khoa học;  

- Phòng quản lý ký túc xá: Nâng cao chất lượng dịch vụ ký túc xá, xây 

dựng ký túc xá văn hóa; 

-  Nhà ăn, siêu thị: Tổ chức phục vụ các nhu cầu sinh hoạt và học tập của 

sinh viên, cải thiện chất lượng bữa ăn, giá cả phù hợp với sinh viên; 

- Tổ chức vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn 

từ các công ty, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;  

- Tổ chức tham quan học tập, thực tập tại các doanh nghiệp nước ngoài 

nhiều hơn nữa; Tìm kiếm nơi thực tập cho SV, tổ chức các lớp rèn luyện kỹ 

năng phỏng vấn, xin việc…; Tổ chức tham quan các công ty, xí nghiệp; Kết nối 

doanh nghiệp, giao lưu với cựu SV thành đạt; 

-  Xây dựng kênh thông tiin để nắm bắt dư luận, lắng nghe những ý kiến 

đóng góp của SV; Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo hiểm; Đảm bảo an 

ninh, an toàn cho người dạy và học. 

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 6.6: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống 

lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Trường cho người 

học. 

1. Mô tả  

Trường ĐHCN TP. HCM xem trọng công tác phổ biến, giới thiệu văn bản 

pháp luật mới ban hành cho CBQL, GV, NV và đặc biệt là SV thông qua hệ 

thống thư viện điện tử của Trường [H1.1.1.16]. Hàng năm, Trường đều chỉ đạo 

Khoa Lý luận chính trị cập nhật biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu pháp luật 

cho sát với yêu cầu thực tiễn [H6.6.6.1]. 

Việc tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách 

nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước và các nội quy của Trường cho người học được thực hiện qua việc lồng 

ghép vào các bài học chính trị, pháp luật, chủ nghĩa xã hội và phổ biến rộng rãi 

thông qua website Thư viện của Trường [H1.1.1.16]. Nội dung của công tác 

tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh được chuẩn bị rõ ràng, có kế 

hoạch cụ thể [H6.6.6.2]. Sau mỗi hoạt động, các nội dung này đánh giá kịp thời 

điều chỉnh nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, chính sách, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước cho tất 

cả người học. SV có thể tham khảo các tài liệu cần thiết ở thư viện, văn phòng 

Đoàn hoặc ở văn phòng Đảng ủy. Các báo cáo, tài liệu hỗ trợ của Trường đã 

giúp cho việc kịp thời đánh giá và điều chỉnh nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong 

công tác giáo dục [H6.6.6.3].  

Bên cạnh đó, Trường cũng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Trường 

cho người học thông qua các hoạt động như "Tham gia xây dựng Khu tưởng 

niệm các Liệt sĩ Thanh niên xung phong", "Ngày hội Đoàn viên - Thanh niên 

26/03", tổ chức "Ngày Pháp luật", triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong 

đoàn viên, tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", tổ chức hoạt 
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động "Vì sự tiến bộ Phụ nữ" [H6.6.6.4]. Trường cũng làm báo cáo tổng kết các 

hoạt động hưởng ứng "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" cho Bộ 

Công Thương [H6.6.6.5].  

Ngoài ra, Trường cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho SV về an 

toàn trong khuôn viên Trường [H6.6.2.9-10-11-12-13]. Bên cạnh đó, ký túc xá 

Trường ĐHCN TP. HCM đã đăng ký đạt chuẩn văn hóa [H6.6.6.6]. 

Các kết quả khảo sát lớn năm 2015 cho thấy đa số SV Trường ĐHCN TP. 

HCM nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách, chủ trương 

của Đảng và Nhà nước và các quy định của Trường [H2.2.5.8]. 

2. Điểm mạnh 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quán triệt và chỉ đạo các phòng ban chức 

năng, các tổ chức đoàn thể, toàn thể CBVC có trách nhiệm thường xuyên tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng 

luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội 

quy của Trường cho người học. 

- Tạo được sự chuyển biến về mặt nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và các tổ chức đoàn thể về ý nghĩa của sự cần thiết của việc đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục. 

- 100% giáo viên giảng dạy bộ môn pháp luật không ngừng đổi mới 

phương pháp giảng dạy cho phù hợp với điều kiện mới. Thường xuyên kiểm tra, 

ngăn chặn các hành vi nghi vấn vi phạm pháp luật, phát hiện, đề xuất xử lý kỷ 

luật các SV vi phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng của Trường. 

3. Tồn tại 

- Hình thức tuyên truyền còn khô khan, chưa thu hút sự quan tâm của SV 

và học sinh cũng như CBVC, tài liệu cung cấp chưa đầy đủ và phong phú. 

- Ý thức chấp hành pháp luật còn kém trong một số bộ phận HSSV, việc 

học và hiểu biết pháp luật là để thi kiểm tra kết thúc môn chứ chưa phải là học 

để trang bị kiến thức cho bản thân. 

- Chưa có lực lượng chuyên nghiệp để tư vấn, giải đáp, tuyên truyền pháp 
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luật một cách có chuyên nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Đoàn Thanh niên sẽ:  

- Thay đổi hình thức tuyên truyền để thu hút SV tham gia, tránh nhàm chán, 

khô khan như giao lưu, phim ảnh, hài kịch, tổ chức các cuộc thi sưu tầm ảnh, 

báo tường …; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật hàng năm và 

dành kinh phí cho hoạt động này; 

- Tổ chức giao lưu giữa Trường Đại học Luật TP. HCM và các trường đại 

học để nâng cao nhận thức trong CBVC và SV. Tuyên truyền sâu rộng trong 

phương tiện thông tin đại chúng; 

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế và kiên quyết xử lý nghiêm các học 

sinh SV vi phạm pháp luật; 

- Yêu cầu Đảng viên, CBVC phải thực sự là tấm gương cho SV noi theo về 

ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 6.7: Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người 

tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. 

1. Mô tả  

Trường có quy định về chức năng và nhiệm vụ của phòng/bộ phận chuyên 

trách công tác đào tạo ngắn hạn, giới thiệu việc làm cho SV thông qua Quyết 

định thành lập Trung tâm ĐTBD&KNDN [H6.6.7.1]. 

Các hoạt động tổ chức hội chợ việc làm cho SV đang học và SV tốt nghiệp 

hàng năm được thể hiện thông qua chứng từ chi, hình ảnh về Hội chợ việc làm 

[H6.6.7.2]. Hàng năm, nhằm tạo điều kiện cho SV tiếp cận với công việc ngành 

nghề được đào tạo, các Khoa, Viện đều có liên hệ với các công ty, xí nghiệp giới 

thiệu SV tham gia thực tập tại cơ quan, xí nghiệp [H6.6.7.3]. Bên cạnh đó, 

Trường cũng thành lập Ban liên lạc cựu SV [H.4.4.7.1], Ban tư vấn kết nối 

doanh nghiệp [H4.4.7.3]. Từ năm 2014, để tạo cầu nối chặt chẽ giữa Trường và 
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doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động, Trường đã lên kế hoạch tổ chức họp 

mặt cựu SV và doanh nghiệp [H4.4.7.4]. Trong buổi họp mặt này đã thu hút sự 

tham dự của 75 doanh nghiệp đại diện là lãnh đạo cùng hơn 100 cựu SV của các 

Khoa, Vện cùng tham dự [H1.1.1.16]. Ngoài ra, Trung tâm ĐTBD&KNDN còn 

tổ chức các chương trình, tọa đàm, hội thảo như “Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

SolidWorks”; “Kỹ năng quản lý thời gian và công việc”; “Khởi nghiệp trong suy 

thoái kinh tế” [H6.6.7.4]. Ngoài ra, Trường còn ký kết hợp tác với Công ty LG 

Electronics, ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Hàn ngữ King 

Sejong tại Trường, ký kết hợp tác với Công ty IIG Việt Nam và nhận được nhiều 

sự hỗ trợ từ các đối tác này [H6.6.7.5]. 

Các hoạt động hỗ trợ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề 

đào tạo càng ngày được Trường quan tâm và đưa vào mục kết nối doanh nghiệp 

trong Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2015 [H1.1.1.6]. Trường cũng đã thực hiện khảo sát doanh nghiệp trong định kỳ 

5 năm từ 2010 - 2015 tạo cơ sở cho các khảo sát tiếp theo trong giai đoạn 5 năm 

sắp đến [H2.2.5.8]. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã kết nối với các doanh nghiệp, cơ quan đóng góp vào việc xây 

dựng và phát triển trên các lĩnh vực giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng; 

đồng hành cùng Trường trong việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo, 

tham gia đánh giá chất lượng đào tạo, hỗ trợ thực tập, đào tạo bồi dưỡng các kỹ 

năng mềm cho SV, giúp SV tiếp cận được công nghệ mới, hiện đại, giúp SV 

thực tập và tham gia tuyển dụng SV sau khi tốt nghiệp. Trường thuộc Bộ Công 

Thương do đó rất thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phù 

hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp trong ngành Công Thương và giải quyết 

đầu ra cho SV. 

3. Tồn tại 

- Doanh nghiệp và Trường chưa thật sự có được tiếng nói chung trong việc 

đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 

- Bộ phận kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho SV chưa thật sự 

http://adssaigon.com/
http://raovat30s.biz/
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chuyên nghiệp. Công tác thống kê tình hình việc làm của SV tốt nghiệp ra 

trường chưa có biểu mẫu thống nhất giữa các đơn vị đào tạo.  

4. Kế hoạch hành động 

Trường nhận định quan điểm về tỷ lệ việc làm của SV tốt nghiệp ra trường 

tỷ lệ thuận với SV đăng ký học tại Trường, do đó Trường có những biện pháp 

nhằm tăng tỷ lệ việc làm cho SV tốt nghiệp, cụ thể, từ năm học 2015 - 2016 

Trường giao cho: 

- Phòng KT&ĐBCL phối hợp với Trung tâm ĐTBD&KNDN thực hiện 

khảo sát các doanh nghiệp về chất lượng của SV tốt nghiệp ra trường để tham 

mưu cho Trường cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với xã hội; 

- Các đơn vị đào tạo tăng cường tổ chức tham quan, thực tập để SV có cơ 

hội cọ sát thực tiễn trước khi tốt nghiệp. Đội ngũ GV cũng phải tiếp cận công 

nghệ mới của các doanh nghiệp để cập nhật bài giảng không bị lạc hậu;  

- Trung tâm ĐTBD&KNDN tăng cường tìm kiếm thị trường việc làm cho 

SV thông qua công tác kết nối doanh nghiệp và nhiều hình thức khác nhau; 

mạnh dạn tham mưu cho Trường đưa vào chương trình đào tạo những môn học, 

ngành học mới khi nhu cầu xã hội cần, cần thiết hạn chế tuyển sinh những ngành 

mà xã hội đã dư thừa hoặc không phải là ngành mũi nhọn của Trường; 

- Hàng năm tổ chức Hội chợ việc làm, mời các Ban quản lý khu Công 

nghiệp, Khu chế xuất, các Công ty nước ngoài, … tham gia nhằm tăng tỷ lệ SV 

tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm cao hơn và tạo cơ hội tiếp xúc với doanh 

nghiệp cho SV năm cuối; 

- Từ năm học 2016 - 2017, Trường mạnh dạn đưa một số môn học kỹ năng 

mềm vào chương trình bắt buộc để SV có đủ tự tin hội nhập với các doanh 

nghiệp nước ngoài. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 6.8: Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau 

khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt 

nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo. 
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1. Mô tả  

Để hỗ trợ SV tốt nghiệp và nhà tuyển dụng, Trường đã thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ SV như đã trình bày ở Tiêu chí 6.7. Để có thể hỗ trợ cho SV sau khi 

tốt nghiệp, Trường xây dựng mô hình “Ban liên lạc cựu SV và doanh nghiệp” để 

Trường, doanh nghiệp, GV và người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi, hợp tác 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [H4.4.7.1]; [H4.4.7.3]. 

Trung tâm ĐTBD&KNDN cũng liên kết, xây dựng mối quan hệ với các 

doanh nghiệp/nhà tuyển dụng giới thiệu nơi thực tập gắn với chuyên ngành đào 

tạo cho SV, tạo điều kiện cho SV đang theo học tại Trường có cơ hội tiếp xúc 

với doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập cụ thể như kết nối với “Hiệp hội 

Doanh nghiệp Pháp-ERAI” [H6.6.8.1]; “Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản” 

[H6.6.8.2]; “Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc” [H6.6.8.3]; “các Công ty Coca 

Cola, NiKe, ISUZU, Tiến Thịnh [H6.6.8.4]”. Từ sự kết nối trên, Trung tâm 

ĐTBD&KNDN đã mang lại nhiều cơ hội tìm việc làm phù hợp với năng lực của 

SV. 

Theo các báo cáo của các bộ phận hoạt động tư vấn hướng nghiệp, các đơn 

vị đào tạo, phòng ban chức năng trong Trường có nhiều biện pháp cụ thể giúp 

đỡ người học có hoàn cảnh khó khăn tìm việc làm bằng cách giới thiệu cho SV 

các Trung tâm Tư vấn – Giới thiệu việc làm qua các trang web, đăng các thông 

tin về việc làm lên trang website Trung tâm ĐTBD&KNDN, website Phòng 

CTCT&CTSV [H.1.1.16]. Ngoài ra, Trung tâm ĐTBD&KNDN còn tổ chức các 

khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn như: “Kỹ năng giao tiếp”, “Kỹ năng Viết CV, 

PV xin việc”; “Kỹ năng làm việc nhóm”, tất cả các kỹ năng này nhằm trang bị 

cho người học những kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp và tăng các hoạt động 

ngoại khóa cho SV nhằm giúp SV có được các kỹ năng cần thiết [H6.6.8.5].  

Kết quả khảo sát được thực hiện trong 5 năm từ 2010 - 2015 cho thấy có 

đến hơn 80% SV tốt nghiệp trong vòng 6 tháng có việc làm và hơn 50% SV tốt 

nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo [H2.2.5.8]. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã có những chương trình hành động hiệu quả nhằm giúp sinh viên 
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tiếp xúc với doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng. Hơn 80% sinh viên của Trường 

có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. 

3. Tồn tại 

- SV ra trường làm đúng ngành nghề được đào tạo chưa cao. 

- Trình độ tin học, ngoại ngữ còn hạn chế. 

- Còn thiếu kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, giao tiếp, … 

- Các hội thảo, hội chợ việc làm cho SV vẫn còn hạn chế chưa thực sự thu 

hút đông đảo SV tham gia. Quy mô tổ chức hội chợ việc làm còn hạn chế, không 

tổ chức thường xuyên, chưa thu hút được các công ty lớn và công ty nước ngoài 

tham gia tuyển dụng. Bộ phận chuyên trách việc làm cho SV chưa thật sự 

chuyên nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

Ngay từ năm học 2015 - 2016 Trường sẽ thực hiện: 

- Xây dựng lại chuẩn đầu ra của SV phải đáp ứng yêu cầu của các doanh 

nghiệp đặc biệt là ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nhất là xu thế hội nhập khu vực và 

thế giới; 

- Xây dựng định về việc GV hàng năm phải đi học tập, thực tập, tham quan 

thực tế tại các doanh nghiệp để nắm bắt thực tiễn đưa vào trong giảng dạy và 

nghiên cứu; 

- Kiện toàn Trung tâm ĐTBD&KNDN và hình thành bộ phận chuyên trách 

về việc làm cho SV, mở rộng tìm kiếm thị trường lao động, quan hệ với các khu 

công nghiệp, khu chế xuất tạo nhiều cơ hội việc làm tốt nhất cho SV lựa chọn; 

- Quảng bá về chất lượng đào tạo của Trường, công khai về cơ sở GDĐH, 

cơ sở vật chất và đội ngũ GV để thu hút sự quan tâm của xã hội nói chung và tạo 

được nhiều cơ hội việc làm cho SV của Trường nói riêng từ nhiều các cơ quan, 

doanh nghiệp có uy tín và phát triển; 

- Giao cho Trung tâm ĐTBD&KNDN phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ 

chức Hội thảo theo chuyên đề với các cơ quan, xí nghiệp hoạt động về ngành 

nghề đơn vị đang đào tạo để từ đó nắm bắt được nhu cầu nhân lực của doanh 

nghiệp. 
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5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 6.9: Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy 

của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào 

tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM luôn xem người học là trung tâm của các hoạt 

động đào tạo và NCKH, do đó, công tác tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy 

của GV và chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp luôn 

được Trường quan tâm. Từ năm 2011, Trường bắt đầu triển khai công tác khảo 

sát mức độ hài lòng của người học đối với các hoạt động giảng dạy theo công 

văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010 về việc hướng dẫn lấy ý kiến 

phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV [H6.6.9.1]; [H6.6.9.2]. 

Ngoài ra, trên trang web của Trường, Trường đã xây dựng phiếu đánh giá giảng 

dạy của GV với các tiêu chí cụ thể; hướng dẫn SV đánh giá trực tuyến thông qua 

website đào tạo của Trường [H1.1.1.16]. Kết quả cho thấy đa số sinh viên đánh 

giá cao năng lực của GV và hài lòng với phần lớn các môn học. 

Trường quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng CTCT&CTSV, trong 

đó quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng về đảm bảo quyền lợi của người 

học đóng góp ý kiến về chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của Trường 

[H1.1.1.9].  

Trong năm 2015, tổng kết quá trình đào tạo từ 2010 - 2015, Trường cũng 

đã thực hiện khảo sát lớn lấy ý kiến của SV đang học và SV tốt nghiệp về chất 

lượng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường [H2.2.5.8].  

2. Điểm mạnh 

Trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho SV đóng góp ý kiến đánh giá 

chất lượng giảng dạy của GV và đánh giá chất lượng đào tạo của Trường trước 

khi tốt nghiệp. 

3. Tồn tại 

Chưa khảo sát thường xuyên việc SV đánh giá chất lượng giảng dạy của 
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từng GV khi kết thúc môn học.  

4. Kế hoạch hành động 

Năm học 2015 - 2016 và những năm tiếp theo, Trường giao cho Phòng 

KT&ĐBCL phối hợp với các đơn vị đào tạo: 

- Quy định về việc khảo sát SV đánh giá chất lượng giảng dạy của GV khi 

kết thúc môn học, tổng kết đánh giá và có biện pháp khắc phục, điều chỉnh trong 

chương trình môn học cũng như thái độ; 

- Quy định khảo sát SV tốt nghiệp. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 6:  

Với định hướng đào tạo theo định hướng ứng dụng, liên thông, theo nhu 

cầu xã hội, lấy người học làm trung tâm, người học được đào tạo phát triển một 

cách toàn diện, Trường ĐHCN TP. HCM luôn xem trọng công tác giáo dục, bồi 

dưỡng lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, các kỹ năng mềm; tổ chức 

nhiều hoạt động rèn luyện văn hóa văn nghệ, thể thao, giao lưu, tham quan, thực 

tập cho người học. Trường đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho 

SV khi tốt nghiệp có việc làm, nối kết giữa SV với các doanh nghiệp; giữa SV 

với cựu SV. Người học của Trường được phát huy chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

năng công tác xã hội để tự tin hội nhập nên tỷ lệ SV có việc làm cao, đáp ứng 

nhu cầu xã hội và khẳng định vị thế của Trường trong hệ thống GDĐH Việt 

Nam.  

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 9/9 
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TIÊU CHUẨN 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT 

TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 

 

Mở đầu 

Trường ĐHCN TP. HCM qua hơn 10 năm nâng cấp thành trường đại học 

đã không ngừng phát triển và cống hiến cho xã hội những thành quả về đào tạo 

nhân lực kỹ thuật và những thành tựu về KHCN cho khu vực phía Nam và cả 

nước. 

 Trường xác định hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đào tạo và NCKH. 

Trường thành lập Hội đồng Khoa học & Đào tạo (KH&ĐT) và thường xuyên 

duy trì hoạt động, đốc thúc thực hiện các dự án, các đề tài NCKH, các hội thảo 

quốc gia, quốc tế, đóng góp thiết thực cho đào tạo và nâng cao vị thế của 

Trường. 

 Trường chú trọng đầu tư vào các đề tài NCKH gắn liền với thực tiễn, đáp 

ứng nhu cầu về đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng 

công nghệ và các vấn đề nghiên cứu công nghệ phục vụ trực tiếp cho việc dạy 

học của CB, GV và SV. Trường cũng chú trọng đến vấn đề chuyển giao công 

nghệ, ứng dụng những NCKH của CB, GV và SV vào thực tiễn, phục vụ đời 

sống cộng đồng. 

 

Tiêu chí 7.1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, 

công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại 

học. 

1. Mô tả 

 Trường xác định nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và phục vụ 

đào tạo là định hướng cho công tác khoa học công nghệ của Trường, phù hợp 

với sứ mạng mà Trường đặt ta [1.1.1.1]. Trường đã thực hiện đăng ký nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp theo các quy định và hướng dẫn về 

KH&CN của Bộ KH&CN, Bộ Công Thương [H7.7.1.1]; [H7.7.1.2]. Từ năm 

2011, Trường đã thành lập Hội đồng KH&ĐT Trường và các cấp (Khoa, Viện) 
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[H7.7.1.3]; [H1.1.1.14] nhằm chủ trì các hoạt động NCKH của Trường. Hàng 

năm, Hội đồng KH&ĐT Trường thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ để 

xây dựng kế hoạch NCKH và đào tạo của Trường, xét duyệt các đề tài NCKH 

[H7.7.1.4]. Căn cứ vào các quy định của Bộ, Ngành, Phòng QLKH&HTQT kết 

hợp với Hội đồng KH&ĐT tổ chức hướng dẫn các đơn vị quy trình đăng ký đề 

tài, dự án, phổ biến các biểu mẫu và hỗ trợ các đơn vị thực hiện kế hoạch đăng 

ký đề tài, dự án KHCN của đơn vị [H7.7.1.2]. Các nhiệm vụ KHCN của Trường 

được đăng ký và thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển chung, định 

hướng phát triển về KHCN của Trường [H1.1.1.3]; [H1.1.1.13]. Từ năm 2013, 

Phòng QLKH&HTQT đã xây dựng Chiến lược phát triển KHCN của Trường 

định hướng đến năm 2020 nhấn mạnh đến việc phát triển KHCN gắn liền với 

thực tế dạy học của Trường và đáp ứng nhu cầu sản xuất của địa phương và khu 

vực phía Nam [H7.7.1.5] và năm 2013, Trường có quyết định ban hành chương 

trình hành động của Trường giai đoạn 2013 - 2015, trong đó có nhấn mạnh đến 

vai trò của phát triển KHCN [H2.2.1.13]. 

Hàng năm, Trường xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động NCKH trên 

cơ sở chi cho NCKH của năm trước và phổ biến đến các đơn vị vào đầu năm 

học. Trong kế hoạch tài chính, Trường có dự trù kinh phí thực hiện đề tài NCKH 

cấp Trường và các khoản kinh phí dành cho các hoạt động KHCN cụ thể khác 

như: hội nghị, hội thảo, triển lãm khoa học [H1.1.1.6]. 

Quy trình đăng ký đề tài nghiên cứu và triển khai được tiến hành như sau: 

CB, GV sẽ dựa vào kế hoạch nghiên cứu và tiến hành viết phiếu đề xuất hướng 

nghiên cứu cũng như xây dựng đề cương nghiên cứu gửi lên Hội đồng KH&ĐT 

cấp Khoa, Viện. Sau đó, Hội đồng KH&ĐT Trường tổ chức họp xét duyệt đề 

cương, kế hoạch nghiên cứu của các Khoa, Viện. Sau khi được duyệt, các chủ 

nhiệm đề tài sẽ tiến hành ký hợp đồng nghiên cứu để thực hiện đề tài [H7.7.1.1]. 

Hàng năm, Trường tổ chức 02 đợt xét duyệt đề tài trong tháng 5 và tháng 10. 

CB, GV nộp đăng ký trước thời điểm xét duyệt 01 tháng. Từ năm 2011, Trường 

đã ban hành những Quy định về tiêu chuẩn xét chọn các đề tài dự án và Quy 

trình thực hiện và quản lý đề tài nghiên cứu KH&CN cấp cơ sở [H7.7.1.6]. 
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Trong vài năm trở lại đây, các thông tin về hoạt động KHCN, thông báo đăng ký 

đề tài được đưa lên website của Trường: www. iuh.edu.vn để CB, GV theo dõi 

và thực hiện theo đúng tiến độ, quy trình [H1.1.1.16]. 

Hàng năm, Trường thực hiện báo cáo định kỳ tổng kết hoạt động 

NCKH&CGCN, bên cạnh đó, Phòng QLKH&HTQT thực hiện các báo cáo tổng 

kết phục vụ thanh tra, tổng kết các giai đoạn hoạt động NCKH của Trường. Các 

văn bản và hồ sơ về danh mục đề tài các cấp được duyệt, các thuyết minh đề tài 

cấp Trường và hợp đồng NCKH với chủ nhiệm đề tài đều được lưu giữ cùng với 

các hồ sơ đánh đánh giá, nghiệm thu đề tài. [H7.7.1.7]; [H7.7.1.8]. 

Các hướng nghiên cứu của Trường nhìn chung phù hợp với sứ mạng, định 

hướng phát triển và thực tế đào tạo của Trường [H7.7.1.5]. Trường tổ chức các 

triển lãm khoa học định kỳ hàng năm để các Khoa, Viện, Trung tâm tổng kết các 

thành quả nghiên cứu của đơn vị và giới thiệu những kết quả NCKH&CGCN 

với các đơn vị, doanh nghiệp [H7.07.01.9]; [H7.07.01.10]. 

2. Điểm mạnh 

- Hoạt động NCKH của Trường được thực hiện theo sứ mạng và định 

hướng phát triển của Trường. Các đề tài nghiên cứu gắn với sứ mạng, mục tiêu 

đào tạo và NCKH của Trường; 

- Trường đã xây dựng và ban hành hướng dẫn và các quy định về cơ chế 

thực hiện các hoạt động NCKH&CN; Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp 

Trường. 

3. Tồn tại 

- Từ năm 2013, Trường đã tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển NCKH 

ngắn và dài hạn, tuy nhiên chưa chính thức ban hành và phổ biến cho CB, GV 

toàn Trường để thực hiện theo đúng định hướng chiến lược; 

- Trường chưa tổ chức thường xuyên các chương trình tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực NCKH cho CB, GV. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2015 - 2016, Trường tập trung vào thực hiện các công việc 

sau: 

http://www.iuh.edu.vn/
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- Hoàn thiện và ban hành Chiến lược phát triển KHCN của Trường ngắn 

hạn và dài hạn và phổ biến đến CB, GV toàn Trường; 

- Xây dựng quy trình về hoạt động NCKH&CGCN cũng như kế hoạch 

NCKH hàng năm của Trường; 

- Tổ chức, sắp xếp việc quản lý NCKH một cách khoa học và bài bản hơn; 

- Thực hiện thống kê, báo cáo hàng năm về tất cả các hoạt động KHCN ở 

các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng ban; 

- Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH 

cho CB, GV. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 7.2: Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế 

hoạch. 

1. Mô tả 

 Trường ĐHCN TP. HCM là trường đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật, 

công nghệ và kinh tế nên các đề tài nghiên cứu gắn liền với các chuyên ngành 

đào tạo và một số đề tài về đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ. Hàng 

năm, Trường đều xây dựng kế hoạch NCKH và kinh phí dự kiến để phổ biến 

cho từng đơn vị đăng ký triển khai. Số lượng đề tài và kinh phí được phân bổ 

đều về các khoa, tuy nhiên số lượng các đề tài đăng ký và được thực hiện giữa 

các khoa chưa đồng đều. 

Số lượng đề tài được thực hiện đều đặn hàng năm, nhất là các đề tài cấp 

Trường: 
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Bảng 7.2.1. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học 

công nghệ của Trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

STT Phân loại đề tài 

Hệ 

số** 

Số lượng 

2010 -

2011 

2012 2013 2014 2015 Tổng 

(đã quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0 3 2    10 

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 10 4 3 4 3 24 

3 Đề tài cấp 

Trường 
0,5 8 58 25 42 51 92 

4 Tổng  21 64 28 46 54 126 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh). 

Bảng 7.2.2: Số lượng cán bộ cơ hữu và SV của Trường tham gia thực hiện 

đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:  

 

Số lượng đề tài 

Số lượng CB/SV tham gia  

Ghi 

chú 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 15 CB/30 SV 96 CB/20 SV 368 CB/77 SV  

Từ 4 đến 6 đề tài   35 CB 64 CB  

Trên 6 đề tài    32 CB  

Tổng số CB/SV tham gia 15/30 131/20 464/77  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Các đề tài, dự án được duyệt trong thời gian 2010 - 2015 (Trường là cơ 

quan chủ trì, chủ quản) có 140 đề tài cấp Trường, 53 đề tài cấp Bộ và các cấp 

tương đương, 6 đề tài cấp Nhà nước [H7.7.1.8]. Bên cạnh đề tài cấp Trường, 

hàng năm CB, GV của Trường cũng thực hiện các đề tài, dự án cấp Nhà nước, 

đề tài đặt hàng của Bộ Công Thương và thực hiện các đề tài với Sở KH&CN TP. 
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HCM và các tỉnh khu vực phía Nam [H7.7.1.8]. 

Các đề tài, dự án của CB, GV được triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký 

[H7.7.2.1] và đa số được nghiệm thu đúng thời hạn [H7.7.2.2]. Quy trình đánh 

giá, nghiệm thu đề tài được thực hiện đúng quy định [H7.7.2.3]. Các báo cáo 

nghiệm thu, biên bản họp Hội đồng nghiệm thu được thực hiện đúng quy định 

và các báo cáo tổng kết đề tài được lưu giữ tại Thư viện để làm tài liệu tham 

khảo [H7.7.2.4]. 

Bên cạnh đó vẫn có những đề tài, dự án chưa hoàn thành đúng thời hạn do 

nhiều nguyên nhân: đầu tư kinh phí vượt mức dự toán, CB thực hiện chưa đủ 

năng lực chuyên môn, không tìm được nơi thí điểm để đo kết quả thực 

nghiệm… [H7.7.2.5]. Trường có các hoạt động để hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài 

nhằm hạn chế việc thực hiện đề tài không đảm bảo tiến độ. Hàng năm, Trường 

tổ chức rà soát tiến độ đề tài theo 2 đợt, Phòng QLKH &HTQT sẽ ra thông báo 

đến CB, GV những đề tài trễ hạn, hướng dẫn xin gia hạn và lập Hội đồng xét 

thanh lý trong trường hợp đề tài không thể tiếp tục thực hiện [H7.7.2.6]. Để có  

biện pháp chế tài đối với những đề tài trễ hạn so với hợp đồng đã ký, Phòng 

QLKH&SĐH, nay là Phòng QLKH&HTQT, ban hành Quy định xử lý vi phạm 

hợp đồng NCKH theo từng cấp độ khác nhau [H7.7.2.7]. 

2. Điểm mạnh 

Trường hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện tối đa để CB, GV có điều kiện thực 

hiện đề tài đúng thời hạn và đạt chất lượng. 

3. Tồn tại 

Trường chưa có kế hoạch hỗ trợ cụ thể đối với những đề tài trễ hạn ngoài 

việc thông báo trễ hạn và cho gia hạn thời gian thực hiện đề tài. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong kế hoạch 5 năm tới, trường tập trung vào thực hiện các công việc: 

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ CB, GV hợp tác với các đơn vị ngoài Trường và 

tiếp tục khuyến khích CB, GV tham gia NCKH; 

- Xây dựng quy chế khen thưởng đối với những đề tài hoàn thành đúng thời 

hạn và đạt chất lượng tốt; 
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5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 7.3: Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành 

trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù 

hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học. 

1. Mô tả  

Từ năm 2010, Trường đã tổ chức nhiều hội thảo cấp quy mô quốc gia, quốc 

tế và các hội thảo, triển lãm khoa học thường niên [H7.7.3.1]. Ngoài những 

công trình đăng trên Nội san Khoa học của Trường, trong 5 năm qua CB, GV 

của Trường đã có một số bài báo được đăng trên tạp chí ngành và chuyên ngành 

trong và ngoài nước, các kỷ yếu, hội thảo, hội nghị quốc tế [H7.7.3.1]; 

[H7.7.3.2]. Các bài báo khoa học của CB, GV là kết quả nghiên cứu từ các đề 

tài, dự án, công bố các kết quả nghiên cứu đạt được, bên cạnh đó là những bài 

báo đúc kết từ quá trình giảng dạy học đáp ứng các nội dung thảo luận của các 

hội nghị, hội thảo [H7.7.3.3]; [H7.7.3.4]. Các bài báo khoa học phù hợp với 

định hướng phát triển nghiên cứu và đào tạo của Trường [H7.7.1.5]. Trường có 

chế độ khen thưởng hàng năm đối với những bài báo đạt chất lượng tốt nhằm 

khuyến khích, tạo động lực cho CB, GV công bố kết quả nghiên cứu rộng rãi 

[H7.7.3.5]. 

Năm 2010, nhằm hỗ trợ CB, GV có phương tiện công bố các kết quả 

NCKH&CGCN đạt được, Trường đã xin được Giấy phép hoạt động báo chí Tạp 

chí Khoa học và Công nghệ và đã ra các số theo định kỳ hàng năm để phục vụ 

hoạt động dạy học, nghiên cứu của CB, GV [H1.1.1.16]. Trường cũng đã ban 

hành thể lệ gởi đăng bài trên Khoa học và Công nghệ của Trường [H1.1.1.16] và 

Quy định quản lý nhận xét đăng bài báo khoa học trên tạp chí để CB, GV thực 

hiện [H7.7.3.6]. 

Bên cạnh bài báo khoa học, Trường cũng đã ban hành Quy định về biên 

soạn, thẩm định, phê duyệt, xuất bản, phát hành và sử dụng giáo trình đại học 

[H7.7.3.7], tuy nhiên các kết quả từ đề tài nghiên cứu chưa được sử dụng để 

biên soạn giáo trình phục vụ đào tạo nguồn nhân lực. 
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Bảng 7.3.1 Số lượng bài báo của các cán bộ cơ hữu của Trường được đăng 

tạp chí trong 5 năm gần đây: 

ST

T 

 

Phân loại 

tạp chí 

 

Hệ 

số** 

Số lượng 

2010 2011 2012 2013 2014 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 
Tạp chí KH 

quốc tế 
1,5 5 19 52 54 116 369 

2 

Tạp chí KH 

cấp Ngành 

trong nước 

1,0 26 62 52 83 70 293 

3 

Tạp chí / tập 

san của cấp 

trường 

0,5       

4 Tổng       662 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh) 

 

Bảng 7.3.2 Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường tham gia viết bài đăng tạp 

chí trong 5 năm gần đây:  

Số lượng CB, GV có bài báo 

đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí KH 

quốc tế 

Tạp chí KH 

cấp Ngành 

trong nước 

Tạp chí / tập 

san của cấp 

Trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  29 47 59 

Từ 6 đến 10 bài báo  24 17 36 

Từ 11 đến 15 bài báo   3 4 

Trên 15 bài báo   28  

Tổng số CB tham gia 53 95 99 
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Bảng 7.3.3: Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của Trường báo 

cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công 

trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 

TT 
Phân loại 

hội thảo 

Hệ 

số** 

 Số lượng 

2010 2011 2012 2013 2014 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Hội thảo 

quốc tế 
1,0 2 1 19 17 27 66 

2 Hội thảo 

trong nước 
0,5   2 9 45 28 

3 Hội thảo 

cấp trường 
0,25       

 Tổng    21 26 72 94 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã 

được tính 1 lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh). 

Bảng 7.3.4: Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường có báo cáo khoa học tại các 

hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ 

yếu trong 5 năm gần đây:  

Số lượng CB có báo cáo khoa 

học tại các hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 36 38 57 

Từ 6 đến 10 báo cáo  1 7 14 

Từ 11 đến 15 báo cáo     

Trên 15 báo cáo     

Tổng số CB tham gia 37 45 71 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 
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Bảng 7.3.5: Số lượng sách của Trường được xuất bản trong 5 năm gần đây: 

STT Phân loại sách 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2010 2011 2012 2013 2014 Tổng 

(đã quy 

đổi) 

1 Sách chuyên 

khảo 

2,0 2      

2 Sách giáo trình 1,5 16 17 14 13 15  

3 Sách tham khảo 1,0 2 3 2 3   

4 Sách hướng dẫn 0,5 13 13 12 12 15  

 Tổng       10,5 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh). 

Bảng 7.3.6: Số lượng cán bộ cơ hữu của Trường tham gia viết sách trong 5 

năm gần đây: 

 

Số lượng sách 

Số lượng CB cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách 

hướng dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  4 35 10 15 

Từ 4 đến 6 cuốn sách   19 16 8 

Trên 6 cuốn sách   4  1 

Tổng số CB tham gia 4 58 26 33 

 

2. Điểm mạnh 

- Trường có chú trọng phát triển hệ thống thông tin khoa học phong phú, 

khuyến khích CB, GV của Trường công bố bài nghiên cứu ở các mức độ khác 

nhau, nâng cao khả năng viết, tổng kết NCKH của CB, GV. 

- Trường có chế độ xét khen thưởng hàng năm đối với các bài báo đạt chất 

lượng tốt nhằm khuyến khích CB, GV nỗ lực trong công tác nghiên cứu và công 

bố kết quả NCKH. 
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3. Tồn tại  

- Chưa thống kê hết và thường xuyên các công trình NCKH của CB, GV 

đăng tải trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo.  

- Chưa thống kê đầy đủ danh mục các bài báo là kết quả của đề tài và dự án 

NCKH. 

- Tỷ lệ công trình công bố còn thấp, GV chưa có thói quen đăng báo khi có 

công trình nghiên cứu. 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm 2015 - 2016 trở đi, Trường sẽ xây dựng hệ thống quản lý chặt chẽ 

CB, GV tham dự và tham gia viết bài cho các hội nghị, hội thảo trong và ngoài 

nước, xây dựng chế độ khuyến khích CB, GV viết bài và công bố kết quả nghiên 

cứu như khen thưởng, tính điểm quy chuẩn sang tiết giảng dạy. 

- Trường sẽ tiếp tục thực hiện thống kê các bài báo là kết quả nghiên cứu 

của các đề tài, dự án còn thiếu, tiếp tục xuất bản đều đặn Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, xây dựng tạp chí có chất lượng và có uy tín trong ngành. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 7.4: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng 

dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và cả nước. 

1. Mô tả 

Với thế mạnh là một trường chú trọng về đào tạo các ngành kỹ thuật, công 

nghiệp, Trường đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu thực tiễn ở các cấp nhằm 

đóng góp vào quá trình phát triển KHCN, công nghiệp và kinh tế xã hội của khu 

vực kinh tế trọng điểm phía Nam [H7.7.1.7]; [H7.7.1.8]. 

Kết quả nghiên cứu của CB, GV đã có giá trị ứng dụng trong các lĩnh vực sau: 

- Nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ sản xuất. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà máy điện mặt trời, đồ điện dùng năng 

lượng mặt trời, phát triển công nghiệp địa phương... 
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- Cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật 

công nghệ, nghiên cứu mô hình giáo dục trường đại học, mô hình học cụ phục 

vụ giảng dạy và học tập. 

Các đề tài nghiên cứu cấp Trường tập trung giải quyết những vấn đề trực 

tiếp từ hoạt động giảng dạy và học tập của GV, SV. Các nghiên cứu tập trung 

vào giải quyết các quy trình kỹ thuật, ứng dụng trong sản xuất, nghiên cứu thí 

nghiệm... [H7.7.1.8]; [H7.7.2.4]. 

Bên cạnh các đề tài nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho đào tạo của Trường, 

các đề tài thực hiện với các đơn vị tỉnh thành cũng góp phần phát triển các vấn 

đề kinh tế xã hội của địa phương. Một số các đề tài nghiên cứu từ đặt hàng của 

các tỉnh thành được đưa vào ứng dụng tại các tỉnh như Bình Dương, Bình 

Phước, Kon Tum, Đồng Nai, TP. HCM, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng 

Sông Cửu Long... [H7.7.1.8]. 

Trường liên kết hợp tác với nhiều đơn vị ngoài trong NCKH&CGCN như 

các Viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp trên cả nước 

[H7.7.4.1]; [H7.7.4.2]; [H7.7.4.3].  

2. Điểm mạnh  

- Trường có mối liên hệ chặt chẽ với các địa phương, hàng năm đều ký kết 

những hợp đồng nghiên cứu gắn liền với thực tế sản xuất, phát triển kinh tế xã 

hội của TP. HCM và các tỉnh phía Nam. 

- Các đề tài đã có tác dụng nhất định đến việc nâng cao chất lượng đào tạo 

kỹ thuật, công nghệ. Kết quả của một số công trình NCKH được ứng dụng trực 

tiếp vào hoạt động giảng dạy của GV và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của 

địa phương. Một số đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao mang lại uy tín cho 

Trường và góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

3. Tồn tại 

Số lượng đề tài ứng dụng thực tế vẫn còn ít, hoạt động chuyển giao công 

nghệ còn ít và chưa đồng đều giữa các đơn vị trong Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015 - 2016, Trường sẽ lên kế hoạch tập trung thực hiện các 
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nghiên cứu ứng dụng, giải quyết vấn đề kinh tế xã hội, cụ thể: 

- Có chính sách yêu cầu CB, GV đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng 

thực tế; 

- Tìm kiếm và đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong NCKH&CGCN 

các kết quả NCKH với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 7.5: Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động 

này. 

1. Mô tả 

Nhằm đảm bảo kế hoạch KHCN hàng năm, Trường ban hành Quy định về 

hoạt động NCKH&CGCN trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Trong Quy 

chế chi tiêu nội bộ quy định rõ định mức thu, chi kinh phí cho mỗi cấp độ đề tài 

[H2.2.2.1], đồng thời cập nhật những quy định về sử dụng kinh phí NCKH của 

Bộ KH&CN, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật TP. HCM [H7.7.5.1]. 

Hiện nay, các đề tài NCKH của Trường có kinh phí từ nhiều nguồn khác 

nhau: Đề tài cấp Nhà nước, đề tài đặt hàng từ Bộ, từ các Sở KH&CN, nguồn 

kinh phí được cấp từ các đơn vị giao đề tài. Đề tài cấp Trường lấy nguồn kinh 

phí dành cho NCKH của Trường [H1.1.1.6]; [H7.7.5.2]. 

Bên cạnh hoạt động NCKH, Trường kết hợp với hoạt động chuyển giao 

công nghệ, hàng năm nguồn thu từ hoạt động NCKH&CGCN luôn nhiều hơn so 

với nguồn kinh phí Trường dành cho NCKH [H7.7.5.3]; [H7.7.5.4]. Trường có 

hai đơn vị có thế mạnh trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: Trung tâm 

R&D Tech và Viện KHCN&QLMT. Các đề tài, dự án của hai đơn vị, đặc biệt là 

Trung tâm R&D Tech đứng đầu doanh thu về NCKH&CGCN toàn Trường 

[H7.7.5.5]. 

 Một số đề tài NCKH&CGCN ký hợp đồng thực hiện với các tỉnh, thành 

thì Trường thu phí quản lý tùy theo mức kinh phí đề tài, có quy định trong Quy 

chế chi tiêu nội bộ [H2.2.2.1]. 
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 Nguồn thu từ hoạt động NCKH&CGCN của Trường hàng năm đảm bảo 

hoạt động KHCN của Trường và nhiều hơn số kinh phí Trường đầu tư cho 

NCKH [H7.7.5.3]; [H7.7.5.4]. 

Bảng 7.5.1: Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

của Trường trong 5 năm gần đây (đồng): 

STT Năm Chi cho NCKH Doanh thu từ NCKH Tỷ lệ thu và chi 

(%) 

1 2011 162,120,000 1,213,190,000 748,3% 

2 2012 0 1,036,000,000 ∞ 

3 2013 2,328,327,000 8,670,000,000 372,4% 

4 2014 805,900,000 823,000,000 102.12% 

5 2015 1,302,000,000 4,255,000,000 327% 

 

2. Điểm mạnh 

- Trường có mối liên kết với nhiều đối tác, số lượng đề tài nhận kinh phí từ 

các nguồn ngoài trường được thực hiện hàng năm, kết quả nghiên cứu được 

chuyển giao công nghệ phục vụ cho sản xuất và kinh tế xã hội các tỉnh thành cả 

nước. 

- Các đề tài, dự án thực hiện với các đơn vị ngoài trường và nước ngoài 

đảm bảo không ít hơn nguồn kinh phí dành cho NCKH của Trường. 

3. Tồn tại 

- Chưa thực hiện báo cáo định kỳ về doanh thu và kế hoạch gia tăng doanh 

thu từ NCKH của Trường. 

- Thống kê chưa đầy đủ các hợp đồng chuyển giao công nghệ thực hiện 

hàng năm của Trường với các đơn vị ngoài Trưởng… 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015 - 2016, Trường sẽ: 

- Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, tìm kiếm các đối tác để hợp 

tác trong nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm. 

- Thực hiện thống kê đầy đủ và thống nhất trong quản lý NCKH&CGCN ở 
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các đơn vị trong Trường. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 7.6: Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu 

khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các 

hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực 

của trường. 

1. Mô tả 

Chiến lược phát triển Trường nhấn mạnh đến việc phát triển cả hai mảng 

đào tạo và NCKH. Đầu năm 2015, Trường ban hành Quy định đề tài NCKH gắn 

kết với đào tạo và phát triển của Trường nhằm định hướng nghiên cứu cho các 

đề tài NCKH đồng thời thúc đẩy nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo của 

Trường [H7.7.6.1]. Các đề tài, dự án của Trường, đặc biệt là các đề tài cấp cơ sở 

tập trung giải quyết các vấn đề gắn với đào tạo, với hoạt động dạy học và gắn 

kết chặt chẽ với các Viện Nghiên cứu, các Trường đại học khác và các doanh 

nghiệp [H7.7.1.8]; [H7.7.4.1]; [H7.7.4.2]; [H7.7.4.3]. Bên cạnh các đề tài phục 

vụ cho việc đào tạo trực tiếp SV, một số đề tài thực hiện đào tạo sau đại học 

(cao học, NCS) [H7.7.6.2].  

Trường có các mối liên hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, 

các biên bản ghi nhớ, các bảng ký kết hợp tác về đào tạo, NCKH&CGCN góp 

phần thúc đẩy hoạt động đào tạo và NCKH cũng như tạo nguồn lực về nhân sự, 

cơ sở vật chất cho Trường [H7.7.4.1]; [H7.7.4.2]; [H7.7.4.3]. 

Bên cạnh các đề tài phục vụ cho đào tạo, Trường xem việc tổ chức cho SV 

tham gia NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với việc nâng cao 

chất lượng đào tạo SV, theo hướng tự học thông qua NCKH và gắn nghiên cứu 

với đào tạo. Trong 5 năm qua, SV rất tích cực trong việc đăng ký thực hiện các 

đề tài NCKH [H7.7.1.8]. Trường ban hành Hướng dẫn trình bày công trình dự 

giải thưởng Eureka [H7.7.6.4] để SV đăng ký tham dự. Trong 5 năm qua, SV 

của Trường đã đạt được nhiều giải thưởng trong NCKH [H7.7.6.5]. 
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Bảng 7.6.1: Đề tài phục vụ cho luận án tiến sĩ (NCS) hoặc phục vụ nghiên 

cứu công tác đào tạo Đại học và Sau Đại học 

 

Chủ nhiệm đề tài 

Đề tài đã chủ trì 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

PGS.TS. Trần Phước 1 1 4 

TS. Trần Văn Tùng 1 - 2 

ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền 1 - 2 

ThS. Cao Thị Cẩm Vân - - 2 

ThS. Trần Thứ Ba - - 2 

ThS. Trần Ngọc Hùng - - 1 

ThS. Cồ Thị Thanh Hương - - 1 

ThS. Phạm Tú Anh - - 1 

ThS. NguyễnThị Khánh Dung - - 1 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoàn - - 1 

TS. Lê Thị Thanh Hương  1 1 

TS. Bùi Tấn Nghĩa    1 

TS. Nguyễn Văn Cường   1 

TS. Bạch Thị Mỹ Hiền   1 

TS. Trần Nguyễn Minh Ân   1 

TS. Đỗ Thị Long    1 

TS. Nguyễn Văn Bời   1 

TS. Đỗ Quý Diễm   1 

TS. Trần Thị Thanh Thúy   1 

ThS. NCS Võ Đức Anh   1 

ThS. NCS Võ Thị Thanh Châu   1 

ThS. NCS Nguyễn Thị Trâm Châu   1 

ThS. NCS Nguyễn Văn Cường   1 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
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Bảng 7.6.1: Số lượng sinh viên của Trường tham gia thực hiện đề tài khoa 

học trong 5 năm gần đây 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng sinh viên tham gia  

Ghi chú Đề tài 

cấp NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài 

cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 2 2 77  

Từ 4 đến 6 đề tài      

Trên 6 đề tài      

Tổng số sinh viên tham gia 2 2 77  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 

Bảng 7.6.2: 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) 

STT 
Thành tích 

NCKH 

Số lượng 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

1 Số giải thưởng 

NCKH, sáng tạo 

  7 9  

2 Số bài báo được 

đăng, công trình 

được công bố 

2 6 5 13 3 

 

2. Điểm mạnh 

- Trường đã định hướng NCKH phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo 

của Trường. 

- Trường có nhiều chương trình hợp tác với các Viện Nghiên cứu, Trường 

đại học, doanh nghiệp để tạo nguồn lực cho Trường, thúc đẩy hoạt động đào tạo 

và NCKH. 

- Trường có chính sách khuyến khích SV nghiên cứu khoa học, hoạt động 
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nghiên cứu của SV những năm gần đây được đẩy mạnh và đạt được nhiều giải 

thưởng. 

3. Tồn tại 

Hồ sơ hợp tác quốc tế trong hoạt động KHCN chưa được thống kê, lưu trữ 

để phục vụ công tác quản lý. 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng 

Trong năm học 2015 - 2016, Trường sẽ có kế hoạch triển khai các công 

việc sau đây: 

- Thống kê phân loại các đề tài phục vụ đào tạo theo từng cấp, các hợp 

đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế với các đơn vị đối tác; 

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ về các hoạt động KHCN với lãnh đạo Trường 

để phát triển theo đúng định hướng KHCN của Trường. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 7.7: Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo 

đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện 

pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

1. Mô tả  

Để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ trong NCKH&CGCN, từ năm 2014, 

Trường ban hành Quy định về Quyền Sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHCN TP. 

HCM [H7.7.7.1]. Đồng thời, Trường cũng phổ biến Luật sở hữu trí tuệ để CB, 

GV của Trường thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước [H7.7.7.2]. Hoạt 

động KH&CN của Trường đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý hoạt động sở 

hữu trí tuệ trong cơ sở GDĐH của Bộ GD&ĐT [H7.7.7.2] và của Trường. 

Hiện nay, dù Trường chưa ban hành quy định riêng về tiêu chuẩn năng 

lực đạo đức trong hoạt động KHCN và chưa có biện pháp cụ thể để đảm bảo 

quyền sở hữu trí tuệ cũng như vi phạm quy định sở hữu trí tuệ, nhưng CB, GV 

của Trường nếu không bị kỷ luật hay bị cấm đều có thể tham gia NCKH. 

Thực tế cho thấy, các đề tài của Trường chủ yếu gắn liền với thực nghiệm 

phục vụ đào tạo. Khi có đề tài mới cần đăng ký, Phòng QLKH&HTQT hỗ trợ 
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hướng dẫn thủ tục để CB đăng ký sở hữu trí tuệ. Trong năm 2011 - 2012, Phòng 

đã thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ cho 03 CB, có 01 sáng chế được cấp quyền 

sở hữu trí tuệ [H7.7.7.3]. 

2. Điểm mạnh 

- Trường có quy định về quyền sở hữu trí tuệ, phổ biến luật cũng như các 

quy định về quyền sở hữu trí tuệ đến CB, GV toàn Trường. 

- Trường có hỗ trợ hướng dẫn về quyền sở hữu trí tuệ cho CB, GV.  

3. Tồn tại 

- Chưa xây dựng quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong 

các hoạt động NCKH&CGCN theo quy định. 

- Chưa có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm học 2015 - 2016, Trường sẽ xây dựng quy định cụ thể về tiêu 

chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động NCKH&CGCN theo quy định 

và phổ biến đến toàn thể CB, GV để đảm bảo các đề tài, dự án nghiên cứu đảm 

bảo thời gian và chất lượng, phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo và NCKH của 

Trường. 

- Trường sẽ xây dựng các quy định, biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí 

tuệ và tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho CB, GV biết về quyền đảm bảo 

sở hữu trí tuệ trong hoạt động khoa học công nghệ. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7:  

Trong giai đoạn từ khi được thành lập đến nay, công tác quản lý NCKH 

của Trường chưa được ổn định, đặc biệt giai đoạn từ năm 2011 đến nay. Lãnh 

đạo Phòng QLKH&HTQT thay đổi liên tục, Phòng QLKH&HTQT hiện nay 

cũng được chia tách, sáp nhập liên tục qua nhiều thời kỳ nên chưa sâu sát trong 

việc quản lý, chưa xây dựng được quy trình quản lý bài bản, khoa học và thống 

nhất trong toàn Trường. Trường đang cố gắng xây dựng đội ngũ ổn định và 

chuyên nghiệp, cải tiến công tác quản lý NCKH và đẩy mạnh công tác NCKH 
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của Trường. 

Để đạt được hiệu quả như mong muốn, Trường sẽ xây dựng kế hoạch kiện 

toàn bộ máy, xây dựng quy trình quản lý riêng cho hoạt động khoa học công 

nghệ và thực hiện đúng quy trình quản lý để công tác vận hành, thống kê, lưu trữ 

được thực hiện một cách bài bản và hiệu quả. 

 

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 7/7 
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TIÊU CHUẨN 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

Trường chủ động thiết lập các QHQT, triển khai các hoạt động hợp tác với 

các trường đại học, các tổ chức giáo dục, KH&CN nước ngoài nhằm nâng cao 

năng lực đào tạo và NCKH của Trường. Các hoạt động HTQT được thực hiện 

theo đúng quy định của Nhà nước. 

Mở đầu 

Là một trường đại học nghiên cứu theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, 

Trường ĐHCN TP. HCM luôn xem trọng công tác NCKH&HTQT. Trường có 

Phòng QLKH&HTQT hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ quy định. 

Các Khoa, Viện và Trung tâm trong Trường luôn tích cực tìm kiếm sự HTQT 

trong đào tạo như: Khoa CN Điện, Khoa CN Hóa học, Viện KHCN&QLMT, 

Khoa Thương mại - Du lịch, Khoa Kế toán – Kiểm toán… 

Trường có nhiều chương trình học bổng cấp cho GV đi đào tạo bồi dưỡng 

dài hạn và ngắn hạn tại nước ngoài theo các chương trình hợp tác. Các dự án 

AFD đang được Trường thúc đẩy mạnh mẽ, bên cạnh các dự án đã kết thúc, các 

dự án mới đang được hình thành. Hiện nay, Trường đang xúc tiến các dự án hợp 

tác đào tạo với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Úc, 

Singapore, Bỉ, Mỹ, Canada, Pháp, Thái Lan. Nhiều dự án bước đầu đã có thành 

công như Úc, Mỹ, Canada. Các dự án hợp tác đào tạo giữa Trường và các 

trường đại học đối tác đã giúp trường nâng cấp các thiết bị, phòng thí nghiệm, 

đặc biệt là tạo điều kiện nâng cao năng lực đội ngũ cũng như tạo điều kiện cho 

SV có nhiều cơ hội học tập. 

 

Tiêu chí 8.1: Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy 

định của Nhà nước. 

1. Mô tả 

Phòng QLKH&HTQT được thành lập trên cơ sở sát nhập Trung tâm Hợp 

tác quốc tế và Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học. Qua hai lần thay 

đổi tên cũng như chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, Phòng quy định rõ chức năng 
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hợp tác quốc tế: tham mưu cho Ban Giám hiệu về các hoạt động hợp tác quốc tế 

và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường và các đơn vị trong 

Trường theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu; đón tiếp các đoàn khách nước ngoài; tổ 

chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của Trường; phối hợp với các đơn vị xây 

dựng các dự án quốc tế. Nhiệm vụ HTQT của Phòng còn bao gồm: xây dựng 

chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn của Trường; thực 

hiện chức năng điều phối công tác đối ngoại; tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt 

công tác đối ngoại; thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách quốc tế; phối 

hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành; tham gia các dự án 

quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo; quản lý hoạt động các văn phòng đại 

diện cùng nhân sự của các đối tác nước ngoài; xác nhận tài liệu dịch [H8.8.1.9]. 

Trên cơ sở những văn bản quản lý, điều hành của nhà nước liên quan đến 

lĩnh vực quan hệ quốc tế [H8.8.1.1], Trường đã xây dựng và phổ biến 03 quy 

định: 1) Quy định về quản lý chương trình hợp tác quốc tế ban hành năm 2004 

vẫn còn có hiệu lực cho đến thời điểm 2010 - 2015, trong đó quy định trách 

nhiệm cho một số đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế 

[H8.8.1.2]; 2) Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường ban 

hành năm 2009 và được sử dụng cho đến 2010 - 2015 trong đó quy định quản lý 

đoàn vào, đoàn ra, ký kết HTQT, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, quản lý 

chương trình đào tạo liên kết quốc tế [H8.8.1.3]; 3) Quy đinh về công tác người 

nước ngoài học tập tại Trường ĐHCN TP. HCM (Quy định về quản lý lưu học 

sinh nước ngoài) [H8.8.1.4]. Trong năm 2015, Trường xây dựng thêm Quy trình 

tiếp nhận xử lý thông tin và tiếp đón khách quốc tế tại trường cho mỗi tình 

huống khác nhau [H8.8.1.5]. 

 Quá trình triển khai hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác được Trường 

thực hiện đúng theo chức năng và quyền hạn của mình, đảm bảo theo các văn 

bản pháp quy do các cấp ban hành. Trường luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho 

GV, chuyên gia nước ngoài đến công tác và SV đến nghiên cứu và học tập tại 

trường theo quy định của pháp luật. Trường thực hiện việc báo cáo với Bộ Công 

Thương, Bộ GD&ĐT, Công an PA 83 về số lượng khách nước ngoài đến thăm 
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và làm việc, mục đích chuyến thăm, kế hoạch tiếp đón và nội dung hợp tác của 

trường khi có yêu cầu [H8.8.1.6]; [H8.8.1.7]. 

Trường thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các thủ tục ra quyết định cho 

CBVC, GV tham quan, học tập ở nước ngoài, tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế 

[H8.8.1.8]. Ngoài ra, công tác tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh Lào và tổ chức, 

quản lý công tác giảng dạy, sinh hoạt của lưu học sinh Lào [H8.8.1.9], tiếp nhận 

GV tình nguyện người Đài Loan dạy tiếng Hoa [H8.8.1.10] đều được Trường 

thực hiện đúng các quy định của nhà nước. 

2. Điểm mạnh 

Trường tuân thủ tốt các quy định của nhà nước trong công tác quan hệ và 

HTQT. 

3. Tồn tại 

Sự tách sát nhập và đổi tên Phòng nhiều lần cũng như thay đổi nhân sự nên 

dẫn đến việc nắm bắt công việc của NV trong Phòng không được xuyên suốt 

dẫn đến việc lưu trữ văn bản thực hiện chưa đầy đủ. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Trường yêu cầu Phòng QLKH&HTQT tiếp tục 

hoàn chỉnh các quy định và quy trình phối hợp làm việc với Phòng Tổ chức - 

Hành chính, Phòng QLKH&HTQT và các đơn vị có thực hiện công tác quan hệ 

quốc tế. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể 

hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương 

trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, 

hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học. 

1. Mô tả 

Trường đã thiết lập và mở rộng quan hệ với các trường trong khu vực và 

thế giới phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trường 

cũng như cho đất nước. Cụ thể các thông tin được trình bày dưới đây: 
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Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữa Trường với 

Trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc theo mô hình đào tạo toàn phần tại Việt Nam 

được cấp phép thực hiện tại Quyết định số 3557/QĐ-BGDĐT, ngày 19/8/2011. 

GV hai bên tham gia giảng dạy tạo cơ hội cho người học Việt Nam lấy bằng 

Hàn Quốc với chi phí phù hợp. Cho đến nay, chương trình đã tuyển sinh được 

04 khoá [H8.8.2.1]. 

Chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ Khoa học và Quản lý môi trường giữa 

Trường với Trường ĐH Liege, Vương quốc Bỉ theo mô hình đào tạo toàn phần 

tại Việt Nam được cấp phép thực hiện theo Quyết định số 4891/QĐ-BGDĐT, 

ngày 08/11/2012 của Bộ GD&DT. Chương trình đã tuyển sinh được 03 khóa 

trong đó Trường đã tiếp nhận và cấp học bổng toàn phần cho 03 GV Lào vào 

học chương trình này [H8.8.2.2]. 

Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Diploma Quản trị kinh doanh với 

Viện Khoa học Công nghệ ứng dụng Saskatchewan (SIAST), Canada theo mô 

hình đào tạo toàn phần tại Việt Nam được cấp phép thực hiện theo Quyết định 

số 2993/QĐ-BGDĐT, ngày 22/7/2011 của Bộ GD&DT. Từ năm 2010 đến 2014, 

chương trình đã tuyển sinh được 05 khoá [H8.8.2.3].  

Chương trình liên kết đào tạo đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

3+1 giữa Trường với Trường ĐH Mỹ Hòa, Đài Loan theo mô hình đào tạo bán 

phần tại Việt Nam (3+1) được cấp phép thực hiện theo Quyết định số 1654/QĐ-

BGDĐT, ngày 03/5/2012 của Bộ GD&DT. Chương trình tạo cơ hội cho SV Việt 

Nam giảm chi phí học chuyển tiếp để du học lấy bằng cấp tại Đài Loan. Đến 

nay, chương trình liên kết đào tạo đã tuyển sinh được 02 khoá [H8.8.2.4].  

Thông qua thoả thuận hợp tác giữa Trường với Trường ĐH Hồ Nam,Trung 

Quốc, được ký năm 2008 và kéo dài cho đến hết 2014, hai bên đã phối hợp với 

nhau để cấp học bổng tài trợ cho GV các khoa sang học nghiên cứu sinh tại 

Trường ĐH Hồ Nam, Trung Quốc [H8.8.2.5]. Bên cạnh đó, Trường còn ký thoả 

thuận hợp tác với Trường ĐH UESTC, Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cấp học 

bổng cho GV tham gia học tập tại Trung Quốc [H8.8.2.6]. 

Theo Hợp đồng liên kết đào tạo với Vụ Giáo dục Kỹ thuật và dạy nghề - 
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Bộ Giáo dục Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trường đã tài trợ 10 suất 

học bổng toàn phần cho SV Lào theo học hệ đại học liên thông chuyên ngành 

Công nghệ Thông tin, Điện, Điện tử và Tự động hóa [H8.8.1.9]. Trường còn 

tiếp nhận SV Lào vào học chương trình đại học chính quy khóa 6 (2010 - 2014) 

[H8.8.1.9]. Ngoài ra, Trường còn mở lớp đào tạo bậc đại học liên thông tại 

Trường Dạy nghề hữu nghị Viên Chăn - Hà Nội tại Lào với 41 SV theo học 

chuyên ngành Công nghệ Thông tin [H8.8.1.9]. 

Từ năm 2010 đến nay, Trường đã có nhiều thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với 

nhiều cơ sở đào tạo nước ngoài như: Biên bản ghi nhớ quan hệ đối tác chiến 

lược với Trường ĐH Kaiserlautern, CHLB Đức; Biên bản hợp tác với Trường 

Kinh doanh EDS, Malaysia; Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác NCKH và đào tạo giữa 

Trường với Học viện Bách khoa Campuchia; Thỏa thuận hợp tác ghi nhớ với 

Viện KH&CN, Đại học Dankook, Hàn Quốc; Thỏa thuận hợp tác ghi nhớ giữa 

Viện KHCN&QLMT của Trường với Khoa Khoa học Môi trường và Công nghệ 

quy trình, Trường ĐH Công nghệ Brandenburg, Đức; Thỏa thuận về trao đổi 

học thuật với Trung tâm kỹ thuật - Trường ĐH Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản; 

Thỏa thuận hợp tác ghi nhớ về đào tạo tiến sĩ với Trường ĐH Khoa học và Công 

nghệ Điện tử Trung Quốc [H1.1.1.14]. Tuy nhiên những thỏa thuận ghi nhớ hợp 

tác này chỉ là những ghi nhớ ban đầu và chưa được triển khai cụ thể. 

Trong ba năm liên tục từ 2010 - 2012, Trường đã tiếp nhận sự trợ giúp của 

GV tình nguyện Đài Loan sang giảng dạy bộ môn tiếng Hoa cho Khoa Ngoại 

ngữ [H8.8.1.10]. 

Dự án HEEAP - dự án phát triển GDĐH liên ngành kỹ thuật được ký kết 

giữa chính phủ Mỹ, Công ty Intel Việt Nam, một số tập đoàn công nghiệp lớn 

của Mỹ và Trường ĐH Arizon với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam đã 

triển khai tại Trường từ tháng 6/2011, sau đó là chương trình VULLI bắt đầu từ 

1/9/2012 đã đem lại những kết quả như: GV được đào tạo và trang bị các kỹ 

năng về giảng dạy theo phương pháp tích cực [H8.8.2.7]; lãnh đạo Khoa, Viện 

được bồi dưỡng xây dựng chương trình đào tạo định hướng theo chuẩn quốc tế 

CDIO, ABET, công tác kiểm định, kỹ năng lãnh đạo [H8.8.2.7]. Ngoài ra, Dự 
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án này đã kết hợp với tập đoàn giáo dục quốc tế, các công ty đa quốc gia như 

Công ty Intel để hỗ trợ thực hiện chương trình học bổng tiếng Anh cho SV bằng 

tiền mặt và cấp học bổng Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP thuộc khuôn khổ chương 

trình GDĐH ngành kỹ thuật [H8.8.2.7]; đào tạo một số GV khối ngành kỹ thuật 

tại nhà máy Intel Việt Nam [H8.8.2.7]. Bên cạnh đó, Trường còn nhận được sự 

tài trợ từ dự án như: tài trợ phòng thí nghiệm huấn luyện kỹ năng vận hành thiết 

bị trong sản xuất nhà máy công nghiệp - EASP với giá trị 100.000 USD; trao tài 

liệu EASP – WBT, triển khai phần mềm WBT [H8.8.2.7]. 

Dự án JAICA, Nhật Bản – Dự án phát triển nguồn nhân lực ngành Công 

nghiệp nặng – hóa chất bắt đầu tháng 11/2013 đến 10/2016 đã hỗ trợ Trường 

xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực Kosen nhằm đào tạo những kỹ sư 

có kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo, tạo cơ hội tìm việc làm tốt cho SV 

sau khi tốt nghiệp; tài trợ 01 thiết bị chiếu xạ tia X cho cơ sở Thanh Hóa 

[H8.8.2.8]. 

Thông qua Dự án B9, Vương quốc Bỉ được triển khai trong giai đoạn 2009 

- 2012, đã đào tạo 3 khóa thạc sĩ về Khoa học và Quản lý môi trường, một số 

GV được tham quan, học tập tại Bỉ, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn của 

GV Viện KHCN&QLMT; nhận sự hỗ trợ kinh phí để tổ chức Hội nghị quốc tế 

ICEC [H8.8.2.9]. 

Dự án Koica, Hàn Quốc đã tài trợ cho Trường 40 máy vi tính cho Khoa 

Công nghệ Thông tin và 03 lớp đào tạo ngắn hạn về công nghệ thông tin và công 

nghệ may cho SV Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa May – Thời trang; Bên 

cạnh đó, Trường đã nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ các đối tác khác 

nhau như: nhận tiền hỗ trợ từ Công ty Honda Việt Nam để tham gia cuộc thi lái 

xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda 2015; Công ty Shell Việt Nam đã hỗ trợ 

kinh phí là 200 triệu đồng (2015) và 340 triệu (2013) cho SV của Trường tham 

gia cuộc thi Shell – Eco – Marathon Asia năm 2013 ở Malaysia; Panasonic tài 

trợ giải thưởng cho SV có thành tích học tập xuất sắc Khoa Công nghệ Nhiệt 

lạnh; Daikin.... [H8.8.2.10]. 

Trong các báo cáo tổng kết và định hướng các hoạt động hợp tác quốc tế về 
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đào tạo của Trường cho thấy mức độ hiệu quả của các chương trình liên kết đào 

tạo, trao đổi học thuật, trao đổi GV và người học với đối tác nước ngoài, góp 

phần nâng cao vị thế và uy tín của Trường [H8.8.2.11]. 

2. Điểm mạnh 

Các chương trình liên kết đào tạo có hiệu quả tốt trong việc nâng cao trình 

độ cho GV, tạo cơ hội việc làm cho SV, nâng cao uy tín cho Trường. Thông qua 

các chương trình này, Trường nhận được nhiều nguồn tài trợ từ các chương trình 

liên kết đặc biệt tài trợ cho GV đi học tập ở nước ngoài. 

3. Tồn tại 

- Do còn chưa có nhiều kinh nghiệm và nhân lực trong các ngành về công 

nghệ nên Trường chưa đẩy mạnh hợp tác đào tạo trong các ngành này để tạo vị 

thế riêng cho Trường. 

- Năng lực ngoại ngữ của một số đội ngũ CBQL và GV còn hạn chế làm 

giảm hiệu quả công tác HTQT. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các kế 

hoạch sau đây: 

- Các Khoa trọng điểm của Trường (bao gồm Khoa CN Cơ khí, Khoa CN 

Hóa học và Khoa Công nghệ Thông tin phải có kế hoạch nghiên cứu và xây 

dựng chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và thế giới, trong đó xây dựng 

các chương trình liên kết đào tạo với các trường ở các nước có thế mạnh về công 

nghiệp; 

- Phòng QLKH&HTQT và Phòng Tổ chức - Hành chính lên kế hoạch thay 

đổi tiêu chí tuyển dụng GV, trong đó có tiêu chí bắt buộc là trình độ ngoại ngữ 

có thể đáp ứng các công tác giảng dạy, NCKH&HTQT. Bên cạnh đó, Trường 

cũng yêu cầu các GV trẻ dưới 45 tuổi phải đạt được các tiêu chí như vậy trong 

vòng 5 năm kể từ ngày ký quyết định. 

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có 

hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu 

khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 

chung, công bố các công trình khoa học chung. 

1. Mô tả 

Nhận thức được tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực của Trường, nên trong 5 năm qua Trường tập trung 

nhiều vào các hoạt động HTQT về NCKH. Các hoạt động này được đánh giá là 

có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác NCKH, phát triển 

công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn, 

tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học 

chung giữa Trường và các đối tác [H1.1.1.6]. 

Chương trình Nghị định thư giữa Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm 

của Trường và Trường ĐH Hungary là điển hình trong việc triển khai nghiên 

cứu ứng dụng vào thực tiễn được rất nhiều đơn vị quan tâm. Qua chương trình 

này, Trường đã nâng cao trình độ nghiên cứu của các nghiên cứu viên về lĩnh 

vực sinh vật đất và nông học; tạo điều kiện cho các CB trong đơn vị có điều kiện 

học tập và nghiên cứu tại Hungary, mở rộng mối quan hệ HTQT với Hungary 

trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo [H8.8.3.1].  

Bằng việc ký kết ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Quốc tế 

Tiểu bang SAXONY – CHLB Đức (SAXUTEC), Trường đã tham gia xây dựng 

dự án SAFEUSE và đóng góp bằng quỹ nghiên cứu đào tạo của Trường khoản 

ngân sách 15.000 USD cho các nội dung: tổ chức các lớp tập huấn; lấy mẫu và 

phân tích mẫu khí và chất thải rắn; mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm nhằm giải 

quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý chất thải cho TP. HCM [H8.8.3.2]. 

Trường tạo điều kiện cho các đơn vị đào tạo, các cá nhân của Trường tham 

gia một số hội thảo, hội nghị quốc tế được tổ chức trong nước, do các chuyên 

gia nước ngoài đầu ngành thuộc các lĩnh vực NCKH khác nhau như: Hội nghị 

khoa học Analytica Vietnam 2013 – là một hội nghị quốc tế hàng đầu tại Việt 
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Nam nhằm phản ánh những xu hướng lớn trong ngành công nghiệp phân tích và 

đánh giá chất lượng; tham gia Chương trình PIC HÔ HẤP 2012 - 2016 

[H8.8.3.3].  

Bên cạnh đó, Trường cũng đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo 

quốc tế với sự tham gia của nhiều học giả có uy tín đến từ khắp nơi như: Hội 

thảo NCKH với ĐH Quốc gia I-LAN, Hội nghị NCKH “Hợp tác phát triển kinh 

tế kỹ thuật Việt Nam – Đài Loan” tạo cơ hội cho GV, nhà nghiên cứu giao lưu 

trao đổi NCKH và học tập kinh nghiệm về kinh tế kỹ thuật giữa hai Trường 

[H8.8.3.4]. Trường cũng kết hợp với Trung tâm nghiên cứu màu sắc – Trường 

ĐH RMUTT (Thái Lan), Hiệp hội màu sắc Châu Á (ACA) và Công ty Konica – 

Minolta (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Hoá học và Màu sắc” nhằm hỗ trợ GV 

trong nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề liên quan đến màu sắc [H8.8.3.5]; Hội 

nghị khoa học “Vật liệu tiên tiến và ứng dụng” [H8.8.3.6]; Hội nghị khoa học 

lần 5, Hội thảo tập huấn kiểm định chất lượng ABET [H8.8.3.7]; Trường kết 

hợp với Trường ĐH Liege, Bỉ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề 

“Năng lượng, Môi trường và Biến đổi khí hậu” với 200 nhà khoa học cùng 89 

báo cáo đến từ các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp 

quan tâm [H8.8.3.8]. 

Bên cạnh việc hợp tác trong NCKH, Trường luôn khuyến khích, động viên 

tinh thần và vật chất để các tác giả gửi bài đăng ở các tạp chí quốc tế thông qua 

quy chế chi tiêu nội bộ có quy định về việc khen thưởng các GV, CBQL có 

nhiều thành tích trong NCKH&HTQT [H2.2.2.1]. Điển hình là Viện Công nghệ 

Sinh học - Thực phẩm, Khoa CN Điện tử; Khoa CN Hóa học; Khoa CN Cơ khí, 

Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa CN Thông tin, 

Ban Giám hiệu đều có các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế cùng viết 

với các đồng nghiệp. Hàng năm, các đơn vị này đã tham gia nhiều đề tài, bài báo 

về lĩnh vực chuyên môn được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín và trong các 

hội nghị quốc tế [H8.8.3.9]. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã tổ chức các Hội thảo quốc tế khoa học thành công và mang lại 
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hiệu quả thiết thực trong nghiên cứu và giảng dạy cho các GV. Công trình 

NCKH quốc tế của các cá nhân đạt được nhiều sự tín nhiệm của các đồng 

nghiệp và sự công nhận chuyên môn cao. 

3. Tồn tại 

Các công trình công bố chung chưa được Trường chú ý đúng mức, còn dựa 

vào nỗ lực của các cá nhân. Thành tích về hợp tác NCKH quốc tế còn chưa 

đồng đều giữa các khoa.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Trường yêu cầu Phòng QLKH&HTQT soạn thảo 

và triển khai việc khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hợp tác 

NCKH quốc tế, đặc biệt là trong các nghiên cứu ứng dụng nghề nghiệp và đưa 

vào quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời, Trường sẽ thực hiện nâng cao đồng bộ 

hoạt động HTQT trong lĩnh vực NCKH cho tất cả các đơn vị. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8: 

Tuy còn những tồn tại nhất định cần khắc phục, nhưng có thể khẳng định 

rằng hoạt động HTQT đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào công tác 

nâng cao năng lực giảng dạy và NCKH cho CB, GV, HSSV của Trường. Thông 

qua các chương trình liên kết hợp tác, Trường đã xây dựng các mối quan hệ hợp 

tác quốc tế ban đầu và tổ chức thành công, có hiệu quả một số hoạt động.  

Với quyết tâm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khó khăn, 

Trường tiến hành xúc tiến triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 

đẩy mạnh hoạt động NCKH, từ đó, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Trường. 

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 3/3 
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TIÊU CHUẨN 9: THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ 

VẬT CHẤT KHÁC 

 

Mở đầu 

Trường ĐHCN TP. HCM là một trong những trường đại học có quy mô 

đào tạo lớn, với cơ sở vật chất và trang thiết bị được đánh giá khá tốt. Trường 

đảm bảo các điều kiện về thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 

để triển khai các hoạt động đào tạo và NCKH, nhằm đạt được mục tiêu và 

nhiệm vụ mà Trường đã đề ra. Thư viện của Trường đáp ứng tốt nhu cầu của 

người đọc, phục vụ tốt cho đào tạo và NCKH. Trường có cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy và học, NCKH và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các đối tượng phục 

vụ của Trường. Trường đảm bảo cho SV, GV, NV và CBQL các điều kiện làm 

việc, giải trí, vui chơi, luyện tập thể dục thể thao. Là một trường có quy mô đào 

tạo lớn, Trường vẫn đảm bảo một môi trường sư phạm, an toàn trong phạm vi 

toàn trường.  

 

Tiêu chí 9.1: Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, 

tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng 

của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, 

phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả 

1. Mô tả 

Trung tâm Thông tin Thư viện (Thư viện) được thành lập vào năm 2005 

trên cơ sở Thư viện của Trường cao đẳng và hiện nay đã có quy mô lớn, đạt các 

tiêu chuẩn tốt nhất để có thể phục vụ CBQL, GV, NV và đặc biệt là SV 

[H9.9.1.1]. Tổng diện tích của Thư viện là 2.727,2 m2, trong đó, phòng đọc có 

diện tích 1.649,4 m2 [H9.9.1.2]. Các báo cáo tổng kết của Thư viện cho thấy 

các loại phòng chức năng của Thư viện gồm: phòng đọc, phòng nghiệp vụ, 

phòng học nhóm đáp ứng được nhu cầu đọc tại chỗ, học theo nhóm học tập của 

SV [H9.9.1.2]; [H9.9.1.3]. 

Các loại sách, tạp chí và tài liệu tham khảo phục vụ các chuyên ngành đào 
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tạo và NCKH của Trường theo từng khoa được trang bị đầy đủ, thường xuyên 

được cập nhật [H9.9.1.4]. Trường có chính sách HTQT về thư viện với các đối 

tác nước ngoài có liên kết đào tạo và hợp tác khai thác tài liệu với các thư viện 

trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, cũng như liên kết với thư viện của các 

trung tâm thông tin các Sở KH&CN [H9.9.1.5]. Trường ban hành Quy định số 

15/TCHC-ĐHCN, ngày 01/11/2012 quy định về việc phát triển vốn tài liệu/học 

liệu của Thư viện Trường ĐHCN TP. HCM để cập nhật, tăng số lượng đầu sách 

và mua thêm sách, tài liệu mới tăng cường cho Thư viện [H9.9.1.6]. Trường 

thống kê số lượng các tạp chí khoa học trên thế giới được cung cấp hàng năm 

hoặc được khai thác trực tuyến qua thư viện điện tử của Trường [H9.9.1.4]. Số 

đầu sách của thư viện tăng dần theo các năm từ 2010 đến 2015, cụ thể như sau: 

Từ năm 2010 - 2015, trung bình đầu giáo trình/GV tăng từ 36 đến 49; trung bình 

đầu giáo trình/SV từ 0.6 đến 1.4; trung bình đầu báo/tạp chí trên tổng người học 

là 0.6 đến 0.09 [H9.9.1.7]. Thư viện có hệ thống tự động thống kê số lượt độc 

giả truy cập và sử dụng TL điện tử của TV [H1.1.1.16]: 

http://www.histats.com/viewstats/?SID=594318&f=1 và 

http://192.168.0.8/libol55_dhcn/libdesk/deskfram.asp.  

Thư viện có 32 CBQL, NV với 04 thạc sĩ, 15 cử nhân, 02 cử nhân cao 

đẳng, 03 NV có trình độ trung cấp và 08 với các bằng cấp khác. Thư viện có 

thiết lập mạng internet bao gồm 01 máy chủ với 6 line và 127 bộ máy tính 

[H9.9.1.2]. Các thiết bị cơ sở vật chất gồm bàn ghế, tủ, kệ,... được trang bị khá 

đầy đủ. Ngoài ra, không gian của Thư viện sạch sẽ, yên tĩnh và có trang bị máy 

lạnh, quạt [H9.9.1.8]; [H9.9.1.9]. Trang thiết bị để phục vụ bạn đọc được đầu 

tư tin học hóa, tự động, đa dạng với máy tính, phần mềm quản lý, máy scan 

[H9.9.1.2]. Sách, các tạp chí và tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần 

mềm quản lý thư viện hiện đại và cập nhật: LIBOL [H9.9.1.4]. Ngoài ra, còn có 

nhiều nguồn cơ sở dữ liệu như: STD, Credo Reference, Proquest Central, 

KQNC để SV tìm tài liệu tham khảo [H9.9.1.10]. 

Thư viện có các đợt khảo sát thu thập ý kiến của độc giả về nhu cầu sách, 

báo tài liệu và chất lượng phục vụ của Thư viện. Hàng năm, Thư viện có thực 

http://www.histats.com/viewstats/?SID=594318&f=1
http://192.168.0.8/libol55_dhcn/libdesk/deskfram.asp
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hiện cuộc khảo sát ý kiến của SV về mức độ hài lòng chất lượng phục vụ của 

Thư viện. Kết quả khảo sát được kết luận và công khai trong cuộc họp của đơn 

vị. Những việc chưa phù hợp, chưa thỏa mãn bạn đọc được thảo luận dân chủ 

nhằm cải tiến để phục vụ tốt hơn [H9.9.1.11]; [H2.2.5.8].  

2. Điểm mạnh 

Thư viện được trang bị thiết bị tự động hóa, hiện đại, với nhiều dịch vụ 

trực tuyến phục vụ nhu cầu của bạn đọc thông qua cổng điện tử như weblink, 

facebook (lib.iuh.vn). Nguồn tài liệu trong Thư viện phong phú và được liên 

kết, hợp tác với các Thư viện các trường đại học trong và ngoài nước. Ngoài ra, 

Thư viện còn đầu tư khai thác hiệu quả các nguồn từ internet để nâng cao chất 

lượng phục vụ bạn đọc. 

3. Tồn tại 

Khảo sát mức độ hài lòng của người học đối với việc sử dụng Thư viện 

với mẫu khảo sát còn ít so với quy mô SV của Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2015 - 2016, Thư viện lên kế hoạch như sau: 

- Tăng kinh phí thường xuyên cho việc mua tài liệu, CSDL …tăng cường 

nguồn lực thông tin thư viện, trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới để phục vụ 

bạn đọc ngày càng tốt hơn;  

- Hỗ trợ và khuyến khích CB thư viện học tập nâng cao trình độ để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc;  

- Thường xuyên theo dõi mức độ thường xuyên và hiệu quả của việc sử 

dụng thư viện với các đối tác nước ngoài có liên kết đào tạo và hợp tác làm việc 

với Trường;  

- Yêu cầu các đơn vị đào tạo trong Trường hỗ trợ Thư viện trong việc cho 

ý kiến bổ sung tài liệu, marketing tài liệu, nâng cao trình độ CB thư viện, ý thức 

của SV và đưa ra những yêu cầu, ý kiến nhằm nâng cao năng lực phục vụ của 

Thư viện. 

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 9.2: Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, 

thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu 

của từng ngành đào tạo. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM đào tạo đa ngành, đa bậc học, có cơ sở vật chất 

các phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy 

và NCKH để phục vụ cho giảng dạy. 

Tính đến 31/08/2015, Trường có 342 phòng học lý thuyết; 102 phòng thí 

nghiệm; 208 phòng thực hành. Cơ sở Gò Vấp có 208 phòng học lý thuyết; 65 

phòng thí nghiệm; 119 phòng thực hành. Cơ sở Quảng Ngãi có 93 phòng học lý 

thuyết; 07 phòng thí nghiệm; 48 phòng thực hành. Cơ sở Thanh Hóa có 41 

phòng lý thuyết; 30 phòng thí nghiệm; 41 phòng thực hành [H9.9.2.1]. Cơ sở 

chính tại Gò Vấp là đơn vị đào tạo đông SV nhất có các loại phòng như Bảng 

9.1: 

Bảng 9.1: Thống kê số lượng phòng học ở cơ sở Gò Vấp  

STT Loại phòng Số lượng 

1. Phòng học: Trong đó, 208 

 1.1. Phòng máy tính 63 

 1.2. Phòng học ngoại ngữ 12 

 1.3. Phòng nhạc, họa 1 

 1.4. Giảng đường, hội trường để học 

- Giảng đường 

- Hội trường để học 

 

125 

7 

2. Phòng thí nghiệm 65 

3. Xưởng thực tập, thực hành 119 

Tổng số  392 

 

Hiện nay, tại Cơ sở Gò Vấp có 12 khu nhà, trong đó có 09 khu nhà làm 

văn phòng làm việc của một số Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm và phòng học lý 

thuyết, thực hành gồm: A, B, C, D, F, H, T, V, X và 01 khu nhà Hiệu bộ (khu 
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nhà E), 2 khu ký túc xá (nhà G, I) [H9.9.2.2]. Các khu nhà A, B, C, D, T, V, X 

với tổng 208 phòng có sức chứa 20.278 chỗ ngồi được sử dụng làm giảng 

đường học lý thuyết [H9.9.2.3]. Các khu nhà B, D, F, H, T, V, X với 392 phòng 

thực hành, tổng diện tích 25.487 m2 phục vụ công tác giảng dạy, học tập cũng 

như hoạt động NCKH của GV và SV [H9.9.2.1]. 

 Ngoài ra, tại cơ sở Gò Vấp có 125 giảng đường và 7 hội trường với tổng 

diện tích 27.683 m2 dành cho hoạt động học và tổ chức văn nghệ/hội thi của SV 

[H9.9.2.1]. Thời gian mở cửa hoạt động của Thư viện rất linh hoạt nhằm phục 

vụ tối đa nhu cầu học tập của SV và nghiên cứu của GV. Ngoài ra, Trường còn 

bố trí thêm các phòng tại Thư viện như: phòng đa phương tiện để thuận lợi cho 

bạn đọc truy cập tài liệu và phòng học nhóm tạo điều kiện cho SV tự học 

[H9.9.2.4]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm phục vụ 

hiệu quả cho công tác đào tạo và NCKH của tất cả các ngành. 

3. Tồn tại 

Diện tích một số phòng học lý thuyết, thực hành tại cơ sở Gò Vấp, TP. 

HCM còn chưa đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn quy định. 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm 2015, Trường tập trung sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nâng 

cao chất lượng các phòng học và các phòng chức năng, từng bước nâng chuẩn 

cơ sở vật chất, bố trí phòng thí nghiệm, thực hành nhằm đáp ứng hiệu quả các 

hoạt động đào tạo và NCKH. 

- Trong kế hoạch phát triển Trường gian đoạn 2015 - 2020, Trường đã lập 

dự án “Xây dựng cơ sở đào tạo, NCKH của Trường tại quận 12, TP. HCM” với 

tổng diện tích 26.500m2, đạt tiêu chuẩn trường đại học quốc tế. 

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có 

hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo. 

1. Mô tả 

Xác định hướng phát triển trở thành trường trọng điểm của Bộ Công 

Thương, hàng năm Trường đã lên kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất và trang 

thiết bị hỗ trợ cho đào tạo và NCKH. Trong giai đoạn 2010-2015, Trường có 

trang bị đầy đủ các thiết bị đa dạng cho các phòng học, phòng thí nghiệm, 

phòng thực hành như sau: [ H9.9.2.3]; [H9.9.1.8] 

Bảng 9.2: Thống kê số lượng trang thiết bị cho các phòng học của Trường 

STT Tên dãy 

nhà 

Số bàn Máy 

chiếu 

Máy 

lạnh 

Quạt 

điện 

Bảng Loa dạy 

học 

1. A 1497 34 0 319 45 45 

2. B 858 31 26 157 38 38 

3. C 249 0 16 66 13 13 

4. D 538 15 0 159 15 15 

5. T 262 8 0 78 8 8 

6. V 1788 58 42 371 54 54 

7. X 1417 35 2 557 35 35 

Tổng cộng 6609 181 86 1707 208 208 

 

Như vậy, các khu nhà dành cho việc bố trí phòng học của SV gồm có 

6.609 bàn học, 181 máy chiếu, 86 máy lạnh, 1.707 quạt điện, 208 loa và 208 

bảng.  Tất cả các phòng học lý thuyết đều có trang bị loa dạy học và bảng dạy 

học (100%), riêng quạt điện tùy vào diện tích phòng học mà bố trí số lượng 

quạt để đảm bảo không khí thông thoáng cho dạy và học. (Xem Bảng 9.2) 

Trường có phần mềm theo dõi tần suất sử dụng các phòng học, phòng thực 

hành thông qua phần mềm “XepThoiKhoaBieu” do Phòng Đào tạo quản lý. 

Phần mềm này giúp quản lý lịch học, sắp xếp phòng học cho SV toàn trường 

[H2.2.2.16]. 
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Phòng làm việc cho GV tại các Khoa, Viện cũng được trang bị máy móc, 

thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH gồm: máy vi tính, máy in, máy scan. Riêng 

một số khoa do tính chất đặc trưng, cần nhiều thí nghiệm, thực hành thì được 

trang bị máy móc, thiết bị thực hành phù hợp [H9.9.1.8]. 

Các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và NCKH có chất lượng tốt, hàng 

năm được định kỳ bổ sung và cập nhật theo yêu cầu của các đơn vị. Theo quy 

chế chi tiêu nội bộ, việc xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư hàng 

hóa được thực hiện theo quy trình như sau: Các đơn vị xây dựng kế hoạch cho 

cả năm tới (tài chính) để trình Hiệu trưởng phê duyệt. Thời gian làm kế hoạch 

năm từ 15/10 đến 30/10 (năm trước), các đơn vị gửi kế hoạch về Phòng Kế 

hoạch Vật tư. Từ ngày 01/11 đến ngày 15/11, Ban Giám hiệu duyệt kế hoạch 

theo từng đơn vị. Sau đó trình Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch mua sắm. 

Trên cơ sở kế hoạch năm, các đơn vị lập kế hoạch mua sắm chi tiết hàng tháng 

từ 05 đến ngày 15 (tháng trước) [H2.2.2.1]; [H9.9.3.1]. 

Bên cạnh đó, Quy chế chi tiêu nội bộ cũng quy định nguồn kinh phí để 

trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH của Trường 

[H2.2.2.1]. Nhằm nâng cao chất lượng sử dụng trang thiết bị, Trường có phân 

công chức năng, nhiệm cho Phòng Quản trị quản lý công tác sửa chữa, bảo trì 

các thiết bị phòng học lý thuyết, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị âm thanh 

ánh sáng cho các đơn vị trong toàn Trường..; Phòng Kế hoạch Vật tư mua sắm 

thiết bị theo quy định [H1.1.1.9]; [H9.9.3.2]. Bên cạnh đó, Trường ban hành 

quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản với sự phối hợp giữa 3 đơn vị có chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện: Phòng Kế hoạch - Vật tư; Phòng Tài chính – Kế 

toán; Phòng Quản trị [H9.9.3.3]. Ngoài ra, Trường đã ra Quyết định số 

901/QĐ-ĐHCN, ngày 06/07/2015 về việc ban hành Quy định quản lý và sử 

dụng tài sản trong Trường [H9.9.3.4]. 

Hiện nay, nếu GV/SV đang học gặp sự cố thiết bị thì báo cho NV trực 

hành lang lớp học của Phòng CTCT&CTSV để báo lại cho Phòng Quản trị qua 

bộ đàm hoặc số nội bộ: 240 (báo hỏng tin học); 268 (báo hỏng điện – máy 

chiếu) để có hướng xử lý kịp thời [H9.9.3.5]. 
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Phần mềm quản lý tài sản EFFECT được quản lý và sử dụng chung cho 03 

phòng: Tài chính - Kế toán, Quản trị, Kế hoạch - Vật tư [H9.9.3.6]. Ngoài ra, 

hàng năm Trường thành lập Ban kiểm kê tài sản để thực hiện việc kiểm kê đánh 

giá tài sản, qua đó đề nghị xử lý các tài sản hư hao, thất lạc và đề nghị thanh lý 

tài sản hư hỏng [H9.9.3.7]. Sau khi kiểm kê tài sản xong, Ban kiểm kê tập hợp 

báo cáo kết quả và phát hành Sổ tài sản [H9.9.3.8]. 

Định kỳ 5 năm, Trường thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người sử 

dụng (CB, GV, học viên) về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy/học 

tập và NCKH [H2.2.5.8]. Bên cạnh đó, Trường thường xuyên theo dõi tần suất 

khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH thông qua Sổ theo 

dõi/nhật ký sử dụng phòng thí nghiệm thực hành tại các đơn vị đào tạo 

[H9.9.3.9]. Ngoài ra, Phòng Quản trị báo cáo tổng kết năm về sửa chữa, mua 

sắm trang thiết bị và kế hoạch sửa chữa, mua mới, bảo trì định kỳ tài sản, trang 

thiết bị của toàn Trường [H2.2.6.1]. 

 2. Điểm mạnh 

- Trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học và NCKH theo các 

ngành đào tạo. 

- Trường có các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban chịu 

trách nhiệm quản lý, sửa chữa, mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ dạy 

học và NCKH. 

- Có sự phối hợp giữa các Phòng Quản trị, Phòng Kế hoạch - Vật tư, Tài 

chính - Kế toán trong việc trang bị mua sắm, hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất để 

phục vụ cho đào tạo và NCKH.  

3. Tồn tại 

Hiện nay, Trường chưa có đánh giá hàng năm về nhu cầu và hiệu quả sử 

dụng phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của các khoa/trung 

tâm trong Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, thực hiện Quyết định số 902/QĐ-TTg, ngày 

23/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế 
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hoạt động của Trường, Trường sẽ thực hiện các kế hoạch sau đây:  

- Xây dựng quy trình và quy định văn bản thống nhất trong việc quản lý tài 

sản, bảo trì, bảo dưỡng, mua sắm, tránh tình trạng trang thiết bị được sử dụng 

lãng phí hay thiếu hụt; 

- Có hướng dẫn và quy định sử dụng, trang bị cơ sở vật chất cho các phòng 

học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành để dễ theo dõi kiểm kê tài sản. 

4. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 9.4: Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các 

hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý. 

1. Mô tả 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy 

và học, NCKH và quản lý trở nên phổ biến ở các trường đại học. Trường ĐH 

Công nghệp TP. HCM, việc sử dụng công nghệ thông tin được Trường xem là 

bước đột phá để phát triển tất cả các hoạt động của Trường.  

Tại cơ sở Gò Vấp, Trường có 2.599 máy tính, trong đó có 63 phòng máy 

tính với 2.149 máy tính. Ngoài ra, Trường có 249 máy tính cấp cho Ban Giám 

hiệu và các Phòng ban, Trung tâm, Viện, Khoa phục vụ cho công tác quản lý. 

Lớp học được bố trí 100% máy chiếu để phục vụ hoạt động dạy học và NCKH 

[H9.9.2.1]; [H9.9.4.1]. 

Số lượng và danh mục thiết bị tin học phục vụ dạy học, NCKH và quản lý 

được cung cấp, bảo dưỡng, sửa chữa, thay mới được thể hiện trong các Sổ tài 

sản hàng năm của Trường theo từng đơn vị [H9.9.1.8]; [H9.9.4.1]. Bảng 9.4 

cho thấy số lượng và tỷ lệ máy tính đang được sử dụng tại Trường. 

Tất cả các máy tính đều được kết nối mạng nội bộ và internet [H9.9.4.2]. 

Trường thành lập bộ phận quản trị mạng thuộc Phòng Đào tạo đảm nhiệm công 

tác quản lý mạng nội bộ và internet toàn Trường để giải đáp, thực hiện yêu cầu 

liên quan đến tin học hóa của Trường [H9.9.4.3]. Ngoài ra, Trường ban hành 

Quy định quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin trên Website Trường với chức 

năng cung cấp các thông tin có liên quan đến hoạt động đào tạo, chương trình 
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đào tạo, NCKH&CGCN, công tác SV, hợp tác phát triển của Trường… 

[H9.9.4.4] 

Bảng 9.4: Bảng thông số tỷ lệ máy tính đang được sử dụng tại các đơn vị 

STT Thông số Thống kê 

1 
Tỷ lệ máy tính dùng cho công tác quản lý trên 

số lượng CBQL các phòng ban chức năng. 
89% 

2 

Tỷ lệ máy tính trung bình trang bị cho các 

khoa/trung tâm trên số lượng giảng viên/nghiên 

cứu viên cơ hữu. 

15% 

3 
Tỷ lệ máy tính cho người học sử dụng trên tổng 

số lượng người học của trường. 
17% 

 

Phần mềm quản lý hành chính điện tử (EGOV) được sử dụng làm phương 

tiện phục vụ hoạt động quản lý, điều hành công việc của Trường. CBQL, GV, 

NV của Trường được cung cấp tài khoản công vụ để sử dụng EGOV và đăng 

ký email, wifi miễn phí của Trường qua thông báo bằng văn bản/email thường 

xuyên [H9.9.4.5]; [H9.9.4.6]. Hệ thống mạng internet được phủ sóng miễn phí 

trong Trường theo từng khu vực đáp ứng nhu cầu của SV khi tra cứu tài liệu 

trực tuyến từ thư viện, website chuyên ngành [H9.9.4.7]. 

Mạng wifi miễn phí tại Thư viện phục vụ nhu cầu tra cứu, truy cập internet 

cho SV theo thời gian phục vụ của Thư viện [H9.9.2.4]. Thư viện của Trường 

có ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống tự động gồm máy scan, quét mã 

vạch,… và chương trình phần mềm quản lý thông tin LIBOL [H9.9.1.2].  

Hiện nay, các đơn vị trong trường sử dụng các phần mềm quản lý chuyên 

môn để phục vụ hoạt động đào tạo của Trường. Ví dụ: phần mềm 

XepThoiKhoaBieu – các đơn vị đào tạo; phần mềm EFFECT: quản lý tài sản 

được sử dụng tại Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng 

Quản trị; phần mềm CTS – chấm thi trắc nghiệm: Phòng KT&ĐBCL…. Các 

phần mềm đang sử dụng được ghi trong Bảng dưới đây: [H2.2.2.6] 
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Bảng 9.4: Thống kê các phần mềm tin học đang được sử dụng trong trường 

STT Tên phần mềm Đơn vị sử dụng 

1. HUIEducation Toàn trường 

2. SECHUIHRM Quản lý Nhân sự (Phòng TCHC) 

3. XepThoiKhoaBieu  Các đơn vị đào tạo 

4. EFFECT Phòng Tài Chính - Kế toán 

5. CMS Các đơn vị đào tạo 

6. PrjChung Các đơn vị đào tạo, P. Khảo thí 

& ĐBCL, P. Đào tạo 

7. Quản lý Thỉnh Giảng Các đơn vị đào tạo 

8. CTS  Phòng Khảo thí& ĐBCL 

9. a. Hệ Điều hành: Windows 

2003 -> 2012 

b. Cơ sở Dữ liệu: SQL 2008 -> 

2012 

c. Web Platform: ASP.NET, 

PHP  

Nhà H10  

 

Ngoài ra, Trường có bảng mô tả hệ thống mạng máy tính toàn Trường với 

hệ thống máy chủ và các tường lửa an ninh bảo mật thông tin [H9.9.4.8]. 

2. Điểm mạnh 

- Trường đảm bảo đầy đủ trang thiết bị tin học như máy tính, máy chiếu, 

các phần phần mềm phục vụ hoạt động dạy học, NCKH, quản lý. 

- Trường cung cấp dịch vụ wifi miễn phí tại một số địa điểm trong Trường 

giúp SV tiếp cận nguồn tài liệu đa dạng từ nguồn internet. 

- Mạng nội bộ của Trường với hệ thống email Egov, Website là điểm 

mạnh thể hiện sự chuyên nghiệp và đảm bảo tính thuận lợi, an toàn của việc 

trao đổi thông tin nội bộ. 

3. Tồn tại 
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- Việc quản lý hiệu quả sử dụng phần mềm còn dựa vào văn bản cứng, 

chưa được hệ thống đầy đủ và báo cáo định kỳ. 

- Các báo cáo đánh giá việc tin học hoá trong dạy - học, NCKH và quản lý 

chưa được thực hiện. 

- Trong một số trường hợp và thời gian, những sự cố mạng chậm, ngắt 

quãng và quy định khu vực có tính phí wifi thì chưa có thông báo kịp thời cách 

khắc phục. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Trường sẽ thực hiện các kế hoạch sau đây: 

- Định kỳ hàng năm học sẽ thường xuyên khảo sát mức độ hiệu quả của 

việc sử dụng các phần mềm quản lý và có báo cáo đầy đủ, định kỳ; 

- Định kỳ hàng năm có báo cáo đánh giá về việc tin học hoá trong dạy - 

học, NCKH và quản lý; 

- Đảm bảo giải quyết các sự cố mạng chậm, ngắt quãng và quy định khu 

vực có tính phí wifi phải được thông báo kịp thời và có cách khắc phục hiệu 

quả. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 9.5: Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; 

có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho 

sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, 

nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.  

1. Mô tả 

Như đã trình bày trong Tiêu chí 9.2, các cơ sở đào tạo của Trường hiện có 

342 phòng học lý thuyết theo các dãy nhà với diện tích là 57.330 m2. Số giảng 

đường lớn của trường là 230 và 13 hội trường để học, có diện tích 47.577 m2 

[H9.9.2.1]. Tại cơ sở Gò Vấp, số lượng phòng và diện tích theo Bảng 9.5 sau: 
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Bảng 9.5: Thống kê số phòng học và diện tích tại cơ sở Gò vấp 

STT Loại phòng Số lượng Diện tích (m2) 

1 Phòng học:  

Trong đó, 

1.1. Phòng máy tính 

1.2. Phòng học ngoại ngữ 

1.3. Phòng nhạc, họa 

1.4. Giảng đường, hội trường để học: 

- Giảng đường 

- Hội trường để học 

208 

 

63 

12 

1 

 

125 

7 

35.756 

 

6.918 

1.056 

98 

27.683 

 

 

2 Phòng thí nghiệm 65 7.027 

3 Xưởng thực tập, thực hành 119 18.461 

4 Ký túc xá 172 16.227 

5 Nhà ăn, nhà xe, nhà vệ sinh  15.696 

Tổng số  564 93.167 

 

Bình quân số mét vuông diện tích phòng học, giảng đường và phòng thí 

nghiệm/thực hành toàn trường trên đầu người học qua các năm từ 2012 đến 

2014 luôn tăng (1,82m2/SV (2012); 3,13m2/SV (2013); 3,59/m2/SV (2014); 

3,41 m2/SV (31/08/2015) [H9.9.2.1]. 

Cơ sở Gò Vấp bố trí một phòng tại tầng 03 nhà D có công năng tương tự 

một nhà tập đa năng phục vụ cho công tác giảng dạy thể chất, hoạt động thể 

thao cho CB, GV, HSSV với diện tích 415 m2 [H9.9.2.1]. CB, GV, HSSV đăng 

ký hoạt động trong nhà đa năng với phí hàng tháng là 200.000 đồng [H9.9.5.1]. 

Bên cạnh đó, bố trí một phòng tại tầng trệt nhà A với diện tích 98m2 có công 

năng tương tư một nhà tập đa năng, kết hợp câu lạc bộ văn hóa, phục vụ hoạt 

động văn nghệ, thể dục thể thao của SV và GV do Công đoàn cơ sở Trường 

quản lý cho đăng ký sử dụng miễn phí. Bên cạnh đó, khu sân trước nhà E cũng 

được Trường cho phép SV tận dụng để tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho 

SV [H9.9.2.1]. Trường có thuê mướn cơ sở vật chất của Nhà thiếu nhi Gò Vấp 
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cho SV học giáo dục thể chất và quốc phòng bên ngoài Trường với diện tích 

488 m2 [H9.9.5.2]. Điều này cho thấy, sân chơi phục vụ hoạt động ngoài trời 

quy mô nhỏ và vừa dành cho các phong trào thể thao, hoạt động thể chất luôn 

được Trường chú trọng đầu tư. Phòng tự học đặt tại Thư viện cho SV nội trú và 

ngoại trú có 10 phòng và 01 phòng hội thảo, mở cửa từ 6h30 đến 21h00 từ thứ 

2 đến thứ 6 và từ 7h00 đến 19h00 đối với Thứ 7 và Chủ nhật [H9.9.2.4]. 

Tại cơ sở Thanh Hóa, ngoài 01 sân bóng đá 45x90m2 có diện tích khán đài 

251m2, Trường bố trí một khối nhà D ba tầng có diện tích 1.192m2 có công 

năng tương tự nhà tập đa năng. Tại cơ sở Quảng Ngãi, ngoài các sân bóng 

chuyền, cầu lông bên trong Khu B Nguyễn Du, Trường đang báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi khu liên hợp thể dục thể thao khuôn viên đất sử dụng đến 

35.000 m2 phục vụ Phân hiệu đào tạo tại Quảng Ngãi [H9.9.2.1]; [H2.2.1.16]. 

Trường có khu ký túc xá khang trang, sạch đẹp, thoáng mát bên trong các 

khuôn viên của cơ sở đào tạo. Ký túc xá tại cơ sở Gò Vấp gồm 02 đơn nguyên 

nhà I và nhà G, có diện tích 16.227 m2 với 172 phòng, 2.583 giường phục vụ 

nhu cầu ở nội trú cho SV cho 5.056 SV, tỷ lệ 2.5 m2/SV [H9.9.2.1]; [H9.9.5.3]. 

Trường căn cứ vào Quy chế công tác học sinh, SV nội trú của Bộ GD&DT để 

xét vào ở trong ký túc xá trong trường hợp số người có nguyện vọng vào nội trú 

lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú theo thứ tự tiên như sau: Anh hùng 

lực lượng vũ trang, con liệt sĩ, con thương bệnh binh, SV có hộ khẩu thuộc khu 

vực ưu tiên, người có hoàn cảnh khó khăn…. [H9.9.5.4]. Ký túc xá nằm trong 

khuôn viên trường giúp SV đi lại dễ dàng và có hệ thống camera quan sát an 

ninh khu vực hành lang, cầu thang các tầng. Ngoài ra, hệ thống phát thanh, 

thông tin cung cấp được phổ biến cho SV [H9.9.1.8]. Ký túc xá tại cơ sở Thanh 

Hóa gồm 03 đơn nguyên 04 - 05 tầng là nhà H, nhà G và nhà F có tổng diện 

tích 13.662m2 gồm 188 phòng. Ký túc xá tại cơ sở Quảng Ngãi gồm 04 đơn 

nguyên từ 4 – 11 tầng là nhà A, nhà B, nhà C, nhà E có tổng diện tích 12.942 

m2 gồm 198 phòng [H9.9.2.1]. 

Trường đã thực hiện khảo sát các nhu cầu về sử dụng các phòng học, 

phòng nội trú trong ký túc xá và nhu cầu về sân bãi thể dục thể thao và khu văn 
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hoá văn nghệ cho người học [H2.2.5.8]. 

2. Điểm mạnh 

- Diện tích bình quân lớp học đạt tiêu chuẩn theo quy định của trường đại 

học. 

- Trường có hệ thống phòng ký túc xá thoáng mát, đảm bảo an toàn cho 

SV nội trú, có các phòng phục vụ hoạt động giải trí, rèn luyện thể chất cho GV 

và HSSV. 

- Số lượng phòng tự học có kết nối internet miễn phí đặt tại thư viện rất 

gần với ký túc xá, có phục vụ đến tối cũng tạo điều kiện thuận lợi cho SV học 

tập. 

3. Tồn tại 

Nhà đa năng, khu vui chơi thể thao sân bãi còn nhỏ so với số lượng SV 

của Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015 - 2016, Trường lên kế hoạch đầu tư cơ sở mới ở quận 12, 

TP. HCM, trong đó có đủ các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và các 

hoạt động đa dạng cho SV: nhà đa năng, phòng giải trí, câu lạc bộ, sân bãi thể 

thao,.. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân 

viên cơ hữu theo quy định. 

1. Mô tả 

Tại cơ sở Gò Vấp, tổng diện tích Trường đang quản lý là 19.540 m2, trong 

đó diện tích sàn đã xây dựng là 103.471 m2, diện tích làm việc là 8.519 m2 với 

số lượng 16 Khoa, 02 Viện và 14 Phòng ban với số CBQL, GV, NV cơ hữu là 

1.282 người (tính đến 31/08/2015) thì bình quân diện tích đất làm việc là 15,24 

m2/người; bình quân diện tích sàn cho văn phòng làm việc là 34,0 m2/viên chức 

hành chính. [H9.9.2.1]; [H2.2.1.4]; [H9.9.6.1]. Diện tích các phòng làm việc 

được thống kê theo Bảng 9.6 dưới đây [H9.9.6.2]: 
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Bảng 9.6: Diện tích của phòng làm việc các phòng ban và khoa 

STT Phòng, đơn vị Diện tích 

A Cơ sở Gò Vấp  

1 Phòng Tổ chức - Hành chính 666,42 

2 Phòng Kế hoạch Vật tư  37 

3 Phòng Tài chính – Kế toán 144 

4 Phòng Đào tạo  702 

5 Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế  251 

6 
Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh 

viên 
 462 

7 Phòng Quản lý Sau đại học 72 

8 Phòng Quản Trị 77,2 

9 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  242 

10 Phòng Dịch vụ  115 

11 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm  58 

12 Khoa Giáo dục thường xuyên 56,8 

13 Khoa Ngoại ngữ  156 

14 Khoa Công nghệ Thông tin  393 

15 Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh  302 

16 Khoa Công nghệ Hóa học  227 

17 Khoa Công nghệ Cơ khí  297 

18 Khoa Công nghệ Động lực  302 

19 Khoa Công nghệ Điện tử  302 

20 Khoa Công nghệ Điện  302 

21 Khoa Khoa học cơ bản  120 

22 Khoa Lý luận Chính trị 264 

23 Khoa Công nghệ May thời trang  415 

24 Khoa Kế toán kiểm toán  208 

25 Khoa Quản trị Kinh doanh  208 
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STT Phòng, đơn vị Diện tích 

26 Khoa Thương mại Du lịch  112 

27 Khoa Tài chính Ngân hàng  131 

28 
Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi 

trường 
 376 

29 
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và kết nối 

doanh nghiệp 
129 

30 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất  53 

31 Trung tâm Thông tin - Thư viện  124 

32 Phòng quản lý ký túc xá  174 

33 Công đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM   24 

34 Nhà Xuất bản  117 

35 Nhà ăn  18 

 Cộng cơ sở Gò Vấp 8.159 

B Văn phòng cơ sở Biên Hòa 210 

C Văn phòng cơ sở Quảng Ngãi 3.239 

D Văn phòng cơ sở Thanh Hóa 4.810 

 Cộng các cơ sở 16.418 

 

Tất cả các phòng ban chức năng đều có máy tính, máy photocopy, máy 

scanner, máy in, cài đặt các phần mềm quản lý và các trang thiết bị cần thiết để 

phục vụ hiệu quả công việc [H9.9.1.8].  

Ở các đơn vị đào tạo, CBQL, NV và GV đều được trang bị phòng làm 

việc, máy tính và trang thiết bị cần thiết phục vụ đào tạo và NCKH. [H9.9.1.8]; 

[H9.9.4.1]. Tất cả máy vi tính của Trường đều được kết nối mạng nội bộ, 

internet [H9.9.4.2]. 

2. Điểm mạnh 

- Trường trang bị đầy đủ phòng làm việc cho CBQL, GV và NV.  

- Các trang thiết bị cần thiết cho phòng làm việc được cung cấp đầy đủ, 

đảm bảo môi trường làm việc cho CB, GV, NV. 
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3. Tồn tại 

Kế hoạch xây dựng phòng ốc của Trường theo tiêu chuẩn quy định còn rời 

rạc, thiếu quy trình. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong các năm học sắp đến, Trường tập trung vào thiết kế xây dựng phòng 

ốc tại các cơ sở mới theo quy định, tiêu chuẩn của nhà nước, đồng thời, có đề ra 

chiến lược xây dựng một cách đồng bộ, hợp lý và khoa học. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn 

TCVN 3981:1985. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy 

định 

1. Mô tả 

Tổng diện tích mặt bằng của các cơ sở Trường là 268.035 m2, dù chưa 

được xây dựng hết công năng nhưng tính chung diện tích mặt bằng chia cho 

mỗi đầu SV là 8.45 m2/SV. Tại cơ sở chính của Trường có diện tích 19.540m2 

trên tổng cán bộ cơ hữu tại trường là 1.282 người, bình quân diện tích đất làm 

việc là 15.24 m2/người và 0.6 m2/SV [H9.9.2.1]. Đối chiếu với TCVN 

3981:1985 - Tiêu chuẩn thiết kế trường đaị hoc̣, tương ứng với quy mô SV hiện 

tại tính đến ngày 31/08/2015 là 31.702 SV như hiêṇ nay và quy hoac̣h phát triển 

trong tương lai Trường có đủ diêṇ tích sử duṇg đất theo quy điṇh [H9.9.7.1].  

Hiện nay, Trường đang đầu tư xây dựng mới 267,019 m2 ha tại Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh [H2.2.1.12] và 21,818 m2 tại Thành phố Quảng Ngãi 

[H9.9.2.1]. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII ngày 30/05/2015 

đã định hướng trọng tâm sớm đầu tư đầu tư cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa 

học mới tại Quận 12 để duy trì qui mô đào tạo hiện tại, nâng cao chiều sâu chất 

lượng đào tạo, đạt chuẩn trọng điểm quốc gia và một số nước trong khu vực 

Asean. 

2. Điểm mạnh 

Trường có đủ diện tích đất theo quy định và tiêu chuẩn yêu cầu. Trường còn 
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có Đề án xây dựng phát triển cơ sở vật chất mới quy mô tại quận 12, tạo điều 

kiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp diện tích đất cho việc dạy và học. 

3. Tồn tại 

Đề án vẫn trong giai đoạn chưa triển khai nên vẫn còn khá dài hạn trong việc 

xây dựng mới. 

4. Kế hoạch hành động 

Trường lên kế hoạch đẩy mạnh tiến trình hoàn thành đề án xây dựng trong 

tương lai sau khi được phê duyệt. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 9.8: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật 

chất trong kế hoạch chiến lược của trường. 

1. Mô tả 

Các hoạt động đào tạo và NCKH của Trường hiện đang diễn ra chủ yếu tại 

cơ sở Gò Vấp. Trước mắt, dù cơ sở vật chất của Trường về cơ bản đáp ứng nhu 

cầu làm việc cũng như dạy và học, Trường vẫn đang nỗ lực để nâng cấp bổ 

sung và cải tạo nhằm cải tiến số lượng và chất lượng cơ sở vật chất của Trường 

[H9.9.6.1]. Sau khi bàn giao cơ sở Thái Bình về tỉnh Thái Bình và chuyển SV 

Cơ sở Biên Hòa về cơ sở Gò Vấp học tập, Trường còn lại các cơ sở đào tạo sau 

đây: [H2.2.1.16]; [H2.2.1.15]; [H9.9.2.1] 

- Cơ sở chính tại Gò Vấp: diện tích đất 19.540 m2 

- Cơ sở Thanh Hóa: diện tích đất 103.670 m2 

- Cơ sở Quảng Ngãi: diện tích đất 21.818 m2 

Hiện nay, cơ sở Quảng Ngãi đã được Bộ GD&DT cho chủ trương phát 

triển thành phân hiệu đại học trực thuộc và Trường đã phê duyệt trủ trương 

công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở miền Trung của Trường 

[H9.9.8.1]. 

Trong chiến lược xây dựng Trường ĐHCN TP. HCM giai đoạn 2015 - 

2020, Trường chú trọng đến dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và NCKH tại 

quận 12, TP. HCM với diện tích đất 267.019 m2 [H1.1.1.6]. Trường đã ra quyết 
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định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có chức năng, nhiệm vụ: giúp 

việc cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng xin cấp đất, 

chuẩn bị đâu xây dựng mở rộng Trường tại quận 12; triển khai thực hiện đầu tư 

xây dựng các hạng mục công trình sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố 

giao đất; hoàn chỉnh thủ tục nghiệm thu và kết thúc dự án theo ủy quyền của chủ 

đầu tư [H2.2.1.12]. Hiện tại, cơ sở tại quận 12 được Ủy ban nhân dân thành phố 

duyệt diều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 

(quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 [H2.2.1.12] và Ủy ban nhân dân Quận 12 ban 

hành quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và Tổ 

công tác điều tra hiện trạng, giải phóng mặt bằng Dự án để nhanh chóng bàn 

giao mặt bằng cho Trường thực hiện [H2.2.1.12]. Mục tiêu của dự án hoàn 

thành trong 5 năm (2015 – 2020), mỗi năm hoàn thành một số hạng mục công 

trình để di chuyển dần từng bộ phận của Trường nhằm giảm tải cho cơ sở Gò 

Vấp [H1.1.1.6]. Tiến độ thực hiện dự án được Trường báo cáo trong Báo cáo 

tổng kết hàng năm [H1.1.1.2]. Sau khi dự án hoàn thành, cơ sở vật chất của 

Trường sẽ đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho công tác đào tạo và NCKH của CB, 

GV, HSSV.  

Hàng năm, Trường có báo cáo kiểm kê tài sản để xác định tình hình xây 

dựng cơ sở vật chất nhằm quản lý việc bảo dưỡng, sửa chữa, thay mới, xây mới 

tại các đơn vị [H9.9.3.11].  

2. Điểm mạnh 

Trường có Đề án quy hoạch tổng thể sử dụng vá phát triển cơ sở vật chất ở 

quận 12, phục vụ cho chiến lược phát triển của Trường trong giai đoạn mới. 

3. Tồn tại 

Việc hoàn thành thủ tục xây dựng đề án mới tại cơ sở mới còn đang tiến 

hành. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2015 đến 2017, Trường tích cực đẩy mạnh xây dựng theo Đề án 

mới theo chuẩn quy định củaNhà nước. 

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 9.9: Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn 

cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học. 

1. Mô tả 

Trường có đội ngũ bảo vệ gồm 10 người cơ hữu (cơ sở Gò Vấp) được 

thành lập có chức năng, nhiệm vụ riêng, trực thuộc Phòng Quản lý Ký túc xá. 

[H6.6.2.10]; [H1.1.1.9]. Hàng ngày, các NV bảo vệ trực ở các cổng, khu nhà 

24/24 giờ, được trang bị các phương tiện hỗ trợ gồm: súng hơi cay, giầy, quần 

áo chuyên dụng, nón, camera an ninh, bộ đàm [H9.9.9.1]; [H9.9.1.8]. Đội ngũ 

bảo vệ có tinh thần, trách nhiệm, hoạt động hiệu quả, kịp thời can thiệp những 

trường hợp mất an ninh của Trường [H9.9.9.2].  

Trường rất quan tâm đến mức độ an toàn của CBVC, HSSV. Trường đã 

cấp thẻ có mã số nhân sự, mã vạch cho CBVC và thẻ SV cho người học để dễ 

dàng quản lý và phát hiện kịp thời những kẻ gian xâm nhập vào Trường 

[H9.9.9.3]. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các cổng ra vào, các khu 

nhà để NV bảo vệ dễ dàng quan sát các hoạt động của Trường. Hiện nay, 

Trường chỉ xảy ra tình trạng mất cấp nhỏ, chưa có vấn đề an ninh nguy hiểm 

xảy ra [H9.9.1.8]; [H6.6.6.11]. 

Hàng năm, CBQL, NV, SV nội trú được tập huấn về an toàn, an ninh, 

PCCC theo kế hoạch, sau khi kết thúc khóa tập huấn được cấp chứng chỉ công 

tác PCCC. Ngoài ra, Trường phối hợp với Sở CSPC&CC TP. HCM lập phương 

án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ (loại 1) và triển khai thực tập phương án 

nhằm chủ động phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn – 

cứu hộ trong những tình huống phức tạp nhất [H6.6.2.14].  

Phòng Quản lý Ký túc xá thành lập các ban, đội nhóm được huấn luyện 

công tác PCCC và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở SV nội trú chấp hành đúng 

các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ. [H9.9.9.4]. Ký túc xá bảo đảm 

an toàn cho SV về PCCC với 82 bình và 45 dây vòi phun [H6.6.2.16]. Trường 

có nội quy quy định an toàn PCCC tại các khu ký túc xá, nhà xe, Thư viện 

[H6.6.2.15]. Trường cũng có sơ đồ kỹ thuật hệ thống PCCC nhà xe trung tâm. 

[H6.6.2.17].  
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Ngoài ra, Trường và công an quận Gò Vấp đã xây dựng Quy chế phối hợp 

về đảm bảo an ninh, trật tự tại Ký túc xá với mục đích phát động SV và nhân 

dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm giữ gìn tốt an 

ninh, trật tự ở trong và ngoài khuôn viên Trường; góp phần tạo điều kiện thuận 

lợi cho SV cư trú, sinh hoạt, học tập và các hoạt động khác được an toàn, có kết 

quả cao, đúng pháp luật, đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước 

[H6.6.2.12]. Vào ngày 10 hàng tháng, công an quận Gò Vấp, công an phường 4 

và Ban quản lý KTX tổ chức giao ban đánh giá về tình hình SV vi phạm pháp 

luật, vi phạm nội quy và hình thức xử lý theo đúng quy định. Đồng thời đề ra kế 

hoạch, phương hướng hành động nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại ký túc xá 

của tháng tới [H9.9.9.5]. Sau 05 năm thực hiện Quy chế, Trường và công an 

quận Gò Vấp đã có báo cáo sơ kết 01 năm, 03 năm và 05 năm những kết quả đã 

đạt được và tồn tại cần khắc phục trong các năm tiếp theo [H6.6.2.12]. 

Hàng năm, Trường báo cáo công an quận Gò Vấp, công an TP. HCM về 

tình hình ANTT của Trường. Các báo cáo hàng năm của Trường cho thấy, tình 

hình an ninh được đảm bảo, không xảy ra những vấn đề lớn [H6.6.6.11]. 

2. Điểm mạnh 

- Vấn đề an toàn PCCC được quan tâm đặc biệt, đảm bảo tốt. 

- Trường có đội ngũ bảo vệ nhiệt tình,có trách nhiệm, đảm bảo an toàn và 

đáp ứng được yêu cầu giữ trật tự tại Trường. 

3. Tồn tại 

- Còn xảy ra một số vụ mất cắp nhỏ giữa SV với nhau. 

- Đội bảo vệ có kinh nghiệm nhưng chưa qua trường lớp huấn luyện 

chuyên nghiệp, độ tuổi khá cao. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2015 - 2016, Trường cố gắng duy trì mối liên hệ vấn đề an 

ninh trật tự, an toàn trường học với công an địa bàn trực thuộc để kịp thời có 

biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho trường học. Thường xuyên tổ chức tập 

huấn cho đội ngũ bảo vệ, công tác PCCC. Đồng thời bảo trì định kỳ trang thiết 

bị, hỗ trợ đảm bảo hoạt động tốt bất kỳ thời điể nào xảy ra. 
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5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9:  

Trường có Thư viện đáp ứng nhu cầu độc giả, các phòng học, phòng thực 

hành, thí nghiệm, xưởng mô hình và các trang thiết bị đảm bảo cả về số lượng 

lẫn chất lượng phục vụ đào tạo và NCKH. Bên cạnh đó, Trường đảm bảo diện 

tích mặt bằng để phục vụ hoạt động dạy học và NCKH theo yêu cầu của từng 

ngành đào tạo. 

Trường có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học. Có ký 

túc xá cho người học và có đội ngũ bảo vệ chuyên trách làm việc 24/24 để bảo 

vệ tài sản, trật tự, an ninh, an toàn cho CBQL, GV, NV và người học. 

Thực hiện công tác đổi mới GDĐH, nâng cao chất lượng đào tạo, Trường 

ĐHCN TP. HCM đã có quy hoạch tổng thể và hàng năm có kế hoạch bổ sung, 

điều chỉnh về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ có hiệu quả hoạt 

động dạy và học, NCKH và các hoạt động khác của Trường. 

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 9/9 
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TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

 

Mở đầu 

Trường ĐHCN TP. HCM được phép của Bộ Công Thương hoạt động theo 

cơ chế tự chủ tài chính từ năm 2015. Để thực hiện cơ chế này, từ lúc chuẩn bị 

Đề án tự chủ về tài chính cũng như đến lúc được Thủ tướng Chính phủ chính 

thức phê duyệt theo Quyết định số: 902/QĐ-TTg ngày 23 tháng 06 năm 2015, 

công tác tài chính kế toán, hoạt động tài chính và quản lý tài chính hiệu quả là 

những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban Giám 

hiệu.  

Trường ĐHCN TP. HCM thực hiện công tác quản lý thu chi tài chính theo 

đúng các quy định của Nhà nước, tuân thủ Luật kế toán, quản lý chặt chẽ các 

nguồn tài chính, thu chi rõ ràng, minh bạch, công khai. Các khoản chi đảm bảo 

hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ chính sách theo chủ trương tiết kiệm, 

chống lãng phí. Công tác lập kế hoạch được chuẩn hóa theo đúng quy định. 

 

Tiêu chí 10.1: Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo 

được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học. 

1. Mô tả 

Trường ĐHCN TP. HCM có các nguồn thu tài chính công khai, hợp pháp 

theo đúng quy định nhà nước và Bộ Công Thương. Các nguồn thu này đáp ứng 

được một cách hiệu quả mục đích phát triển của Trường, phục vụ cho các hoạt 

động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Trường.  

Các nguồn tài chính của Trường được nêu rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ 

hàng năm, chủ yếu gồm:  

a. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp: Nguồn ngân sách Nhà nước được cấp 

ổn định hàng năm [H10.10.1.1]. 

b. Nguồn thu sự nghiệp khác:  

- Học phí: Các khoản thu học phí theo quy định của pháp lệnh phí, lệ phí và 
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Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số  

214/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định thành lập 

Trường ĐHCN TP. HCM [H2.2.1.1]. 

- Phí ký túc xá, cơ sở vật chất, các khoản thu gắn với hoạt động đơn vị (thu 

dự án liên kết đào tạo, hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ gắn với hoạt động 

của đơn vị, khai thác cơ sở vật chất, các hợp đồng NCKH...), được thực hiện 

theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H10.10.1.3]. 

- Kinh phí thu được từ hoạt động dịch vụ liên kết với ngân hàng thu học phí 

hàng ngày, dịch vụ nhà ăn và hoạt động bãi xe [H10.10.1.4]. 

Các khoản thu trên cũng được thực hiện đúng các quy định về tài chính do 

cơ quan tài chính có thẩm quyền ban hành. Kinh phí từ các nguồn thu được nhập 

vào tài khoản theo đúng quy định và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 

[H10.10.1.4]. 

Trường luôn có chiến lược khai thác có hiệu quả các nguồn tài chính một 

cách hợp pháp để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài 

chính cho chiến lược phát triển tổng thể Trường ĐHCN TP. HCM, đáp ứng kịp 

thời nhu cầu đào tạo rất lớn của xã hội, tạo điều kiện tăng thu nhập cho CBVC, 

đầu tư cho các công trình trọng điểm, tăng cường kinh phí cho hoạt động NCKH 

và một số hoạt động khác của Trường [H1.1.1.6]. Từ năm 2013, Trường được 

Bộ Công Thương phê duyệt tự chủ hoàn toàn về tài chính theo Nghị định 43 và 

được Thủ tướng phê duyệt Đề án thí điểm theo cơ chế tự chủ mới (2015-2017) 

vào năm 2015 [H2.2.3.4]. Với cơ chế tự chủ này, Trường đang tiến hành các kế 

hoạch phát triển các nguồn thu nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển của 

Trường. 

2. Điểm mạnh 

Hoạt động tài chính của Trường ĐHCN TP. HCM trong những năm vừa 

qua đã đạt được hiệu quả rất cao trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn. Các 

nguồn thu đều đảm bảo hợp pháp, được sử dụng đúng mục đích công khai, minh 

bạch.  
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3. Tồn tại 

Hoạt động NCKH theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp chưa hoàn toàn 

được phát triển để tăng nguồn thu cho Trường 

4. Kế hoạch hành động 

- Từ năm học 2015, Trường sử dụng hoàn toàn quyền tự chủ của trường đại 

học để đảm bảo đủ chi phí đào tạo theo hướng chất lượng – hiệu quả, kết hợp 

triển khai một cách tích cực các chính sách liên quan nhằm tăng cường, mở rộng 

các hoạt động KHCN, hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh tế để tạo nguồn thu.  

- Trường thực hiện mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học và các 

tổ chức trong và ngoài nước để mở rộng quy mô, loại hình đào tạo đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ mới, từ đó thu hút nhiều nguồn 

thu hơn.  

5. Tự đánh giá: Đạt  

 

Tiêu chí 10.2: Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính 

trong trường đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo 

quy định. 

1. Mô tả 

Việc lập kế hoạch tài chính hàng năm luôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm 

đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Trường. Trong giai 

đoạn từ năm 2010 - 2015, cũng giống như những năm trước đó, Trường luôn coi 

trọng công tác lập kế hoạch tài chính và việc hoạch định phương hướng cho việc 

phát triển của Trường. Kế hoạch tài chính năm của Trường phù hợp với yêu cầu 

đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo của Trường [H10.10.2.1]. 

Công tác quản lý tài chính của Trường được chuẩn hóa ngay từ rất sớm 

theo hướng tin học hoá với sự hỗ trợ của các phần mềm phục vụ cho công tác kế 

toán, quản lý lương, học phí. Các phần mềm hiện có là phần mềm kế toán, phần 

mềm lương, phần mềm quản lý học phí [H10.10.2.2]. Việc sử dụng các phần 

mềm đã giúp nhà trường quản lý tốt công tác tài chính. Các phần mềm được liên 

kết với nhau bởi mạng LAN (mạng nội bộ) và mạng internet tạo sự quản lý 
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thống nhất giữa các cơ sở và các bộ phận trong Trường. Nhà trường còn liên kết 

với Ngân hàng NN&PTNT Sài Gòn, Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng Công 

thương để chuyển tiền lương vào tài khoản của CBVC [H10.10.2.3]. Các thông 

tin về chi trả cá nhân được thông báo công khai trên website của Trường 

[H1.1.1.16]. 

Công tác lập kế hoạch tài chính của nhà trường dựa trên các cơ sở sau:  

- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Bộ GD&ĐT và Bộ Công Thương giao 

Trường ĐHCN TP. HCM: chỉ tiêu về lao động [TC5], chỉ tiêu tuyển sinh 

[H4.4.1.5-10], chỉ tiêu kinh phí ngân sách cấp [H10.10.1.1]; 

- Chiến lược phát triển và nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn 

[H1.1.1.6]; 

- Nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực NCKH và các hoạt động khác 

[H1.1.1.6]; 

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tài chính năm trước [H1.1.1.6]. 

- Các chế độ, quy định, định mức tài chính do Nhà nước ban hành. 

[H10.10.2.4]; 

- Quy chế thu chi nội bộ của Trường [H2.2.2.1]. 

Kế hoạch tài chính năm đều được Trường cân đối hợp lý, chi tiêu chặt chẽ 

trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao và chủ động điều chỉnh để thực 

hiện các nhiệm vụ phát sinh. Kế hoạch tài chính của Trường còn được công khai 

thông qua trong Hội nghị CBVC toàn Trường hàng năm [H1.1.1.6]. 

Định kỳ đoàn Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ 

Công Thương kiểm tra về công tác quản lý tài chính và các kết luận của các 

đoàn trên đều đánh giá tích cực về công tác quản lý tài chính của Trường 

[H10.10.2.5]. Ngoài ra, hàng năm Trường đều tiến hành mời kiểm toán độc lập 

để kiểm tra, rà soát các hoạt động thu chi nhằm kịp thời khắc phục những sai sót 

[H10.10.1.4]. 

2. Điểm mạnh 

Công tác quản lý tài chính được chuẩn hóa, tin học hóa. Các khoản mục thu 

chi được theo dõi chi tiết cụ thể theo từng nguồn kinh phí, từng hoạt động luôn 
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tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập các kế hoạch tài chính hàng năm rõ ràng, sát 

thực tế, đáp ứng kịp thời công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của 

trường. 

3. Tồn tại 

Công tác lập kế hoạch chi thường xuyên tại các đơn vị phòng ban chức 

năng chưa được thực hiện một cách đồng bộ, do đó kế hoạch tài chính hàng năm 

đôi khi chưa sát với thực tế. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, Trường đẩy 

mạnh thực hiện công tác lập kế hoạch từ cơ sở trên nhu cầu thực tế của các bộ 

phận chức năng đảm bảo kế hoạch sát với như cầu thực tế. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Tiêu chí 10.3: Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh 

bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học. 

1. Mô tả 

Tài chính của Trường được phân bổ hợp lý, có trọng tâm nhằm phục vụ 

cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH. Căn cứ vào kế hoạch chiến 

lược phát triển của Trường trong từng giai đoạn, kế hoạch tài chính hàng năm, 

nguồn tài chính của Trường được phân bổ, sử dụng đáp ứng nhu cầu phát 

triển của Trường [H9.9.3.1]. 

Việc phân bổ, sử dụng tài chính được Trường căn cứ vào các kế hoạch tài 

chính hàng năm của Trường [H10.10.2.1]. Ngoài ra, việc phân bổ tài chính của 

Trường còn căn cứ vào Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 

nhằm đảm bảo khai thác tốt các nguồn thu, góp phần đảm bảo chi thường 

xuyên các hoạt động của Trường [H10.10.2.4]. 

Từ năm 2015, Trường phân phối nguồn thu theo Nghị định 16 của Chính 

phủ và theo Quyết định số: 902/QĐ-TTg tự chủ tài chính đối với các hoạt động 

thu chi từ nguồn thu sự nghiệp, phần chênh lệch thu chi phân phối theo Quyết 

định số 902; Riêng phần chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất và dịch vụ trích 
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100% vào quỹ Trường, phân phối theo 04 quỹ như sau: quỹ ổn định thu nhập 

trích bằng một tháng thu nhập, quỹ khen thưởng phúc lợi trích bằng 03 tháng 

lương, Quỹ học bổng trích 8% trên học phí thu được, phần còn lại là quỹ phát 

triển sự nghiệp [H10.10.3.1]. 

Việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định và có hiệu quả luôn được 

Trường thực hiện nghiêm túc thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm 

[H2.2.2.1]. Dựa vào quy chế này, Trường có kế hoạch phân bố tài chính hàng 

năm và được công khai, đảm bảo tính minh bạch thông qua trong Hội nghị 

CBVC toàn Trường [H1.1.1.6]. 

Sự phân bổ, sử dụng tài chính một cách hợp lý còn được thể hiện : Việc 

đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, làm việc ngày 

càng tiếp cận được với công nghệ hiện đại. Các cơ sở giảng dạy đều được cải 

tạo, sửa chữa khang trang, sạch đẹp nên đã thu hút đông đảo người học trong cả 

nước với số lượng SV ngày càng tăng [H9.9.3.1]. Ngoài ra, việc phân bổ hợp lý 

các nguồn thu đã góp phần nâng cao đời sống CBVC và xây dựng cơ sở vật 

chất của Trường [H10.10.1.5]. Kết quả khảo sát của Trường được Viện NCGD 

thực hiện cho thấy CBQL, GV và NV của Trường đánh giá cao mức độ hợp lý, 

minh bạch và hiệu quả của việc phân bổ và sử dụng tài chính [H2.2.5.8]. 

2. Điểm mạnh 

Công tác tài chính đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của trường là công tác 

giảng dạy và NCKH. Kinh phí hàng năm được phân bổ cho các họat động được 

thực hiện theo nhu cầu thực tế và các kế hoạch hoạt động. Việc sử dụng nguồn 

kinh phí luôn đảm bảo sự hợp lý, minh bạch công khai và tính hiệu quả cao. 

3. Tồn tại 

Nếu căn cứ vào sứ mạng và mục tiêu và các tiêu chuẩn của các nước tiên 

tiến để đầu tư vào cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại thì việc phân bổ tài 

chính còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu thực tế. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2015 - 2016, Trường yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là các đơn 

vị đào tạo và NCKH đẩy mạnh việc phân cấp quản lý theo hướng tăng cường 
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tính tự chủ và chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong Trường. Ngoài ra, Trường 

sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu chi quản lý hành chính, để làm cơ sở khoán kinh 

phí cho từng đơn vị, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý hành chính. Trường cũng 

giao Phòng Kế toán - Tài chính hoàn chỉnh và công khai quy chế chi tiêu nội 

bộ hàng năm.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10: 

Công tác quản lý tài chính và quản lý tài chính là một vấn đề hết sức quan 

trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường. 

Được sự quan tâm sâu sát của Bộ Công Thương  và các Bộ, Ngành liên 

quan, Trường ĐHCN TP. HCM luôn nhận thức được ý nghĩa và vai trò quan 

trọng này, Trường luôn nghiên cứu để tìm ra những giải pháp chiến lược huy 

động nguồn lực về tài chính để thực hiện được quyền tự chủ của mình trong các 

nguồn thu, chi hợp lý và có hiệu quả, ngày càng nâng cao tính chặt chẽ, khoa 

học trong việc quản lý và sử dụng kinh phí để hướng đến mục tiêu phát triển 

trường, xây dựng và phát triển sự nghiệp đào tạo chung của đất nước.  

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 3/3 
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PHẦN IV: KẾT LUẬN 

 

Từ kết quả tự đánh giá, có thể thấy Trường ĐHCN TP. HCM có sứ mạng 

rõ ràng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của Trường. Sứ mạng 

của Trường luôn gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của 

TP. HCM và cả nước, cũng như trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển 

giáo dục của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu giáo dục của Trường đã được cụ thể 

hóa thành chiến lược cụ thể, chi tiết thành các mục tiêu hàng năm, định kỳ được 

rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Trường có một 

đội ngũ CBQL, GV và NV có năng lực, tham gia đào tạo và NCKH. SV của 

Trường năng động, đáp ứng tốt nhu cầu lao động của địa phương và cả nước. 

Trường có các chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, được thiết kế 

với sự tham gia của đầy đủ các thành phần có liên quan. Cơ sở vật chất và tài 

chính của Trường đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH&CGCN. Trường từng bước 

khẳng định vị trí của mình thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp 

tác, quan hệ quốc tế. 

Trong năm học 2015 - 2016, Trường tập trung tối đa nguồn lực vào việc 

thực hiện kế hoạch hành động, khắc phục các điểm tồn tại sau khi thực hiện tự 

đánh giá. Trường đã lên kế hoạch và gởi văn bản yêu cầu các phòng, ban, khoa, 

đơn vị trực thuộc Trường lên kế hoạch báo cáo việc khắc phục các điểm tồn tại, 

rà soát lại tất cả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và kịp thời báo cáo Trường 

kết quả việc thực hiện theo tiến độ mà Trường đặt ra trong văn bản. Cụ thể, để 

khắc phục các hạn chế về lưu trữ hồ sơ, văn bản, Trường đang nỗ lực xây dựng 

một đội ngũ chuyên nghiệp trong công tác đảm bảo chất lượng, sử dụng công 

nghệ thông tin phục vụ cho tất cả các hoạt động quản lý chất lượng cho giai 

đoạn sắp đến. Trường đã thành lập Phòng KT&ĐBCL, bố trí đội ngũ CB chuyên 

trách đúng chuyên môn, có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá, duy 

trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường.  

Do CTĐT được xây dựng mới nhất của Trường mới được đưa vào vận hành 

năm học 2015 - 2016 nên Trường đang tiếp tục không ngừng rà soát và cải tiến 
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lại CTĐT của mình, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học cũng như nhu cầu đổi 

mới của xã hội. Bằng chứng rõ nhất cho sự nỗ lực cải tiến của Trường đó là việc 

thực hiện lấy ý kiến phản hồi của tất cả các đối tượng trong và ngoài trường 

gồm: SV đang học, GV, NV, DN và cựu SV về các nội dung liên quan đến 

CTĐT của Trường nhằm thu được các ý kiến của các đối tượng, để từ đó xây 

dựng các giải pháp và kế hoạch tiếp theo để cải tiến CTĐT của Trường. Theo 

đó, Trường cũng đã đề ra các kế hoạch để khắc phục các điểm tồn tại về CTĐT 

và các nội dung liên quan như: kế hoạch theo dõi SV tốt nghiệp, kế hoạch rà 

soát lại chuẩn đầu ra, kế hoạch thực hiện khảo sát định kỳ ý kiến của các đối 

tượng về CTĐT, kế hoac̣h để làm viêc̣ với các trường cao đẳng và đaị hoc̣ có các 

ngành hoc̣ tương tư ̣như các ngành của Trường để xúc tiến viêc̣ ký kết các thỏa 

thuâṇ công nhâṇ CTĐT của nhau. Trường cũng đã có kế hoạch điều chỉnh và rà 

soát lại các điểm còn tồn tại trong việc vận hành CTĐT của Trường cho thấy 

chiều hướng tích cực trong việc không ngừng cải tiến chất lượng của CTĐT 

cũng như chất lượng giáo dục chung của Trường trong giai đoạn tiếp theo.  

Trường quyết liệt và đẩy nhanh việc thu hút các nhà khoa học có trình độ 

đẳng cấp quốc tế về làm việc tại Trường, và tăng cường thu hút một lượng lớn 

tiến sĩ tốt nghiệp từ nước ngoài về để có thể sớm đảm nhận các vị trí chuyên 

môn quan trọng và là thế mạnh của Trường. Ban lãnh đạo Trường đang đẩy 

mạnh việc đưa Trường hội nhập thông qua các chương trình hợp tác quốc tế dài 

hơi với các đối tác có thể hỗ trợ các đơn vị là thế mạnh của Trường, áp dụng các 

tiêu chuẩn quốc tế trong tuyển chọn và đánh giá đội ngũ GV đặc biệt là đội ngũ 

tiến sĩ trở lên. 

Để đạt được hiệu quả như mong muốn trong nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ, Trường sẽ xây dựng kế hoạch kiện toàn bộ máy, xây 

dựng quy trình quản lý riêng cho hoạt động khoa học công nghệ và thực hiện 

đúng quy trình quản lý để công tác vận hành, thống kê, lưu trữ được thực hiện 

một cách bài bản và hiệu quả. Ngoài ra, Trường tiến hành xúc tiến triển khai các 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đẩy mạnh hoạt động NCKH, từ đó, góp 

phần nâng cao uy tín, vị thế của Trường.  
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Thực hiện công tác đổi mới GDĐH, nâng cao chất lượng đào tạo, Trường 

ĐHCN TP. HCM đã có quy hoạch tổng thể và hàng năm có kế hoạch bổ sung, 

điều chỉnh về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ có hiệu quả hoạt 

động dạy và học, NCKH và các hoạt động khác của Trường. 

Trường ĐHCN TP. HCM luôn nhận thức được ý nghĩa và vai trò quan 

trọng của tài chính trong định hướng tự chủ toàn diện của mình, Trường luôn 

nghiên cứu để tìm ra những giải pháp chiến lược huy động nguồn lực về tài 

chính để thực hiện được quyền tự chủ của mình trong các nguồn thu, chi hợp lý 

và có hiệu quả, ngày càng nâng cao tính chặt chẽ, khoa học trong việc quản lý 

và sử dụng kinh phí để hướng đến mục tiêu phát triển trường, xây dựng và phát 

triển sự nghiệp đào tạo chung của đất nước.  

Kết quả tự đánh giá cho thấy Trường ĐH Công nghệp TP. HCM đã nghiêm 

túc thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo, NCKH và các công tác 

khác theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các trường đại học của Bộ 

GD&ĐT. Trường đã huy động tất cả CBQL tham gia vào quá trình tự đánh giá, 

thông báo và nhận được sự hưởng ứng từ hầu hết các GV, NV và SV đang học 

cũng như nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà tuyển dụng và SV tốt 

nghiệp của Trường. Kết quả đạt được từ Báo cáo tự đánh giá thể hiện sự nỗ lực 

của toàn Trường trong giai đoạn từ 2010 - 2015, phản ảnh chính xác thực trạng 

của Trường với các điểm mạnh, điểm còn tồn tại và kế hoạch hành động của 

Trường trong giai đoạn tới.  
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PHỤ LỤC 7: TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

Mã trường: IUH 

 

Tên trường: Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

Khối ngành:  

Ngày hoàn thành tự đánh giá: 30/09/2015 

Các mức đánh giá: Đ: Đạt; C: Chưa đạt; KĐG: Không đánh giá  

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu 

trường đại học 
 Tiêu chuẩn 6: Người học 

1 Đ    1 Đ   

2 Đ    2 Đ   

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 
 3 Đ   

 4 Đ   

1 Đ    5 Đ   

2 Đ    6 Đ   

3 Đ    7 Đ   

4 Đ    8 Đ   

5 Đ    9 Đ   

6 Đ    Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, 

phát triển và chuyển giao công nghệ 7 Đ    

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo 
 1 Đ    

 2 Đ   

1 Đ    3 Đ                            

2 Đ    4 Đ   

3 Đ    5 Đ   

4 Đ    6 Đ    

5 Đ    7 Đ   

6 Đ    
Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế 

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 
 

 1 Đ   

1 Đ    2 Đ   

2 Đ    3 Đ   

3 Đ    Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập 

và cơ sở vật chất khác 4 Đ    

5 Đ    1 Đ   

6 Đ    2 Đ   

7 Đ    3 Đ   

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, 

giảng viên, nhân viên 
 

4 Đ   

5 Đ   

1 Đ    6 Đ   

2 Đ    7 Đ   

3 Đ    8 Đ   

4 Đ    9 Đ   

5 Đ    Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính 

6 Đ     1 Đ    

7 Đ    2 Đ   

8 Đ    3 Đ   
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Tổng hợp: 

- Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt: 10; Số tiêu chí đạt: 61 (chiếm 

100%); 

- Số tiêu chí chưa đạt: 0;      Số tiêu chí không đánh giá: 0 

 Tp. HCM, ngày     tháng     năm   2015 

                HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

           TS. Nguyễn Thiên Tuế 
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PHẦN V: PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 8: CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

  (Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 31/8/2015) 

I. Thông tin chung của nhà trường 

1. Tên trường (theo quyết định thành lập): 

Tiếng Việt: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City 

2. Tên viết tắt của trường: IUH 

3. Tên trước đây (nếu có): Trường Cao đẳng Công nghiệp IV 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Công Thương 

5. Địa chỉ trường: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: (08) 38940390. Số fax: (08) 38946268 

E-mail: contact@iuh.edu.vn. Website: www.iuh.edu.vn 

7. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 2004 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (đại học): 2005 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I: 2009 

10. Loại hình trường đào tạo: 

Công lập X       Bán công       Dân lập       Tư thục  

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ) .....................................................................  

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường 

11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: 

nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành 

tích nổi bật. 

Trường ĐHCN TP. HCM là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường được 

thành lập theo Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp IV và hoạt động theo 

Quyết định số 01/2005/QĐ-BCN ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ 

mailto:contact@iuh.edu.vn
http://www.iuh.edu.vn/
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Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Trường. 

Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học kỹ thuật - kinh tế công nghiệp và các 

trình độ thấp hơn thuộc các ngành: Cơ khí, Động lực, Điện, Nhiệt lạnh, Điện tử, 

Sinh học -Thực phẩm, Hóa học, May thời trang, Công nghệ Thông tin, Quản trị 

Kinh doanh, Thương mại - Du lịch, Ngoại ngữ, Công nghệ Môi trường theo cơ 

cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về 

giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại học 2012; đào tạo sau 

đại học (thạc sĩ) chuyên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Kỹ thuật Môi 

trường, Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật 

Cơ khí. Trường là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ phục vụ 

quản lý, sản xuất - kinh doanh của ngành Công Thương và sự phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước.  

Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Công 

Thương; sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, các bộ, ngành 

có liên quan và chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế 

độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp và đào tạo. 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường bao gồm: 

 Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; 

 Các đơn vị chức năng, nghiệp vụ: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đào 

tạo, Phòng QLKH&HTQT, Phòng Quản lý Sau đại học, Phòng 

CCCT&CTSV, Phòng Kế hoạch - Vật tư, Phòng KT&ĐBCL, Phòng 

Thanh tra - Pháp chế. 

 Các đơn vị đào tạo trực thuộc Trường: 

- Các Khoa: Khoa Công nghệ Cơ khí, Khoa Công nghệ Điện, Khoa 

Công nghệ Điện tử, Khoa Công nghệ Động lực, Khoa Công nghệ May 
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thời trang, Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh, Khoa Công nghệ Hóa học, 

Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Khoa 

học Cơ bản, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quản trị 

Kinh doanh, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Thương mại - Du 

lịch, Khoa Giáo dục thường xuyên.  

- Các Viện, Trung tâm: Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm, Viện 

Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trung tâm Đào tạo, Bồi 

dưỡng và Kết nối doanh nghiệp. 

- Các cơ sở thuộc Trường: Thanh Hóa, Quảng Ngãi. 

 Các đơn vị hỗ trợ đào tạo, phục vụ, dịch vụ:  

- Phòng Quản trị, Phòng Dịch vụ, Phòng Quản lý Ký túc xá, Thư viện, 

Nhà xuất bản. 

- Đảng ủy Trường và các tổ chức đoàn thể (theo Điều lệ trường Đại học 

2014): Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.  
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12.  Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành chính của nhà trường): Kèm theo 
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13.  Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường (các phòng, ban, 

khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng) 

STT Họ và Tên 

Chức danh, học vị, 

chức vụ ĐT 

1. Ban Giám hiệu 

1 Nguyễn Thiên Tuế Tiến sĩ, Hiệu trưởng   

2 Trần Văn Thắng Thạc sĩ, Phó Hiệu trưởng   

3 Lê Văn Tán 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó 

Hiệu trưởng 
  

4 Nguyễn Chí Hiếu 

Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng 

Kiêm nhiệm Trưởng phòng 

Tổ chức - Hành chính 

  

2. Ban chấp hành Đảng bộ (BCH) 

5 Nguyễn Thiên Tuế Tiến sĩ, Bí thư   

6 Trần Văn Thắng Thạc sĩ, Phó Bí thư   

7 Nguyễn Chí Hùng Thạc sĩ, Phó Bí thư   

8 Nguyễn Chí Hiếu Tiến sĩ, Ủy viên thường vụ   

9 Hoàng Đơ Thạc sĩ, Ủy viên thường vụ   

10 Nguyễn Đình Hiền Thạc sĩ, Ủy viên BCH   

11 Ngô Thị Hồng Đào Thạc sĩ, Ủy viên BCH   

12 Phạm Thanh Tùng Kỹ sư, Ủy viên BCH   

13 Nguyễn Trung Dũng Tiến sĩ, Ủy viên BCH   

14 Bùi Trung Thành Tiến sĩ, Ủy viên BCH   

15 Ninh Văn Tiến Kỹ sư, Ủy viên BCH   

16 Trương Hoàng Tuấn Thạc sĩ, Ủy viên BCH   
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17 Phạm Trung Kiên Thạc sĩ, Ủy viên BCH   

18 Phan Hồng Hải 
Thạc sĩ (NCS), Ủy viên 

BCH 
  

19 Lương Xuân Duyên Thạc sĩ, Ủy viên BCH   

3. Ban chấp hành Công đoàn 

20 Trần Văn Thắng Thạc sĩ, Chủ tịch   

21 Trịnh Cẩm Vân Cử nhân, Phó Chủ tịch   

22 Hoàng Đơ Thạc sĩ, Phó Chủ tịch  

23 Cao Thị Cẩm Vân Thạc sĩ (NCS), Ủy viên TV  

24 Phạm Thị Hồng Phượng 
Thạc sĩ (NCS), Ủy viên 

BCH 
 

25 Lương Thị Minh Hương Thạc sĩ, Ủy viên BCH  

26 Trần Văn Hiếu Cử nhân, Ủy viên BCH  

27 Ngô Ngọc Hưng Tiến sĩ, Ủy viên BCH  

28 Huỳnh Ngọc Châu Thạc sĩ, Ủy viên BCH  

29 Nguyễn Khánh Hoàng 
Thac sĩ (NCS), Ủy viên 

BCH 
  

30 Phạm Thanh Tùng Kỹ sư, Ủy viên BCH  

31 Trần Thị Thu Hương Cử nhân, Ủy BCH   

32 Lê Duy Thọ Thạc sĩ, Ủy viên BCH   

4. Phòng Tổ chức - Hành chính 

33 Nguyễn Chí Hiếu Tiến sĩ, Trưởng phòng   

34 Vũ Thế Hoài Tiến sĩ, Phó Trưởng phòng   

35 Nguyễn Kim Diệu Hằng 
Cử nhân, Phó Trưởng 

phòng 
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5. Phòng Tài chính - Kế toán 

36 Nguyễn Đình Hiền Thạc sĩ, Trưởng phòng   

37 Phạm Thị Quế Minh 
Cử nhân, Phó Trưởng 

phòng 
  

6. Phòng Kế hoạch - Vật tư 

38 Phan Hồng Hải 
Thạc sĩ (NCS), Trưởng 

phòng 
 

39 Cao Hồng Châu 
Cử nhân, Phó Trưởng 

phòng 
  

7. Phòng Đào tạo 

40 Nguyễn Đức Minh 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Trưởng phòng 
  

41 Nguyễn Huỳnh Hòa Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng   

42 Trần Đắc Phiến Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng   

43 Trần Thị Mộng Loan Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng   

8. Phòng Công tác Chính trị & Công tác Sinh viên 

44 Hoàng Đơ Thạc sĩ, Trưởng phòng   

45 Vũ Đình Lê 
Cử nhân, Phó Trưởng 

phòng 
  

46 Phạm Thanh Tùng Kỹ sư, Bí Thư đoàn trường   

47 Nguyễn Hoài An Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng   

9. Phòng Quản lý Sau đại học 

48 Phạm Hải Định 
Tiến sĩ, Quyền Trưởng 

phòng 
  

49 Đường Công Truyền Tiến sĩ, Phó Trưởng phòng   
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10.  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất 

50 Nguyễn Minh Luận Thạc sĩ, Giám đốc   

11.  Phòng Quản trị 

51 Ninh Văn Tiến Kỹ sư, Trưởng phòng   

52 Nguyễn Trường Thi Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng   

12.  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

53 Huỳnh Ngọc Châu Thạc sĩ, Trưởng phòng   

54 Huỳnh Văn Thức Thạc sĩ , Phó Trưởng phòng   

13.  Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 

55 Bùi Trung Thành 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Trưởng phòng 
  

56 Nguyễn Quang Vinh Tiến sĩ , Phó Trưởng phòng   

57 Bùi Đình Tiền Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng   

14.  Trung tâm Thông tin Thư viện 

58 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thạc sĩ, Giám đốc   

59 Trịnh Cẩm Vân Cử nhân, Phó Giám đốc   

60 Lê Đức Chí Thạc sĩ, Phó Giám đốc   

15.  Nhà xuất bản 

61 Trương Ngọc Thơi 
Thạc sĩ, Trưởng phòng - 

Nhà xuất bản 
  

62 Nguyễn Tiến Nam 
Thạc sĩ, Tổng Biên tập - 

Nhà xuất bản 
  

16.  Phòng Quản lý Ký túc xá 

63 Đỗ Mỹ Hà CNKT, Trưởng phòng   
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64 Dương Văn Hiệu CNKT, Phó Trưởng phòng   

17.  Phòng Dịch vụ 

65 Huỳnh Văn Minh 
Cử nhân Cao đẳng, Trưởng 

Phòng 
  

66 Đỗ Ngọc Tuấn 
Cử nhân, Phó Trưởng 

phòng 
  

67 Đỗ Thành Sơn 12/12, Phó Trưởng phòng   

18.  Phòng Thanh tra - Pháp chế 

68 Võ Xuân Ân 
Tiến sĩ, Quyền Trưởng 

phòng 
  

19.  Khoa Giáo dục thường xuyên 

69 Nghiêm Thị Vân Anh Thạc sĩ, Trưởng khoa   

20.  Khoa Công nghệ Hóa học 

70 Lê Thị Thanh Hương Tiến sĩ, Trưởng khoa   

71 Nguyễn Văn Bời Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

72 Nguyễn Hữu Trung Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

21.  Khoa Công nghệ Cơ khí 

73 Nguyễn Quốc Hưng 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Trưởng khoa 
  

74 Châu Minh Quang Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

75 Diệp Bảo Trí Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

22.  Khoa Lý luận chính trị 

76 Nguyễn Trung Dũng Tiến sĩ, Trưởng khoa   

77 Trương Hoàng Tuấn Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

23.  Khoa Khoa học Cơ bản 

78 Nguyễn Phú Vinh Tiến sĩ, Trưởng khoa   
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79 Ngô Ngọc Hưng Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

24.  Khoa Ngoại ngữ 

80 Bùi Văn Hát Thạc sĩ, Trưởng khoa   

81 Đỗ Thị Kim Hiếu Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

82 Nguyễn Xuân Hồng 
Thạc sĩ (NCS), Phó Trưởng 

khoa 
  

25.  Khoa Quản trị Kinh doanh 

83 Nguyễn Minh Tuấn 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Trưởng khoa 
  

84 Trần Thị Huế Chi 
Thạc sĩ (NCS), Phó Trưởng 

khoa 
  

85 Nguyễn Thành Long 
Thạc sĩ (NCS), Phó Trưởng 

khoa 
  

26.  Khoa Tài chính - Ngân hàng 

86 Nguyễn Trung Trực Tiến sĩ, Trưởng khoa   

87 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

88 Đặng Thị Trường Giang 
Thạc sĩ (NCS), Phó Trưởng 

khoa 
  

27.  Khoa Kế toán - Kiểm toán 

89 Trần Phước 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Trưởng khoa 
  

90 Trần Văn Tùng Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

91 Nguyễn Thị Thu Hiền 
Thạc sĩ (NCS), Phó Trưởng 

khoa 
  

92 Cao Thị Cẩm Vân 
Thạc sĩ (NCS), Phó Trưởng 

khoa 
  

28.  Khoa Thương mại - Du lịch 
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93 Võ Xuân Tâm Tiến sĩ, Trưởng khoa   

94 Mai Thanh Hùng Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

29.  Khoa May thời trang 

95 Huỳnh Văn Trí 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Trưởng khoa 
  

96 Nguyễn Mậu Tùng Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

97 Bùi Thị Cẩm Loan Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

30.  Khoa Công nghệ Thông tin 

98 Huỳnh Trung Hiếu 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Trưởng khoa 
  

99 Đỗ Thị Kim Niết Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

100 Lê Ngọc Sơn Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

31.  Khoa Công nghệ Điện tử 

101 Bùi Thư Cao Thạc sĩ, Trưởng khoa   

102 Trần Ngọc Anh Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

103 Mai Thăng Long Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

32.  Khoa Công nghệ Điện 

104 Phạm Trung Kiên Thạc sĩ, Trưởng khoa   

105 Trần Thanh Ngọc Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

106 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa   

33.  Khoa Công nghệ Động lực 

107 Nguyễn Chí Hùng Thạc sĩ, Trưởng khoa   

108 Nguyễn Thành Tâm Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

34.  Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh 
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109 Nguyễn Thị Tâm Thanh 
Thạc sĩ, Quyền Trưởng 

khoa 
  

110 Đỗ Hữu Hoàng Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa   

35.  Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm 

111 Đàm Sao Mai 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện 

trưởng 
  

112 Nguyễn Thạch Minh 
Thạc sĩ (NCS), Phó Viện 

trưởng 
  

113 Nguyễn Bá Thanh Tiến sĩ, Phó Viện trưởng   

36.  Viện Khoa học Công nghệ & Quản lý Môi trường 

114 Thái Vũ Bình 
Thạc sĩ (NCS), Quyền Viện 

trưởng 
  

115 Mai Tuấn Anh 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó 

Viện trưởng 
  

116 Trần Thị Ngọc Diệu 
Thạc sĩ (NCS), Phó Viện 

trưởng 
  

117 Lê Hùng Anh 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó 

Viện trưởng 
  

118 Lê Huy Bá 
Giáo sư, TSKH, CT Hội 

đồng CDGS cấp cơ sở 
  

37.  Trung Tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Kết nối doanh nghiệp 

119 Nguyễn Văn Vinh 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám 

đốc 
  

120 Trương Văn Chính Thạc sĩ, Phó Giám đốc   

38.  Lãnh đạo Cơ sở Quãng Ngãi 

121 Ngô Thị Hồng Đào 
Thạc sĩ, Trưởng cơ sở 

Quảng Ngãi 
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122 Phạm Việt Hùng 
Thạc sĩ (NCS), Phó trưởng 

cơ sở 
  

39.  Phòng Tổng hợp - CSQN 

123 Lê Duy Thọ 
Thạc sĩ, Trưởng phòng - Cơ 

sở 
  

124 Đặng Hữu Ngọc 
Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng 

- Cơ sở 
  

40.  Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên - CSQN 

125 Nguyễn Văn Cường 
Thạc sĩ (NCS), Trưởng 

phòng - Cơ sở 
  

126 Phạm Thị Anh 
Đại học, Phó Trưởng phòng 

- Cơ sở 
  

41.  Ký túc xá - CSQN 

127 Lê Minh Dũng 
12/12, Phó Trưởng phòng - 

Cơ sở 
  

42.  Khoa Khoa học Cơ bản & KTCS - CSQN 

128 Lê Lương Vương 
Thạc sĩ (NCS), Trưởng 

khoa - Cơ sở 
  

129 Lê Anh Tuấn 
Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa - 

Cơ sở 
  

43.  Khoa Công nghệ - CSQN 

130 Nguyễn Kim Đức 
Thạc sĩ, Trưởng khoa - Cơ 

sở 
  

131 Phạm Văn Vĩnh 
Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa - 

Cơ sở 
  

132 Võ Đức Anh 
Tiến sĩ , Phó Trưởng khoa - 

Cơ sở 
  

44.  Khoa Kinh tế - CSQN 
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133 Nguyễn Anh Tuấn 
Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa - 

Cơ sở 
  

134 Nguyễn Duy Trinh 
Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa - 

Cơ sở 
  

45.  Ban lãnh đạo - CSTH 

135 Lương Xuân Duyên Thạc sĩ, Phó Trưởng cơ sở   

136 Nguyễn Văn Cường Tiến sĩ, Phó Trưởng cơ sở   

46.  Phòng Tổng hợp - CSTH 

137 Nguyễn Văn Hường 
Thạc sĩ, Trưởng phòng - Cơ 

sở 
  

138 Nguyễn Thị Dinh 
Cử nhân, Phó Trưởng 

phòng - Cơ sở 
  

47.  Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên - CSTH 

139 Lương Quang Cường 
Thạc sĩ, Trưởng phòng - Cơ 

sở 
  

140 Đỗ Huy Văn 
Thạc sĩ, Phó Trưởng phòng 

- Cơ sở 
  

48.  Ký túc xá - CSTH 

141 Nguyễn Ngọc Thanh 
Cử nhân, Phó Trưởng 

phòng - Cơ sở 
  

49.  Khoa Khoa học Cơ bản & KTCS - CSTH 

142 Nguyễn Văn Thảo 
Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa 

PT - Cơ sở 
  

143 Võ Mai Đỗ Quyên 

Tiến sĩ, Phó trưởng khoa - 

Cơ sở 

 

 

  

50.  Khoa Công nghệ - CSTH 
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144 Nguyễn Thị Hà (TK) 
Thạc sĩ (NCS), Trưởng 

khoa - Cơ sở 
  

145 Lê Thọ Tiệp 
Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa - 

Cơ sở 
  

146 Trần Bá Ánh 
Thạc sĩ, Phó Trưởng khoa - 

Cơ sở 
  

51.  Khoa Kinh tế - CSTH 

147 Nguyễn Dụng Tuấn 
Thạc sĩ, Quyền Trưởng 

khoa - Cơ sở 
  

(Danh sách gồm 147 người) 

 

14. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo): 

Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 00 

Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 06 

Số lượng ngành đào tạo đại học: 17 

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 15 

 (Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo 

bậc học để cung cấp thông tin cho mục 14). 

15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 

                                                               Có  Không 

Chính quy X  

Không chính quy X  

Từ xa   

Liên kết đào tạo với nước ngoài X  

Liên kết đào tạo trong nước X  

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)  ...............  

16. Tổng số các khoa đào tạo: 25 khoa 

(Số khoa đào tạo phải tương thích với số khoa ở mục 13) 

III.  Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường 
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17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) 

của nhà trường (tính đến tháng 8/2015): 

STT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu1 

Trong đó: 

   

I.1 Cán bộ trong biên chế 804 625 1.429 

I.2 

 Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 

năm trở lên) và hợp đồng không 

xác định thời hạn 

64 36 100 

II 

Các cán bộ khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, 

bao gồm cả GV thỉnh giảng2 

4 7 11 

 Tổng số 872 668 1.540 

(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm cả cơ hữu 

và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên.) 

 

1 Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các 

trường công lập) và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp 

đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi. 

 

18. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp 

giảng dạy trong 5 năm gần đây): 
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Số 

TT 

 

 

Trình độ, học vị, 

chức danh 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quốc 

tế 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng 

dài hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là CB 

quản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Năm 2011 

1 Giáo sư, Viện sĩ 3  2 1   

2 Phó Giáo sư 6   6   

3 Tiến sĩ khoa học       

4 Tiến sĩ 106 41  37 28  

5 Thạc sĩ 789 560 57 68 104  

6 Đại học 624 466 21  137  

7 Cao đẳng 23 23     

8 Trung cấp 18 18     

9 Trình độ khác 20 16   4  

Tổng 1.589 1.124 80 112 273  

Năm 2012 

1 Giáo sư, Viện sĩ 3  2 1   

2 Phó Giáo sư 6   6   

3 Tiến sĩ khoa học       
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4 Tiến sĩ 97 46  37 14  

5 Thạc sĩ 722 533 53 68 68  

6 Đại học 532 449 20  63  

7 Cao đẳng 15 15     

8 Trung cấp 14 14     

9 Trình độ khác 13 13     

Tổng 1.402 1.070 75 112 145  

Năm 2013 

1 Giáo sư, Viện sĩ 4  4 1   

2 Phó Giáo sư 10   10   

3 Tiến sĩ khoa học       

4 Tiến sĩ 104 55  39 10  

5 Thạc sĩ 782 630 57 64 31  

6 Đại học 372 327 13  32  

7 Cao đẳng 8 8     

8 Trung cấp 7 7     

9 Trình độ khác 10 10     

Tổng 1.298 1.037 74 114 73  

Năm 2014 

1 Giáo sư, Viện sĩ 2  2 1   

2 Phó Giáo sư 10   10   

3 Tiến sĩ khoa học       

4 Tiến sĩ 110 58  39 13  

5 Thạc sĩ 761 631 57 64 9  

6 Đại học 237 218 13  6  

7 Cao đẳng 5 5     

8 Trung cấp 1 1     

9 Trình độ khác 2 2     
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Tổng 1.129 915 72 114 28  

 

Tháng 8/2015 

1 Giáo sư, Viện sĩ 1   1   

2 Phó Giáo sư 14 5  9   

3 Tiến sĩ khoa học       

4 Tiến sĩ 132 94  31 7  

5 Thạc sĩ 809 675 67 61 6  

6 Đại học 298 277 11 6 4  

7 Cao đẳng 5 5     

8 Trung cấp 1 1     

9 Trình độ khác 2 2     

Tổng 1.262 1.059 78 108 17  

 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học 

vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số GV cơ hữu năm 2011 = Cột (3) - cột (7) = 1.316 người 

Tổng số GV cơ hữu năm 2012 = Cột (3) - cột (7) = 1.257 người 

Tổng số GV cơ hữu năm 2013 = Cột (3) - cột (7) = 1.225 người 

Tổng số GV cơ hữu năm 2014 = Cột (3) - cột (7) = 1.101 người 

Tổng số GV cơ hữu năm 2015= Cột (3) - cột (7) = 1.245 người 

Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số CB cơ hữu : 80.84 % 

Quy đổi số lượng GV của nhà trường4:  

Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi  
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Năm 2011 

 

 

Số 

TT 

Trình độ, 

học vị, 

chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

 

 

GV cơ hữu 

 

GV 

thỉnh 

giảng 

 

GV 

quốc 

tế 

GV quy 

đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài 

hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là 

CBquản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư 3.0 3  2 1   6.9 

2 Phó Giáo 

sư 

2.0 6   6   3.6 

3 Tiến sĩ 

khoa học 

        

4 Tiến sĩ 1.5 106 41  37 28  86.55 

5 Thạc sĩ 1.0 789 560 57 68 104  658.2 

6 Đại học 0.8 624 466 21  137  411.52 

 Tổng 8.3 1528 1067 80 112 269  1166.77 
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Năm 2012 

 

Số 

TT 

Trình độ, 

học vị, 

chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

 

 

GV cơ hữu 

 

GV 

thỉnh 

giảng 

 

GV 

quốc 

tế 

GV quy 

đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài 

hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là 

CBquản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư 3.0 3  2 1   6.9 

2 Phó Giáo 

sư 

2.0 6   6   3.6 

3 Tiến sĩ 

khoa học 

        

4 Tiến sĩ 1.5 97 46  37 14  89.85 

5 Thạc sĩ 1.0 722 533 53 68 68  620 

6 Đại học 0.8 532 449 20  63  385.28 

 Tổng 8.3 1360 1028 75 112 145  1105.63 
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Năm 2013 

 

Số 

TT 

Trình độ, 

học vị, 

chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

 

 

GV cơ hữu 

 

GV 

thỉnh 

giảng 

 

GV 

quốc 

tế 

GV quy 

đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài 

hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là 

CBqu

ản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư 3.0 5  4 1   12.9 

2 Phó Giáo 

sư 

2.0 10   10   6 

3 Tiến sĩ 

khoa học 

        

4 Tiến sĩ 1.5 104 55  39 10  103.05 

5 Thạc sĩ 1.0 782 630 57 64 31  712.4 

6 Đại học 0.8 372 327 13  32  277.12 
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 Tổng 8.3 1273 1012 74 114 73  1111.47 

 

 

 

 

 

Năm 2014 

 

Số 

TT 

Trình độ, 

học vị, 

chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

 

 

GV cơ hữu 

 

GV 

thỉnh 

giảng 

 

GV 

quốc 

tế 

GV quy 

đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài 

hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là 

CBquản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư 3.0 3  2 1   6.9 

2 Phó Giáo 

sư 

2.0 10   10   6 

3 Tiến sĩ 

khoa học 

        

4 Tiến sĩ 1.5 110 58  39 13  108.45 

5 Thạc sĩ 1.0 761 631 57 64 9  709 
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6 Đại học 0.8 237 218 13  6  185.76 

 Tổng 8.3 1121 907 72 114 28  1016.11 

 

 

 

 

 

Năm 2015 

 

Số 

TT 

Trình độ, 

học vị, 

chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

 

 

GV cơ hữu 

 

GV 

thỉnh 

giảng 

 

GV 

quốc 

tế 

GV quy 

đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài 

hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là 

CBquản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sư 3.0 1   1   0.9 

2 Phó Giáo 

sư 

2.0 14 5  9   15.4 

3 Tiến sĩ 

khoa học 

        

4 Tiến sĩ 1.5 132 94  31 7  157.05 
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5 Thạc sĩ 1.0 809 675 67 61 6  761.5 

6 Đại học 0.8 298 277 11 6 4  232.48 

 Tổng 8.3 1254 1051 78 108 17  1167.33 

 

 

 

 

 

Hệ số quy đổi trình độ (cột 3) của các trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, 

thạc sĩ và đại học, đối với các trường đại học, học viện theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 

1.5; 1,0; 0,8; đối với các trường CĐ và TCCN: theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5; 1,3; 

1,0 (không tính các trình độ thấp hơn ĐH) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 

57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ GD&ĐT. Nếu có GV có trình độ 

TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với phó giáo sư. 

Cách tính: 

Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi 

(số người): 

STT 
Trình độ / 

học vị 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 
Giáo sư, 

Viện sĩ 
1 0.08 1      1 

2 Phó Giáo sư 14 1.12 13 1  2 1 9 2 

3 
Tiến sĩ khoa 

học 
         

4 Tiến sĩ 125 10.04 97 28 1 71 29 20 4 

5 Thạc sĩ 803 64.50 443 360 105 482 156 60  



 

205 
 

6 Đại học 294 23.61 152 142 43 147 63 41  

7 Cao đẳng 5 0.40 5    1 4  

8 Trung cấp 1 0.08 1     1  

9 
Trình độ 

khác 
2 0.16 2    1 1  

 Tổng 1245 100 714 531 149 702 251 136 7 

 

19.1.  Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử 

dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

 

STT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ 

 

hữu sử dụng ngoại ngữ 

và tin học (khảo sát 

T8/2015) 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 7.1% 20% 

2 
Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công 

việc) 

30.7% 66.2% 

3 
Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công 

việc) 
43% 10.1% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 13% 1.8% 

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20%  

thời gian của công việc) 
2% 0.2% 

Tổng cộng 828 100% 

 

19.2. Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 38 tuổi 

19.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng 

viên cơ hữu của nhà trường: 11.24 % 

19.4. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của nhà trường: 64.50 % 
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IV. Người học  

Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh: 

1. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên trúng tuyển và 

nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 

Năm học Số thí 

sinh dự 

thi 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

(%) 

Số nhập 

học 

thực tế 

(người) 

Điểm 

tuyển đầu 

vào 

(thang 

điểm 30) 

Điểm 

trung 

bình của 

sinh viên 

được 

tuyển 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 

nhập học 

(người) 

Cao học 

2010- 2011  0  0    

2011-2012  63  61    

2012-2013  53  53    

2013-2014  80  79    

2014-2015  93  93    

Cao học (liên kết với Bỉ) 

2010- 2011  22  21    

2011-2012  44  44    

2012-2013  0  0   3 

2013-2014  28  18    

2014-2015  0  0    

Cao học (liên kết với Hàn Quốc) 

2010- 2011  96  96    

2011-2012  224  224    
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2012-2013  0  0    

2013-2014  31  31    

2014-2015  18  18    

Đại học chính quy 

2010- 2011 41.851 5.766 9,56 5.766 13 - 17.5 15.25  

2011-2012 81.565 5.100 5,27 5.100 13 - 19 16.0  

2012-2013 46.915 5.598 10,66 5.498 13 - 17 15.0 40 

2013-2014 35.132 6.339 14,22 5.130 14 - 18 16.0  

2014-2015 37.862 10.659 21,1 8.394 14 – 19.5 16.75  

Cao đẳng chính quy 

2010-2011 41.851 4.239  4.239 10-11 10.50  

2011-2012 81.565 5.122  5.122 10-10.5 10.25  

2012-2013 46.915 9.682  4.807 10-12.5 11.25  

2013-2014 35.132 6.584  1.643 11-13.5 12.25  

2014-2015 37.862 3.077  1.561 11-13.5 12.25  

Cao đẳng (liên kết với Canada) 

2010-2011  151  105    

2011-2012  89  56    

2012-2013  35  18    

2013-2014  23  20    

2014-2015  0  0    

Trung cấp 

2010-2011 
Xét học 

bạ 
8.786  8.786    

2011-2012 Xét học 9.238  9.238    
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bạ 

2012-2013 
Xét học 

bạ 
2.055  2.055    

 

Số lượng sinh viên đang học tập tại trường tính tới ngày 31/08/2015: 31.426 

người (hệ chính quy) và 276 người (hệ không chính quy) 

 

2. Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học trong 5 năm gần đây các 

hệ chính quy và không chính quy:  

 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

1. Nghiên cứu sinh  0 0 0 0 

2. Học viên cao học       

- Trường đào tạo  61 53 79 93 

- Liên kết với Bỉ 21 44 3 18  

- Liên kết với Hàn Quốc 96 218  32  

3. Sinh viên đại học 

Trong đó: 
6.146 6.752 8.105 5.209 8.655 

- Hệ chính quy 5.766 5.100 5.498 5.130 8.392 

- Hệ không chính quy 380 1.652 2.607 79 263 

4. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 
5.766 6.741 3.757 1.457 1.561 

- Hệ chính quy 5.766 6.741 3.757 1.457 1.561 

- Hệ không chính quy  0 0 0 0 

5. Sinh viên cao đẳng 105 56 18 20  
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(liên kết với Canada) 

6. Học sinh TCCN 

Trong đó: 

8.786 9.238 2.055 0 0 

-Hệ chính quy 8.786 9.238 2.055 0 0 

-Hệ không chính quy  0 0 0 0 

 

 

Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi) năm học 2010 – 2011: 44.887 

Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi) năm học 2011 – 2012: 73.333 

Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi) năm học 2012 – 2013: 75.975 

Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi) năm học 2013 – 2014: 44.397 

Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi) năm học 2014 – 2015: 30.978 

Tổng số sinh viên chính quy (quy đổi) năm học 2010 – 2011: 36.845 

Tổng số sinh viên chính quy (quy đổi) năm học 2011 – 2012: 62.461,8 

Tổng số sinh viên chính quy (quy đổi) năm học 2012 – 2013: 63.936,8 

Tổng số sinh viên chính quy (quy đổi) năm học 2013 – 2014: 40.220,1 

Tổng số sinh viên chính quy (quy đổi) năm học 2014 – 2015: 30.158,2 

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi) năm học 2010 – 2011: 25.8 

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi) năm học 2011 – 2012: 53.47 

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi) năm học 2012 – 2013: 48.99 

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi) năm học 2013 – 2014: 30.58 

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi) năm học 2014 – 2015: 25.41 

 

3. Số sinh viên quốc tế nhập học trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí Năm học 

2012 - 2013 

Cao học (liên kết với Bỉ) 
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Số lượng 3 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi  

Đại học chính quy và liên thông 

Số lượng 40 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi  

 

 

 

4. Sinh viên có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số sinh viên có nhu cầu trong 5 

năm gần đây: 

Các tiêu chí 2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

1. Tổng diện tích 

phòng ở (m2) 

42.831 42.831 42.831 42.831 42.831 

2. Số lượng sinh viên có 

nhu cầu về phòng ở 

(trong và ngoài ký 

túc xá) 

     

3. Số lượng sinh viên 

được ở trong ký túc 

xá 

8.684 9.560 9.187 7.325 6.6061 

4. Tỷ số diện tích trên 

đầu sinh viên ở trong 

ký túc xá, m2/người 

4.68m2/sv 4.48m2/sv 4.66m2/sv 5.85m2/sv 7.07m2/sv 

 

5. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí Năm tốt nghiệp 
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2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công 

luận án tiến sĩ 

0 0 0 0 0 

2. Học viên tốt nghiệp cao học      

- Trường đào tạo   19 58 13 

- Liên kết với Bỉ,  18 37    

- Liên kết với Hàn Quốc 96 218  32  

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 

3.192 4.068 7.356 6.161 10.458 

- Hệ chính quy 1.693 1.954 2.678 2.515 3.700 

- Hệ không chính quy 1.499 2.114 4.678 3.646 6.758 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 

4.574 7.844 6.039 7.492 5.347 

- Hệ chính quy 2.871 5.191 3.372 6.252 4.333 

- Hệ không chính quy 1.703 2.653 2.667 1.240 1.014 

5. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng (liên 

kết với Canada) 

94 32    

6. Học sinh TCCN 

Trong đó: 

6.212 4.006 3.185 2.670 497 

-Hệ chính quy 6.212 4.006 3.185 2.670 497 

(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ 

cấp bằng). 

 

6. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy: 

Các tiêu chí Năm tốt nghiệp 
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2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp 

và số lượng sinh viên nhập 

học của khóa tốt nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Số lượng sinh viên tốt 

nghiệp (người) 

1.693 

 

1.954 

 

2.678 

 

2.515 

 

3.700 

 

1.2. Số lượng sinh viên nhập 

học (người) 
1.935 2.343 3.221 3.195 6.759 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so 

với số tuyển vào (%) 
87,5% 83,4% 83,14% 78,72% 54,74% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt 

nghiệp về chất lượng đào 

tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra 

về vấn đề này  chuyển 

xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về 

vấn đề này  điền các 

thông tin dưới đây 

     

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã Kiến thức: 84.6 %  
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học được những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%) 

Kỹ năng:  

- Tư duy, nghiên cứu, sáng tạo: 80.45% 

- Làm việc nhóm: 87.7% 

- Giải quyết vấn đề, xử lý thông tin: 84.7% 

- Làm việc hiệu quả với người khác: 84.3% 

- Quản lý thời gian: 80% 

- Giao tiếp: 69.4% 

- Tìm kiếm việc làm: 76.3% 

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 (%) 

Kiến thức: 10.8%  

Kỹ năng: 

- Tư duy, nghiên cứu, sáng tạo: 13.4% 

- Làm việc nhóm: 9.2% 

- Giải quyết vấn đề, xử lý thông tin: 11.8% 

- Làm việc hiệu quả với người khác: 11.8% 

- Quản lý thời gian: 15.1% 

- Giao tiếp: 14.5% 

- Tìm kiếm việc làm: 16.1% 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời 

KHÔNG học được những 

kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp 

Kiến thức: 2.4%  

Kỹ năng: 

- Tư duy, nghiên cứu, sáng tạo: 4.2% 

- Làm việc nhóm:1.6% 

- Giải quyết vấn đề, xử lý thông tin: 1.9% 

- Làm việc hiệu quả với người khác: 2.4% 

- Quản lý thời gian: 3.2% 

- Giao tiếp: 4.3% 

- Tìm kiếm việc làm: 5.9% 

4. Sinh viên có việc làm trong      
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năm đầu tiên sau khi tốt 

nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra 

về vấn đề này  chuyển 

xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về 

vấn đề này  điền các 

thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm 

đúng ngành đào tạo (%) 
     

   - Sau 6 tháng tốt nghiệp 6,9% 

   - Sau 12 tháng tốt nghiệp 2,7% 

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm 

trái ngành đào tạo (%) 
4.9% 

4.3 Thu nhập bình quân/tháng 

của sinh viên có việc làm 

- Dưới 4 triệu: 23.4% 

- Từ 4 – dưới 6 triệu: 36% 

- Từ 6 – dưới 8 triệu: 18.9% 

- Từ 8 – dưới 10 triệu: 10.1% 

- Trên 10 triệu: 11.6% 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng 

về sinh viên tốt nghiệp có 

việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

A. Nhà trường không điều tra 

về vấn đề này  chuyển 

xuống kết thúc bảng này 

B. Nhà trường có điều tra về 

vấn đề này  điền các 

thông tin dưới đây 
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5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu 

cầu của công việc, có thể sử 

dụng được ngay (%) 

10.7% 

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp 

ứng yêu cầu của công việc, 

nhưng phải đào tạo thêm 

(%) 

74.1% 

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được 

đào tạo lại hoặc đào tạo bổ 

sung ít nhất 6 tháng (%) 

15.2% 

 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. 

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc 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 nhà trường không điều tra về việc này. 

7. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

1. Số lượng sinh viên tốt 

nghiệp và số lượng sinh 

viên nhập học của khóa 

tốt nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Số lượng sinh viên tốt 

nghiệp (người) 

2.871 

 

5.191 

 

3.372 

 

6.252 

 

4.333 

 

1.2. Số lượng sinh viên nhập 

học (người) 

4.112 7.446 5.015 10.469 8.106 
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2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

so với số tuyển vào (%) 

69,82% 69,72% 67,24% 59,72% 53,45% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt 

nghiệp về chất lượng đào 

tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều 

tra về vấn đề này  

chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về 

vấn đề này  điền các 

thông tin dưới đây 

     

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã 

học được những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

     

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 (%) 

     

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời 

KHÔNG học được 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: 
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A. Nhà trường không điều 

tra về vấn đề này  

chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về 

vấn đề này  điền các 

thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc 

làm đúng ngành đào tạo 

(%) 

     

   - Sau 6 tháng tốt nghiệp      

   - Sau 12 tháng tốt nghiệp      

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc 

làm trái ngành đào tạo 

(%) 

     

4.3 Thu nhập bình 

quân/tháng của sinh viên 

có việc làm 

     

5. Đánh giá của nhà tuyển 

dụng về sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm đúng 

ngành đào tạo: 

A. Nhà trường không điều tra 

về vấn đề này  chuyển 

xuống và kết thúc bảng 

này 

B. Nhà trường có điều tra về 

vấn đề này  điền các 

thông tin dưới đây 
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5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu 

cầu của công việc, có thể sử 

dụng được ngay (%) 

     

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản 

đáp ứng yêu cầu của 

công việc, nhưng phải 

đào tạo thêm (%) 

     

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được 

đào tạo lại hoặc đào tạo 

bổ sung ít nhất 6 tháng 

(%) 

     

Ghi chú: Sử dụng các chú thích ở câu 27 

IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Bảng 7.1: Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học 

công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

STT Phân loại đề tài 

Hệ 

số** 

Số lượng 

2010 -

2011 

2012 2013 2014 2015 Tổng 

(đã quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0 3 2    10 

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 10 4 3 4 3 24 

3 Đề tài cấp Trường 0,5 8 58 25 42 51 92 

4 Tổng  21 64 28 46 54 126 

 

Cách tính: Cột 9 = cột 3 . (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh). 
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Tổng số đề tài quy đổi: 213 

 

Bảng 7.2: Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

của nhà trường trong 5 năm gần đây: 

STT Năm Chi cho NCKH Doanh thu từ NCKH Tỷ lệ thu và chi (%) 

1 2011 162,120,000 1,213,190,000 748,3% 

2 2012 0 1,036,000,000 ∞ 

3 2013 2,328,327,000 8,670,000,000 372,4% 

4 2014 805,900,000 823,000,000 102.12% 

5 2015 1,302,000,000 4,255,000,000 327% 

 

Bảng 7.3: Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề 

tài khoa học trong 5 năm gần đây:  

 

Số lượng đề tài 

Số lượng CB tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 15 96 368  

Từ 4 đến 6 đề tài   35 64  

Trên 6 đề tài    32  

Tổng số CBtham gia 15 131 464  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

 

Bảng 7.4: Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 5 năm gần 

đây: 

TT 
Phân loại 

sách 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng 

(đã quy 

đổi) 

1 Sách chuyên 2,0 2     4 
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khảo 

2 
Sách giáo 

trình 
1,5 16 17 14 13 15 112,5 

3 
Sách tham 

khảo 
1,0 2 3 2 3  10 

4 
Sách hướng 

dẫn 
0,5 13 13 12 12 15 32.5 

5 Tổng       159 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

học hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi): 159 

Bảng 7.5: Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách 

trong 5 năm gần đây: 

 

Số lượng sách 

Số lượng CB cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  4 35 10 15 

Từ 4 đến 6 cuốn sách   19 16 8 

Trên 6 cuốn sách   4  1 

Tổng số CB tham gia 4 58 26 33 

 

Bảng 7.6: Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng 

tạp chí trong 5 năm gần đây: 

 

TT 

Phân loại 

tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

 Số lượng 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Tạp chí KH 1,5 5 19 52 54 116  369 
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quốc tế 

2 Tạp chí KH 

cấp Ngành 

trong nước 

1,0 26 62 52 83 70  293 

3 Tạp chí / 

tập san của 

cấp trường 

0,5        

4 Tổng        662 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 662 

Bảng 7.7: Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng 

tạp chí trong 5 năm gần đây:  

Số lượng CBGD có bài báo 

đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí KH 

quốc tế 

Tạp chí KH 

cấp Ngành 

trong nước 

Tạp chí / tập san 

của cấp trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  29 47 59 

Từ 6 đến 10 bài báo  24 17 36 

Từ 11 đến 15 bài báo   3 4 

Trên 15 bài báo   28  

Tổng số CB tham gia 53 95 99 

 

Bảng 7.8: Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường 

báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công 

trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:  
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TT 
Phân loại 

hội thảo 

Hệ 

số** 

 Số lượng 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng 

(đã quy 

đổi) 

1 Hội thảo 

quốc tế 
1,0 2 1 19 17 27  66 

2 Hội thảo 

trong nước 
0,5   2 9 45  28 

3 Hội thảo cấp 

trường 
0,25        

4 Tổng    21 26 72  94 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì 

đã được tính 1 lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 48 

 

Bảng 7.9: Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại 

các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ 

yếu trong 5 năm gần đây:  

Số lượng CB có báo cáo khoa 

học tại các hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

Trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 36 38 57 

Từ 6 đến 10 báo cáo  1 7 14 

Từ 11 đến 15 báo cáo     

Trên 15 báo cáo     

Tổng số CB tham gia 37 45 71 
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(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

 

Bảng 7.10: Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài 

khoa học trong 5 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng sinh viên tham gia 
 

Ghi chú 
Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 30 20 77  

Từ 4 đến 6 đề tài     

Trên 6 đề tài     

Tổng số sinh viên tham gia 30 20 77  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 

Bảng 7.11: 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) 

STT 

Thành tích 

nghiên cứu khoa 

học 

Số lượng 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 -

2015 

1 Số giải thưởng 

nghiên cứu khoa 

học, sáng tạo 

  7 9  

2 Số bài báo được 

đăng, công trình 

được công bố 

2 6 5 13 3 

 

Bảng 7.12: Đề tài phục vụ cho luận án Tiến sĩ (NCS) hoặc phục vụ nghiên 

cứu công tác đào tạo đại học và Sau đại học 

 Đề tài đã chủ trì 
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Chủ nhiệm đề tài 
Đề tài cấp NN Đề tài cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

PGS.TS. Trần Phước 1 1 4 

TS. Trần Văn Tùng 1 - 2 

ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền 1 - 2 

ThS. Cao Thị Cẩm Vân - - 2 

ThS. Trần Thứ Ba - - 2 

ThS. Trần Ngọc Hùng - - 1 

ThS. Cồ Thị Thanh Hương - - 1 

ThS. Phạm Tú Anh - - 1 

ThS. Nguyễn Thị Khánh 

Dung 
- - 1 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoàn - - 1 

TS. Lê Thị Thanh Hương   1 

TS. Bùi Tấn Nghĩa    1 

TS. Nguyễn Văn Cường   1 

TS. Bạch Thị Mỹ Hiền   1 

TS. Trần Nguyễn Minh Ân   1 

TS. Đỗ Thị Long    1 

TS. Nguyễn Văn Bời   1 

TS. Đỗ Quý Diễm   1 

TS. Trần Thị Thanh Thúy   1 

ThS. NCS Võ Đức Anh   1 

ThS. NCS Võ Thị Thanh 

Châu 
  1 
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ThS. NCS Nguyễn Thị Trâm 

Châu 
  1 

ThS. NCS Nguyễn Văn 

Cường 
  1 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính  

1. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 268.035 m2 

2. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (thời điểm tháng 8/2015, tính bằng 

m2): 

- Nơi làm việc: 16.195 m2  

- Nơi học: 149.948 m2  

- Nơi vui chơi giải trí: 3.139 m2 

3. Diện tích phòng học (thời điểm tháng 8/2015, tính bằng m2) 

- Tổng diện tích phòng học: 107.969 m2 

- Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 3.41 m2 

4. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (tài liệu in): 205.651 cuốn 

- Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của Trường: 

29.258 nhan đề/ 151.982 cuốn. 

5. Tổng số máy tính của trường: 3.719 máy 

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 526 máy 

- Dùng cho sinh viên học tập: 3.193 máy 

- Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy:  

6. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2010: 551.931 (triệu đồng) 

- Năm 2011: 737.159 (triệu đồng) 

- Năm 2012: 742.912 (triệu đồng) 

- Năm 2013: 581.549 (triệu đồng) 

- Năm 2014: 519.844 (triệu đồng) 

7. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2010-2011: 249.787 (triệu đồng)  
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- Năm 2011-2012: 337.296 (triệu đồng)  

- Năm 2012-2013: 349.829 (triệu đồng)  

- Năm 2013-2014: 374.112 (triệu đồng)  

- Năm 2014-2015: 400.043 (triệu đồng)  

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 dưới đây: 

1. Giảng viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

Tổng số GV cơ hữu (người): 1.245 người 

Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số CB cơ hữu (%): 80.84% 

Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số GV cơ hữu của nhà 

trường (%): 11.24% 

Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số GV cơ hữu của nhà trường 

(%): 64.50% 

2. Sinh viên: 

Tổng số sinh viên chính quy (quy đổi) năm học 2014 - 2015: 30.978  

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 25.41 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%) : Đại học chính quy (khóa 

2010 – 2014): 54.74%; Cao đẳng chính quy (khóa 2011 – 2014): 53.45% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

3.1. Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp %: 

Sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp 
Tỷ lệ (%) 

1. Kiến thức: 84.6 

2. Kỹ năng:  

2.1. Tư duy, nghiên cứu, sáng tạo 80.45 

2.2. Làm việc nhóm 87.7 

2.3. Giải quyết vấn đề, xử lý thông tin 84.7 
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2.4. Làm việc hiệu quả với người khác 84.3 

2.5. Quản lý thời gian 80 

2.6. Giao tiếp 69.4 

2.7. Tìm kiếm việc làm 76.3 

 

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 (%): 

Sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp 
Tỷ lệ (%) 

1. Kiến thức: 10.8 

2. Kỹ năng:  

2.1. Tư duy, nghiên cứu, sáng tạo 13.4 

2.2. Làm việc nhóm 9.2 

2.3. Giải quyết vấn đề, xử lý thông tin 11.8 

2.4. Làm việc hiệu quả với người khác 11.8 

2.5. Quản lý thời gian 15.1 

2.6. Giao tiếp 14.5 

2.7. Tìm kiếm việc làm 16.1 

 

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 (%): 79.7% 

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 4.9% 

- Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 

+ Dưới 4 triệu: 23.4% 

+ Từ 4 – dưới 6 triệu: 36% 

+ Từ 6 – dưới 8 triệu: 18.9% 
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+ Từ 8 – dưới 10 triệu: 10.1% 

+ Trên 10 triệu: 11.6% 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng 

ngành đào tạo: 

- Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 

10.7% 

- Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 

thêm (%): 74.1% 

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

- Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy 

đổi) trên CB cơ hữu: 10.27% 

- Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên CB cơ hữu: 

2.782.865/người 

- Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên CB cơ hữu: 10.4% 

- Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên CB cơ hữu: 27.33% 

- Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên CB cơ hữu: 3.14% 

7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

- Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 17% 

- Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 3.41m2/SV 

- Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên chính quy: 8.5m2/SV 
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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 593 /QĐ-ĐHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM  

Căn cứ quyết định số 214/2004/QĐ-TTg ngày 24/12/2004 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-BCN ngày 10/01/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường 

Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ Trưởng 

Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường 

đại học; 

Căn cứ Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ Trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

65/2007/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 

67/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ 

kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Công nghiệp thành 

phố Hồ Chí Minh gồm 15 người, Ban Thư ký gồm 13 người và mười tiểu ban 

chuyên trách (danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Nhà trường theo tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành.  

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị liên quan và các cá 

nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ CT, Bộ GD-ĐT (báo cáo); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

Nguyễn Thiên Tuế 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo Quyết định số 593 /QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 04 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thiên Tuế Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lê Văn Tán Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

thường trực 

3 Trần Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Dương Phúc Tý Trợ lý Hiệu trưởng Ủy viên  

5 Huỳnh Ngọc Châu Trưởng phòng KT-ĐBCL Ủy viên  

6 Nguyễn Đức Minh Trưởng phòng ĐT Ủy viên  

7 Nguyễn Chí Hiếu Trưởng phòng TC– HC Ủy viên  

8 Nguyễn Đình Hiền Trưởng phòng TC – KT Ủy viên  

9 Hoàng Đơ Trường phòng CTCT - 

CTSV 

Ủy viên  

10 Bùi Trung Thành Trưởng phòng QLKH - 

HTQT 

Ủy viên  

11 Mai Tuấn Anh Phó Viện trưởng Viện 

KHCN-QLMT 

Ủy viên  

12 Phan Hồng Hải Trưởng phòng KH – VT Ủy viên  

13 Nguyễn Văn Vinh Giám đốc TT ĐTBD - 

KNDN 

Ủy viên  

14  Ninh Văn Tiến Trưởng phòng Quản trị Ủy viên  

15 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

GĐ TT Thư viện Ủy viên  

(Danh sách gồm 15 người) 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ 

(Kèm theo Quyết định số 593 /QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 04 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) 

TT Họ và tên  Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Tán Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Dương Phúc Tý Trợ lý Hiệu trưởng 
Phó Trưởng 

ban 

3 Huỳnh Ngọc Châu Trưởng phòng KT - ĐBCL 
Trưởng nhóm 

Thư ký 

4 Mai Tuấn Anh 
Phó Viện trưởng Viện KHCN-

QLMT 

Ủy viên 
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5 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
GV Khoa May - Thời trang 

Thư ký 

6 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên Phòng KT-ĐBCL Thư ký 

7 Vũ Thế Hoài Phó Trưởng phòng TC - HC Thư ký 

8 Trần Thị Tình 
Chuyên viên Phòng CTCT - 

CTSV 
Thư ký 

9 Võ Xuân Đức 
Chuyên viên Phòng QLKH -

HTQT 
Thư ký 

10 Nguyễn Minh An 
Chuyên viên Phòng QLKH - 

HTQT 
Thư ký 

11 Phạm Thị Quế Minh Phó Trưởng phòng TC - KT Thư ký 

12 Nguyễn Hữu Quang Chuyên viên Phòng Đào tạo Thư ký 

13 Nguyễn Quang Thịnh Chuyên viên TT Thư viện Thư ký 

(Danh sách gồm 13 người) 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN CHUYÊN TRÁCH 

(Kèm theo Quyết định số 593 /QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 04 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) 

Tiểu ban Họ và tên  Chức danh,  

chức vụ 

Nhiệm vụ 

1 

Chiến 

lược 

 

 

Nguyễn Thiên Tuế Hiệu trưởng Trưởng tiểu 

ban 

Trần Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

Nguyễn Đức Minh Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên 

Dương Phúc Tý Trợ lý Hiệu trưởng Phó tiểu ban 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

GV Khoa May - Thời trang Thư ký 

2 

Tổ chức 

và quản lý 

Trần Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Trưởng tiểu 

ban 

Nguyễn Chí Hiếu Trưởng phòng TC-HC Ủy viên 

Vũ Thế Hoài Phó Trưởng phòng TC-HC Ủy viên 

Nguyễn Kim Diệu 

Hằng 

Phó Trưởng phòng TC-HC Ủy viên 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

GV Khoa May - Thời trang Thư ký 

3 

Chương 

trình 

Lê Văn Tán Phó Hiệu trưởng Trưởng tiểu 

ban 

Huỳnh Trung Hiếu Trưởng khoa CNTT Ủy viên 
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Bùi Thư Cao Trưởng khoa CN Điện tử Ủy viên 

Nguyễn Thị Tâm 

Thanh 

Q. Trưởng khoa CN Nhiệt lạnh Ủy viên 

Phạm Trung Kiên Trưởng khoa CN Điện Ủy viên 

Nguyễn Chí Hùng Trưởng khoa CN Ô tô Ủy viên 

Nguyễn Quốc Hưng Trưởng khoa CN Cơ khí Ủy viên 

Nguyễn Trung Trực Trưởng khoa TC - NH Ủy viên 

Võ Xuân Tâm Trưởng khoa TM - DL Ủy viên 

Huỳnh Văn Trí Trưởng khoa May – Thời trang Ủy viên 

Trần Phước Trưởng khoa KT – KT Ủy viên 

Đàm Sao Mai Viện trưởng Viện CNSH-TP  Ủy viên 

Thái Vũ Bình Q. Viện trưởng Viện KHCN-

QLMT 

Ủy viên 

Lê Thị Thanh Hương Trưởng khoa CN Hóa Ủy viên 

Nguyễn Phú Vinh Trưởng khoa KHCB Ủy viên 

Bùi Văn Hát Trưởng khoa Ngoại ngữ Ủy viên 

Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa QTKD Ủy viên 

Nguyễn Trung Dũng Trưởng khoa Lý luận chính trị Ủy viên 

Dương Phúc Tý Trợ lý Hiệu trưởng Thư ký 

4 

Đào tạo 

Nguyễn Đức Minh Trưởng phòng Đào tạo Trưởng tiểu 

ban 

Trần Thị Mộng Loan Phó Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên 

Trương Văn Chính PGĐ TT. ĐTBD - KNDN Ủy viên 

Huỳnh Ngọc Châu Trưởng phòng KT - ĐBCL Ủy viên 

Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên Phòng KT - ĐBCL Thư ký 

5 

Nhân sự 

Nguyễn Chí Hiếu Trưởng phòng TC - HC Trưởng tiểu 

ban 

Nguyễn Kim Diệu 

Hằng 

Phó Trưởng phòng TC-HC Ủy viên 

Vũ Thế Hoài Phó Trưởng phòng TC-HC Thư ký 

6 

Học sinh - 

Sinh viên 

Hoàng Đơ Trưởng phòng CTCT – CTSV Trưởng tiểu 

ban 

Trần Thị Mộng Loan Phó Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên 

Trương Văn Chính PGĐ TT. ĐTBD - KNDN Ủy viên 

Phạm Thanh Tùng Phó Trưởng phòng CTCT- 

CTSV 

Ủy viên 
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Trần Thị Tình Chuyên viên Phòng CTSV- 

CTSV 

Thư ký 

7 

Khoa học 

Bùi Trung Thành Trưởng phòng QLKH - HTQT Trưởng tiểu 

ban 

Châu Minh Quang Phó Trưởng khoa CN Cơ khí Ủy viên 

Mai Tuấn Anh Phó Viện trưởng Viện KHCN- 

QLMT 

Ủy viên 

Bùi Đình Tiền Phó Trưởng phòng QLKH - 

HTQT 

Ủy viên 

Võ Xuân Đức Chuyên viên Phòng QLKH - 

HTQT 

Thư ký 

8 

Hợp tác 

quốc tế 

Lê Văn Tán Phó Hiệu trưởng Trưởng tiểu 

ban 

Bùi Trung Thành Trưởng phòng QLKH - HTQT Ủy viên 

Nguyễn Văn Vinh GĐ TT ĐTBD - KNDN Ủy viên 

Nguyễn Quang Vinh Phó Trưởng phòng QLKH - 

HTQT 

Ủy viên 

Nguyễn Minh An Chuyên viên Phòng QLKH - 

HTQT 

Thư ký 

9 

Vật chất 

Trần Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Trưởng tiểu 

ban 

Ninh Văn Tiến Trưởng phòng Quản trị Ủy viên 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

GĐ TT Thư viện Ủy viên 

Phan Hồng Hải Trưởng phòng KH – VT Ủy viên 

Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên Phòng KT - ĐBCL Thư ký 

10 

Tài chính 

 

Nguyễn Thiên Tuế Hiệu trưởng Trưởng tiểu 

ban 

Nguyễn Đình Hiền Trưởng phòng TC – KT Ủy viên 

Phan Hồng Hải Trưởng phòng KH - VT Ủy viên 

Phạm Thị Quế Minh Phó Trưởng phòng TC - KT Thư ký 
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Phụ lục 3: 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

     Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2015 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Mục đích tự đánh giá: Nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo và đăng ký 

kiểm định chất lượng. 

2. Phạm vị tự đánh giá: toàn trường theo 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của 

Bộ GD&ĐT (Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT) 

3. Hội đồng tự đánh giá: 

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá: 

 Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 593 ngày 

15/04/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN TP. HCM. Hội đồng gồm có Ban chỉ 

đạo và 11 tiểu ban (danh sách kèm theo). 

3.2. Đơn vị đảm bảo chất lượng : Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng 

3.3. Phân công thực hiện: 

STT 
Tiêu 

chuẩn 

Nhóm chịu 

trách nhiệm  

Thời gian thu thập thông 

tin và bằng chứng 
Ghi chú  

1 1 1 6 tuần  

2 2 2 6 tuần  

3 3 3 6 tuần  

4 4 4 6 tuần  

5 5 5 6 tuần  

6 6 6 6 tuần  

7 7 7 6 tuần  

8 8 8 6 tuần  

9 9 9 6 tuần  

10 10 10 6 tuần  
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4. Kế hoạch huy động các nguồn lực và tài chính 

 

STT Tiêu 

chuẩn 

Các hoạt động Các loại nguồn lực và 

tài chính cần được huy 

động/cung cấp 

Thời gian 

cần huy 

động 

1 1 - Thu thập minh chứng - Các nhóm chịu trách 

nhiệm 

6 tuần 

2 2 - Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các loại văn bản liên 

quan 

 

3 3 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 

4 4 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 

5 5 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 

6 6 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 

7 7 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 

8 8 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 

9 9 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 

10 10 - Thu thập minh chứng 

- Xử lý, phân tích minh chứng 

- Báo cáo 

 

- Các nhóm chịu trách 

nhiệm  

- Các loại văn bản liên 

quan 

6 tuần 
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5. Công cụ đánh giá: 

Sử dụng 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ GD – ĐT và tài 

liệu hướng dẫn đánh giá từng tiêu chí theo các mức độ. 

6. Kế hoạch thu thập thông tin từ nguồn ngoài trường 

7. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài (nếu cần): 

Tư vấn từ Trung tâm Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Viện Nghiên 

cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM. 

8. Thời gian biểu: 

Thời gian thực hiện tự đánh giá (khoảng 6 tháng, từ 1/4 - 30/9/2015), theo lịch 

trình sau: 

 

   HIỆU TRƯỞNG 

                  (đã ký) 

 

 

            TS. NGUYỄN THIÊN TUẾ 

 

11  Photocopy các loại văn bản - 01 máy photocopy của 

phòng văn thư 

- 01 máy photocopy của 

phòng KT&ĐBCL 

Sử dụng 

thường 

xuyên 

12  Họp hội đồng, tập huấn cho 

các thành viên của nhóm công 

tác, họp định kỳ của các nhóm 

công tác. 

 

Phòng họp V2.2 và E.2 1-2 buổi/ 

tuần 

13  In các loại tài liệu, biểu bảng, 

dùng cho các nhóm công tác 

- 01 máy photocopy cao 

tốc 

- 5 máy vi tính  

- 5 máy in laser 

Thường 

xuyên 

14  Tự đánh giá - Kinh phí của trường 

 

 

15  Tự đánh giá - Các chuyên viên tư 

vấn 

(Có kế 

hoạch kèm 

theo) 
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HỒ CHÍ MINH 

Thời gian: 1/4 đến 30/09/2015 

 

Thời gian Các hoạt động 

Tuần 1  

01 – 05/04 

 Làm việc với nhóm tư vấn 

 Họp giao ban: Lãnh đạo nhà trường thông báo Kế hoạch 

Tự đánh giá, mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác 

định các thành viên Hội đồng tự đánh giá. 

 Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

o Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

o Chuẩn bị kế hoạch TĐG chi tiết và phân công dự thảo 

kế hoạch tự đánh giá. 

o Thảo luận và phân công cụ thể nhiệm vụ của từng 

thành viên trong Hội đồng. 

o Thống nhất kế hoạch TĐG chi tiết với nhà trường. 

o Thống nhất các nhóm công tác chuyên trách để giúp 

các thành viên của Hội đồng thực hiện trách nhiệm 

được giao. 

 Phê duyệt kế hoạch tự đánh giá 

Tuần 2 - 3 

06 – 19/04 

 Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể 

cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường 

(thông qua các khoa, phòng ban). 

 Tổ chức gặp mặt Hội đồng Tự Đánh giá, các tiểu ban 

chuyên trách và Tổ thư ký với Nhóm Tư vấn (chiều thứ 

Ba, ngày 7/04/2015). Nội dung: 

– Giới thiệu thành phần các bên để thống nhất kế hoạch 

– Chuẩn bị cho công tác thu thập thông tin và minh 

chứng  

– Thu nhập thông tin và minh chứng 

– Làm việc với Ban ISO 

– Dự thảo các Bảng khảo sát, mẫu và cách thức thực 

hiện 

Tuần 4 - 5 

20/04 – 03/05 

 Lên danh sách các minh chứng 

 Lập cây minh chứng 

 Thu nhập thông tin và minh chứng 

 Mã hóa các thông tin và minh chứng thu được; 
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Thời gian Các hoạt động 

 Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các 

phiếu đánh giá tiêu chí. 

 Hoàn thiện bảng mẫu khảo sát 

 Bắt đầu kế hoạch khảo sát 

Tuần 6 - 7 

04/05 – 17/05 

 Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và 

minh chứng thu được; 

 Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ 

sung; 

 Điều chỉnh kế hoạch TĐG chi tiết nếu cần thiết 

 Đánh giá sơ kết các nhóm chuyên trách, nhân sự 

 Sơ kết kết quả khảo sát 

Tuần 8 - 9 

18/05 – 31/05 

 Hoàn thiện việc thu thập và bổ sung các minh chứng còn 

thiếu; 

 Thông qua đề cương báo cáo TĐG chi tiết 

 Bắt đầu viết báo cáo từng tiêu chí 

Tuần 10 - 11 

01/06 – 14/06 

 Dự thảo báo cáo TĐG lần 1; 

 Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong 

báo cáo TĐG; 

 Tiếp tục mã hóa minh chứng 

 Hoàn thiện cây minh chứng 

 Tiếp tục kế hoạch khảo sát 

Tuần 12 - 13 

15/06 – 28/06 

 HĐ tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, phòng ban để 

chỉnh sửa và góp ý cho các dự thảo báo cáo TĐG 

 Thu thập thêm và đánh giá các minh chứng đã có 

 Tiếp tục mã hóa minh chứng 

 Làm việc với từng nhóm tiêu chuẩn 

Tuần 14 - 15 

29/06 – 12/07 

 Hoàn thiện Dự thảo báo cáo TĐG lần 2 theo góp ý của 

BGH nhà trường 

 Tiếp tục mã hóa minh chứng 

 Làm việc với từng nhóm tiêu chuẩn 

Tuần 16 - 17 

13/07 – 26/07 

 Họp HĐ tự đánh giá để thông qua bản báo cáo TĐG đã 

sửa chữa 

 Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và 

xin ý kiến góp ý cho Dự thảo báo cáo TĐG lần 2 của cán 

bộ, giảng viên, nhân viên trong trường 

Tuần 18 - 19 

27/07 – 09/08 

 Xử ký các ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo báo cáo 

TĐG lần 3 (theo các góp ý tổng hợp từ các thành viên). 

 Hoàn chỉnh các bảng biểu khảo sát 
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Thời gian Các hoạt động 

 Công bố kết quả khảo sát lần 1 

Tuần 20 - 21 

10/08 – 23/08 

 Góp ý bằng văn bản lần cuối cho Dự thảo báo cáo TĐG 

lần 3 

 Chỉnh sửa lại dự thảo báo cáo TĐG lần 4 

 Công bố kết quả khảo sát lần 2 

 Họp Ban Thư ký 

Tuần 22 - 23 

24/08 – 06/09 

 Họp Hội đồng TĐG bao gồm thành viên Hội đồng TĐG 

nhà trường + các giảng viên, nhân viên trong trường để 

thảo luận và công bố và thông qua về Dự thảo báo cáo 

TĐG lần 4 

 Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, 

các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn 

Tuần 24 - 25 

07/09 – 20/09 

 Chỉnh sửa lại Dự thảo báo cáo TĐG lần 5 (lần cuối) 

 In ấn báo cáo TĐG và chuẩn bị mời đánh giá ngoài 

 Công bố Báo cáo tự đánh giá trong toàn Trường 

 Kết thúc Hợp đồng tư vấn 
 

                HIỆU TRƯỞNG 

              (đã ký) 

 

 

                 TS. NGUYỄN THIÊN TUẾ 
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 1 

 

Mã minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, 

ngày/ tháng/ năm  

ban hành 

 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định 

hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 

cả nước. 

H1.1.1.1  Đề án Xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM  thành trường đại học trọng điểm 

quốc gia của Bộ Công Thương  

3/2014 

 
Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.2  Giáo trình Giáo dục định hướng từ năm 

2010 đến năm 2015  

2010 - 2015 

 
Phòng Đào tạo 

 

H1.1.1.3  Chiến lược phát triển Trường ĐHCN TP. 

HCM  giai đoạn 2011-2015 và Tầm nhìn 

đến năm 2020 

2011 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.4  
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHCN TP. HCM   

Số 1098/QĐ-

ĐHCN, 

30/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.5  Hệ thống văn bản QMS – ISO 9001:2008 2010 Ban ISO  

H1.1.1.6  Báo cáo tổng kết năm học và phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới  
2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.7  Danh sách nhân sự Trường ĐHCN TP. 

HCM   
5/2015 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.8  Đề án vị trí việc làm Trường ĐHCN TP. 

HCM   
8/2013 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.9  Tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. 

HCM   
2011 Ban Giám hiệu 
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H1.1.1.10  Danh sách đi học nghiên cứu sinh ở trong 

nước và ở nước ngoài 

2010 - 2014 
Phòng TCHC 

 

H1.1.1.11  Hướng dẫn về công tác Quy hoạch CBQL 

giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 - 

2021 

 

28/03/2013 Phòng TCHC 

 

H1.1.1.12  - Nghị quyết chương trình hành động của 

chính phủ triển khai thực hiện chiến lược 

phát triển kinh tế XH 2011-2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất 

nước 5 năm 2011-2015 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng 

thể phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng 

điểm phía nam đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 

- Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát 

triển giáo dục 2011-2020” 

24/4/2012 

 

 

 

 

13/12/2014 

 

 

 

13/6/2012 

Chính phủ 

 

 

 

 

 

H1.1.1.13   Chiến lược xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM  giai đoạn 2015-2025 
2/2014 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.14  Các biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối 

tác nước ngoài 

 
Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.15  Các hợp đồng liên kết đào tạo  Ban Giám hiệu  

H1.1.1.16  Sứ mạng được đăng trên website của 

trường 

 
Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định 

tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được 

triển khai thực hiện. 

H1.1.1.13   Chiến lược xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM  giai đoạn 2015-2025 2/2014 Ban Giám hiệu 
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H1.1.1.3  Chiến lược phát triển Trường ĐHCN TP. 

HCM  giai đoạn 2011-2015 và Tầm nhìn 

đến năm 2020 

2011 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.6  Báo cáo tổng kết năm học và phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới  

2010 - 2015 

 
Ban Giám hiệu 

 

H1.1.2.1  Biên bản hội nghị thảo luận về sứ mệnh, 

mục tiêu, nhiệm vụ và đường lối chiến 

lược của Trường ĐHCN TP. HCM  giai 

đoạn 2015 -2025 do ban đề án xây dựng 

Trường ĐHCN TP. HCM  thành trường 

đại học trọng điểm quốc gia của Bộ Công 

Thương dự thảo 

15/2/2014 Phòng TCHC 

 

H1.1.2.2  Biên bản họp hội nghị CBVC hằng năm 2010 - 2013 Phòng TCHC  
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 2 

 

Mã minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, 

ngày/ tháng/ năm  

ban hành 

 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan, được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà 

trường. 

H2.2.1.1 1 Quyết định thành lập Trường ĐHCN TP. 

HCM   
Số 214/2004/QĐ-

TTg, 

24/12/2004 

Chính phủ 

 

H1.1.1.4 1 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHCN TP. HCM   

Số 1098/QĐ-

ĐHCN, 

30/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.8 1 Đề án vị trí việc làm Trường ĐHCN TP. 

HCM   
8/2013 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.2 1 Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo nhà 

trường - Hiệu trưởng  
Số 1542/QĐ-BCT, 

12/02/2015 
Bộ Công Thương 

 

2 Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo nhà 

trường - Phó Hiệu trưởng – Trần Văn 

Thắng 

Số 6997/QĐ-BCT, 

30/12/2011 
Bộ Công Thương 

 

3 Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo nhà 

trường - Phó Hiệu trưởng – Lê Văn Tán 
Số 8486/QĐ-BCT, 

04/11/2008 
Bộ Công Thương 

 

4 Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo nhà 

trường - Phó Hiệu trưởng – Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Số 7677/QĐ-BCT, 

27/10/2009 
Bộ Công Thương 
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5 Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo nhà 

trường - Phó Hiệu trưởng – Phan Chí 

Chính  

Số 4070/QĐ-BCT, 

02/08/2010 
Bộ Công Thương 

 

6 Quyết định nghỉ hưu của Phó Hiệu trưởng 

- Phan Chí Chính 

Số 2101/QĐ-BCT, 

9/3/2015 
Bộ Công Thương 

 

7 Quyết định thôi việc của Phó Hiệu trưởng 

– Nguyễn Mạnh Hùng  

Số 7677/QĐ-BCT, 

28/7/2015 
Bộ Công Thương 

 

8 Quyết định bổ nhiệm của Phó Hiệu 

trưởng – Nguyễn Chí Hiếu  

Số 8568/QĐ-BCT, 

13/8/2015 
Bộ Công Thương 

 

H2.2.1.3 1 Quyết định thành lập các Phòng ban  Ban Giám hiệu  

H2.2.1.4 1 Quyết định thành lập các Khoa – Viện – 

Trung tâm  
 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.5 1 Quyết định Chuẩn y ban chấp hành, ban 

thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy 

Trường ĐHCN TP. HCM   

Số 382-

QĐNS/ĐUK, 

30/6/2015 

Đảng ủy 

 

2 Quyết định Chuẩn y cấp ủy chi bộ nhiệm 

kỳ 2015 -2017 
Số 24- QĐ/ĐU, 

14/4/2015 
Đảng ủy 

 

3 Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy 

nhiệm kỳ 2012 -2015 
Số 1- QĐ/ĐU, 

6/4/2013 
Đảng ủy 

 

4 Quyết định Chuẩn y Cấp ủy cơ sở  Số 232- 

QĐNS/ĐUK, 

30/6/2010 

Đảng ủy 

 

5 Quyết định Chuẩn y Cấp ủy chi bộ  Số 47- QĐ/ĐU, 

3/2/2010 
Đảng ủy 

 

H2.2.1.6 1 Quyết định Công nhận Ban chấp hành, 

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường 

ĐHCN TP. HCM , nhiệm kỳ 2012 -2017 

Số 315/QĐ- 

CĐCT, 

4/12/2012 

Công đoàn Công 

Thương Việt Nam 
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2 Quyết định công nhận Ban chấp hành, Ủy 

ban kiểm tra Công đoàn Trường ĐHCN 

TP. HCM  khóa 13, nhiệm kỳ 2008-2010 

Số 205/QĐ- 

CĐCT, 4/6/2008 

Công đoàn Công 

Thương Việt Nam 

 

H2.2.1.7 1 Quyết định Công nhận Ban Chấp hành 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCN 

TP. HCM , nhiệm kỳ VIII (2014-2017) 

Số 984- 

QĐ/TĐTN- BTC, 

4/6/2008 

Thành Đoàn TP. 

HCM 

 

2 Quyết định Công nhận Ban Chấp hành 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCN 

TP. HCM , nhiệm kỳ VII (2012-2014) 

Số 241/QĐ-ĐTN, 

30/5/2012 

Thành Đoàn TP. 

HCM 

 

3 Quyết định Công nhận Ban Chấp hành 

Đoàn Trường ĐHCN TP. HCM, nhiệm kỳ 

VI (2009-2011) 

Số 058/QĐ-TCCS, 

10/8/2009 

Thành Đoàn TP. 

HCM 

 

H2.2.1.8 1 Quyết định Ban chấp hành Hội CCB quận 

Gò Vấp  

Số 04/QĐ.CCB, 

27/2/2012 
Hội Cựu chiến binh 

 

2 Tờ trình đề nghị chuẩn y  22/2/2012   

H2.2.1.9 1 Quyết định công nhận Ban Chấp hành, 

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam 

Trường ĐHCN TP. HCM, nhiệm kỳ IV 

(2013 – 2015) 

Số 59/QĐ-BTK-

TC, 29/10/2013 

Hội Sinh Viên Việt 

Nam 

 

 2 Quyết định công nhận Ban Chấp hành, 

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam 

Trường ĐHCN TP. HCM  , nhiệm kỳ III 

(2009 – 2012) 

Số 48/QĐ-BTK-

TC, 22/12/2009 

Hội Sinh Viên Việt 

Nam 

 

H2.2.1.10 1 Danh mục các Quyết định thành lập các 

Hội đồng cấp Trường 
2010 - 2015 Phòng TCHC 

HS Lưu tại 

phòng  

H2.2.1.11 1 Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo 

miền Trung trực thuộc Trường ĐHCN 

TP. HCM   

Số 1550/ QĐ-

BCN, 7/5/2007 
Bộ Công Thương 

 

2 Quyết định tiếp nhận Trường TH Sư Số 8034/ BCT- Tỉnh Thanh Hóa  
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Phạm Thanh Hóa  TCCB, 

10/09/2008 

H2.2.1.12 1 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và NCKH 

tại Quận 12 – TP. HCM  

Số 1433/QĐ-

ĐHCN, 7/8/2013 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.13 1 Quyết định ban hành Chương trình hành 

động của Trường ĐHCN TP. HCM , giai 

đoạn 2013 -2015 

Số 1725/QĐ-

ĐHCN, 

16/10/2013 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.1 1 Đề án Xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM  thành trường đại học trọng điểm 

quốc gia của Bộ Công Thương  
3/2014 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.14 1 Thông báo v/v chuyển sinh viên từ cơ sở 

Biên hòa về cơ sở 1 
27/06/2014 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.15 1 Biên bản bàn giao nguyên trạng cơ sở 

Phía Bắc của Trường ĐHCN TP. HCM  

cho Trường Đại học Thái Bình 
24/10/2014 Bộ Công Thương  

H2.2.1.16 1 Đề án thành lập phân hiệu Trường ĐHCN 

TP. HCM  tại tỉnh Quảng Ngãi 
4/2015 Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 2.2: Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường. 

H1.1.1.4 1 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHCN TP. HCM   

Số 1098/QĐ-

ĐHCN, 

30/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.1 1 Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm  2010 - 2015 Ban Giám hiệu  

H2.2.2.2 1 Quy chế đào tạo  10/2014 Ban Giám hiệu  

H2.2.2.3 1 Quy chế học vụ 8/2011 Ban Giám hiệu  
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H2.2.2.4 1 Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng, 

tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức 
Số 1099/ QĐ – 

ĐHCN, 

30/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.5 

 

1 Quyết định ban hành “Quy chế thực hiện 

bảo vệ bí mật nhà nước của Trường 

ĐHCN TP. HCM ” 

Số 632/QĐ-

ĐHCN, 

06/08/2012 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.6 1 Quy chế phối hợp công tác giữa Lãnh đạo 

Trường ĐHCN TP. HCM  và Ban 

Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường 

ĐHCN TP. HCM  

Số 01/QCLT-

BGH-CĐĐHCN, 

22/2/2014 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.7 1 Quy chế dân chủ cơ sở Trường ĐHCN 

TP. HCM  
15/6/2010 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.8 1 Quyết định ban hành quy định về thể 

thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại 

văn bản của Trường ĐHCN TP. HCM  

Số 436/QĐ-

ĐHCN, 

06/06/2012 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.9 1 Quyết định ban hành Quy định về công 

tác văn thư và lưu trữ Trường ĐHCN TP. 

HCM  

Số 1651/QĐ-

ĐHCN, 

24/09/2013 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.10 1 Quyết định ban hành Quy định quản lý 

công tác thi và đánh giá kết quả học tập 

Số 11/QĐ-ĐHCN, 

7/1/2013 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.11 1 Quyết định ban hành Quy định về trình 

tự, thủ tục và công tác quản lý trong đào 

tạo CBVC của Trường ĐHCN TP. HCM  

Số 01/QĐ-ĐHCN, 

02/01/2013 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.12 1 Quy định xây dựng chương trình đào tạo Số 01/QĐ-, 

14/02/2014 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.13 1 Quyết định ban hành Quy định về Tổ 

chức và quản lý đào tạo thạc sĩ 
Số 549/QĐ-

ĐHCN, 

23/07/2014 

Ban Giám hiệu 
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H2.2.2.14 1 Hệ thống quản lý hành chánh điện tử 

EGOV 

http://egov.iuh.edu

.vn/Login.aspx Ban Giám hiệu 
 

H2.2.2.15 1 Sổ bàn giao văn bản (công văn)  
Phòng TCHC 

HS lưu tại 

P.TCHC 

H2.2.2.16 1 Danh mục các phầm mềm quản lý các 

hoạt động của nhà trường  

 
Phòng Đào tạo 

 

 

Tiêu chí 2.3: Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

được phân định rõ ràng. 

H1.1.1.8 1 Đề án vị trí việc làm Trường ĐHCN TP. 

HCM  
8/2013 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.4 1 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHCN TP. HCM   

Số 1098/QĐ-

ĐHCN, 

30/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.9 1 Tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. 

HCM  
2011 Ban Giám hiệu 

 

 

H2.2.3.1 

1 Phân công nhiệm vụ giữa Ban Giám hiệu  
2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.10 1 Danh mục các Quyết định thành lập các 

Hội đồng cấp Trường 
2010 - 2015 Phòng TCHC 

 

H2.2.3.2 1 Phiếu đánh giá công chức, viên chức hằng 

năm 
2010 -2015 Phòng TCHC 

HS lưu tại 

Phòng TCHC 

H2.2.3.3 1 Báo cáo đánh giá phân loại CB, CC, VC 

năm 2012 

Báo cáo đánh giá công chức; kê khai tài 

sản năm 2013  

Triển khai công tác đánh giá cán bộ, công 

chức năm 2014 

2012 - 2014 Phòng TCHC 
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H2.2.3.4 1 Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi 

mới cơ chế hoạt động của Trường ĐHCN 

TP. HCM  giai đoạn 2015 - 2017 

Số 902/QĐ-TTg, 

 ngày 30/6/2015 Chính phủ 

 

H2.2.3.5 1 Quy chế làm việc  
Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 2.4: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được 

đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật. 

H2.2.1.5 1 Quyết định Chuẩn y ban chấp hành, ban 

thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy 

Trường ĐHCN TP. HCM  

Số 382- 

QĐNS/ĐUK, 

30/6/2015 

Đảng ủy 

 

2 Quyết định Chuẩn y cấp ủy chi bộ nhiệm 

kỳ 2015 -2017 

số 24- QĐ/ĐU, 

14/4/2015 
Đảng ủy 

 

3 Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy 

nhiệm kỳ 2012 -2015 

số 1- QĐ/ĐU, 

6/4/2013 
Đảng ủy 

 

4 Quyết định Chuẩn y Cấp ủy cơ sở  Số 232- 

QĐNS/ĐUK, 

30/6/2010 

Đảng ủy 

 

5 Quyết định Chuẩn y Cấp ủy chi bộ  số 47- QĐ/ĐU, 

3/2/2010 
Đảng ủy 

 

H2.2.1.6 1 Quyết định Công nhận Ban chấp hành, 

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường 

ĐHCN TP. HCM , nhiệm kỳ 2012 -2017 

Số 315/QĐ- 

CĐCT, 4/12/2012 

Công đoàn Công 

Thương Việt Nam 

 

2 Quyết định công nhận Ban chấp hành, Ủy 

ban kiểm tra Công đoàn Trường ĐHCN 

TP. HCM , khóa 13, nhiệm kỳ 2008-2010 

Số 205/QĐ- 

CĐCT, 4/6/2008 

Công đoàn Công 

Thương Việt Nam 

 

H2.2.1.7 1 Quyết định Công nhận Ban Chấp hành 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCN 

TP. HCM , nhiệm kỳ VIII (2014-2017) 

Số 984- 

QĐ/TĐTN- BTC, 

4/6/2008 

Thành Đoàn TP. 

HCM 

 

2 Quyết định Công nhận Ban Chấp hành Số 241/QĐ-ĐTN, Thành Đoàn TP.  
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Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCN 

TP. HCM , nhiệm kỳ VII (2012-2014) 

30/5/2012 HCM 

3 Quyết định Công nhận Ban Chấp hành 

Đoàn Trường ĐHCN TP. HCM  nhiệm kỳ 

VI (2009-2011) 

Số 058/QĐ-TCCS, 

10/8/2009 

Thành Đoàn TP. 

HCM 

 

H2.2.1.8 1 Quyết định Ban chấp hành Hội CCB quận 

Gò Vấp  
Số 04/QĐ.CCB, 

27/2/2012 
Hội Cựu chiến binh 

 

2 Tờ trình đề nghị chuẩn y  22/2/2012   

H2.2.1.9 1 Quyết định công nhận Ban Chấp hành, 

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam 

Trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí 

Minh nhiệm kỳ IV (2013 – 2015) 

Số 59/QĐ-BTK-

TC, 29/10/2013 

Hội Sinh Viên Việt 

Nam 

 

2 Quyết định công nhận Ban Chấp hành, 

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam 

Trường ĐHCN TP. HCM  nhiệm kỳ III 

(2009 – 2012) 

Số 48/QĐ-BTK-

TC, 22/12/2009 

Hội Sinh Viên Việt 

Nam 

 

H2.2.4.1 2 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Trường ĐHCN TP. HCM  lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 
6/0215 Đảng ủy 

 

H2.2.4.2 1 Các kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề  Đảng ủy  

H2.2.4.3 1 Quy định về kế hoạch sinh hoạt định kỳ 

của các đơn vị thuộc Đảng bộ  
Số 49-QĐ/ĐU, 

29/09/2014 
Đảng ủy 

 

H2.2.4.4 1 Quy định về kế hoạch sinh hoạt định kỳ 

của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường  
Số 14-QĐ/ĐU, 

24/04/2015 
Đảng ủy 
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H2.2.4.5 1 Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán 

bộ, đảng viên, GV và CNV Trường 

ĐHCN TP. HCM   

Số 02-QĐ/ĐU, 

10/12/2011 
Đảng ủy 

 

H2.2.4.6 1 Quyết định khen thưởng các tập thể và cá 

nhân đã có thành tích trong cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”  

Số 02-QĐ/ĐU, 

30/11/2010 
Đảng ủy 

 

H2.2.4.7 1 - Quyết định công nhận tổ chức cơ sở 

Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững 

mạnh tiêu biểu” năm 2010 

- Quyết định công nhận kết quả đánh giá 

chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2011 

- Quyết định công nhận kết quả đánh giá 

chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2012 

- Quyết định công nhận kết quả đánh giá 

chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2013 

- Quyết định công nhận kết quả đánh giá 

chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2014 

Số 28- 

ĐCN/ĐUK, 

18/2/2011 

Số 28-ĐCN/ĐUK, 

18/2/2011 

Số 149-QĐ/ĐUK , 

25/4/2013 

Số 226-QĐ/ĐUK , 

8/4/2014 

Số 320-QĐ/ĐUK , 

9/3/2015 

Đảng ủy khối 

 

H2.2.4.8 1 Quyết định Công nhận đảng viên đủ tư 

cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ba 

năm liền (2008-2010) 

Số 33-ĐCN/ĐUK, 

18/02/2011 
Đảng ủy khối 

 

H2.2.4.9 1 Tài liệu Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở 

Trường ĐHCN TP. HCM  nhiệm kỳ 14 

(2012 – 2017) 

11/2012 Công đoàn Trường 

 

H2.2.1.10 1 Danh mục các Quyết định thành lập các 

Hội đồng cấp Trường 
2010 - 2015 Phòng TCHC 

HS Lưu tại 

phòng  

H2.2.4.10 1 Quyết định ban hành quy chế làm việc 

(sửa đổi) của Ban Chấp hành Công Đoàn 

Số 15/QĐ-

CĐĐHCN, 
Công đoàn Trường 
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Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố 

Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017 

2/3/2015 

2 Quyết định ban hành Quy chế làm việc 

của Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở 

Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

Số 87/QĐ-

CĐĐHCN, 

01/04/2013 

Công đoàn Trường 

 

H2.2.2.6 1 Quy chế phối hợp công tác giữa Lãnh đạo 

Trường ĐHCN TP. HCM  và Ban 

Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường 

ĐHCN TP. HCM  

Số 01/QCLT-

BGH-CĐĐHCN, 

22/2/2014 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.4.11 1 Quyết định ban hành Quy chế khen 

thưởng của Công đoàn cơ sở Trường 

ĐHCN TP. HCM  

Số 35/QĐ-CĐ 

ĐHCN, 27/5/2014 
Công đoàn Trường 

 

H2.2.4.12 1 Quyết định ban hành quy chế tài chính 

Công đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. 

HCM  

Số 44/QĐ – 

CĐĐHCN, 

30/9/2014 

Công đoàn Trường 

 

H2.2.4.13 1 Quyết định về việc kiểm tra đồng cấp và 

cấp dưới 2014 tại Công đoàn cơ sở 

Trường ĐHCN TP. HCM  

Số 23/QĐ-UBKT, 

21/8/2014 
Công đoàn Trường 

 

2 Biên bản kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

tài chính, tài sản công đoàn tại Công 

Đoàn Cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM  

05/09/2014 Công đoàn Trường 
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H2.2.4.14 1 Chương trình công tác Công đoàn năm 

học 2012 - 2013 

Chương trình hoạt động Công đoàn năm 

học 2013 – 2014 

Chương trình hoạt động Công đoàn năm 

học 2014 – 2015 

1/1/2013 

 

30/1/2013 

 

30/7/2014 

Công đoàn Trường 

 

2 Nghị quyết Hội nghị ban thường vụ Công 

đoàn cơ sở Trường ĐHCN TP. HCM  2014 Công đoàn Trường 

 

H1.1.1.6 1 Báo cáo tổng kết năm học và phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới 2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

  

 

H2.2.4.15 

1 Các quyết định được khen thưởng của 

Công đoàn Trường Đại Học Công Nghiệp 

TPHCM 
2010 -2015 Công đoàn Trường 

 

H2.2.4.16 1 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên  2011 - 2014 Đoàn TNCS 
 

H2.2.4.17 1 Quyết định về việc khen tặng cá nhân và 

tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên 
2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.4.18 1 Ban chấp hành Thành Đoàn Tp. HCM 

tặng giấy khen cho Đoàn Trường ĐHCN 

TP. HCM 

2010-2014 
Thành Đoàn thành 

phố HCM 

 

Tiêu chí 2.5: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có 

đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động 

của nhà trường. 
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H1.1.1.5 1 Hệ thống văn bản QMS – ISO 9001:2008 2010 Ban ISO  

H2.2.5.1 1 Báo cáo tổng kết tình hình ĐGNB lần 8 

năm 2010 theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

và 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

GDĐH tại Cơ sở chính và Cơ sở Thái 

Bình 

16/08/2010 Ban ISO 

 

2 Báo cáo tổng kết tình hình ĐGNB lần 9 

theo ISO - 10 tiêu chuẩn KĐCL giáo dục 

đại học và xem xét của Lãnh đạo  

22/02/2012 Ban ISO 

 

H2.2.5.2 1 Chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
1/7/2011 

TÜV Rheinland 

Cert GmbH 

 

H2.2.5.3 1 Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành 

Báo cáo tự đánh giá  

Báo cáo tự đánh giá Trường ĐHCN TP. 

HCM  

30/6/2015 

 

 

8/2009 

Cục KT& 

KĐCLGD 

 

Ban ISO 

 

H2.2.5.4 1 Tờ trình cử CB đi tập huấn “Tự đánh giá 

trường đại học” 
11/2014 Phòng TCHC 

 

2 Chứng nhận đã hoàn thành chương trình 

tập huấn “Tự đánh giá trường đại học “ 
5/12/2014 

Cục KT& 

KĐCLGD 

 

H2.2.1.3 1 Quyết định thành lập các Phòng ban  Ban Giám hiệu  

H1.1.1.9 1 Tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. 

HCM  
2011 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.5.5 1 Quyết định Thành lập Hội đồng tự đánh 

giá 

 

Số 593/QĐ-

ĐHCN, 

15/04/2015 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.5.6 1 Hợp đồng kinh tế Tư vấn tự đánh giá 

trường đại học  
30//3/2015 Ban Giám hiệu 
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H2.2.5.7 1 Các kế hoạch triển khai tự đánh giá 2015 Phòng KT&KĐCL  

H2.2.5.8 1 Các khảo sát và báo cáo chất lượng: 

-  Tiêu chí đánh giá công tác giảng dạy 

của GV và quản lý  

-  Phiếu đánh giá khóa học 

-  Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên tốt 

nghiệp 

-  Phiếu khảo sát CBQL, GV, nhân viên 

-  Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp, cơ 

quan, công ty về năng lực của sinh viên 

tốt nghiệp 

2015 Phòng KT&KĐCL 

HS lưu tại  

Phòng 

KT&KĐCL 

 

Tiêu chí 2.6: Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng 

phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 

của nhà trường. 

H1.1.1.3 1 Chiến lược phát triển Trường ĐHCN TP. 

HCM giai đoạn 2011-2015 và Tầm nhìn 

đến năm 2020 

2011 Ban Giám hiệu 
 

H1.1.1.13  1 Chiến lược xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM  giai đoạn 2015-2025 
2/2014 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.1 1 Đề án Xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM  thành trường đại học trọng điểm 

quốc gia của Bộ Công Thương  

3/2014 

 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.13 1 Quyết định ban hành Chương trình hành 

động của Trường ĐHCN TP. HCM  giai 

đoạn 2013 -2015 

Số 1725/QĐ-

ĐHCN, 

16/10/2013 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.6.1 1 Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 

trong trường 
2010 - 2015 

Phòng ban - Khoa – 

Viện - TT 

 

H1.1.2.2 1 Biên bản họp hội nghị CBVC hàng năm 2010 - 2015 Phòng TCHC  
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Tiêu chí 2.7: Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động 

và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường. 

H2.2.7.1 1 Danh mục các báo cáo gửi cơ quan chủ 

quản và các cơ quan quản lý  
2010 - 2015 Phòng TCHC 

HS lưu tại 

Phòng TCHC 

H2.2.7.2 1 Các báo cáo của Đảng ủy nhà trường với 

Đảng ủy Khối  
2010 - 2015 Đảng ủy 

 

H2.2.2.9 1 Quy định về công tác văn thư và lưu trữ 

Trường ĐHCN TP. HCM  

Số 1651/QĐ-

ĐHCN, ngày 

24/09/2013 

Ban Giám hiệu  
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẤN 3 

 

Mã minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, 

ngày/ tháng/ năm  

ban hành 

 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 3.1: Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước 

hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp. 

H1.1.1.16 1 Website của trường 2015  iuh.edu.vn 

H3.3.1.1 

1 

Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT 

trình độ đại học và trình độ cao đẳng Hệ 

chính quy – áp dụng cho các khóa tuyển 

sinh từ năm học 2014 – 2015 

Số 976/QĐ-

ĐHCN,01/10/2014 
Ban Giám hiệu 

 

2 
Quyết định về việc cập nhật và điều chỉnh 

CTĐT 

Số127/ĐHCN-ĐT, 

01/03/2012 
Ban Giám hiệu 

 

H3.3.1.2 1 

Đề cương chi tiết các chương trình đào 

tạo đại học của trường bao gồm:  

- Các chương trình đào taọ đươc̣ điều 

chỉnh, câp̣ nhâṭ năm 2012 

- Các chương trình đào taọ đươc̣ xây 

dưṇg mới năm 2014 

 

2012 

 

2014 

Ban Giám hiệu 
File mềm, 

CMS 

H3.3.1.3 1 Niên giám của trường từ 2010 – 2015 2010 - 2015 Ban Giám hiệu File mềm 

H3.3.1.4 1 Sổ tay sinh viên 2010 - 2015 Ban Giám hiệu File mềm 
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H3.3.1.5 

1 

Thông tư ban hành Quy điṇh về khối 

lươṇg kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lưc̣ mà người học đaṭ đươc̣ sau khi tốt 

nghiêp̣ đối với mỗi trình đô ̣ đào taọ của 

giáo duc̣ đaị hoc̣ và quy trình xây dưṇg, 

thẩm điṇh, ban hành chương trình đào taọ 

trình đô ̣đaị hoc̣, thac̣ sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT, 

16/04/2015 

Bộ GD&ĐT 

 

2 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Số57/2012/TT-

BGDĐT,  

27/12/2012 

Bộ GD&ĐT 

 

3 

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

Số10/2011/TT/ 

BGDĐT, 

28/02/2011 

Bộ GD&ĐT 

 

4 

Quyết điṇh Ban hành Chương trình các 

môn Lý luâṇ chính tri ̣ trình đô ̣ đaị hoc̣, 

cao đẳng dung cho sinh viên khối không 

chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Số52/2008/QĐ-

BGDĐT, 

18/09/2008 

Bộ GD&ĐT 

 

5 

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số43/2007/QĐ-

BGDĐT, 

15/08/2007 

Bộ GD&ĐT 

 

6 

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy 

Số25/2006/QĐ-

BGDĐT, 

26/06/2006 

Bộ GD&ĐT 

 

H3.3.1.6 1 Chương trình khung của Bộ GD & ĐT 2008 Bộ GD&ĐT File mềm 
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H3.3.1.7 

1 
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về 

việc chuẩn hóa chương trình đào tạo 

Số249/TB-ĐHCN,  

23/11/2013 
Ban Giám hiệu 

 

2 Định hướng xây dựng chuẩn hóa CTĐT 31/12/2013 Ban Giám hiệu  

H3.3.1.8 1 Chuẩn đầu ra 2014 Ban Giám hiệu File mềm 

H3.3.1.9 1 
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban 

xây dựng chương trình đào tạo 

Số05/QĐ-ĐHCN, 

03/01/2014 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.12 1 
Quy định về xây dựng chương trình đào 

tạo 

Số01/QĐ-ĐHCN, 

14/02/2014 
Ban Giám hiệu 

Xem minh 

chứng tiêu 

chuẩn 02 

H3.3.1.10 1 
Quy điṇh bổ sung về xây dưṇg chương 

trình đào taọ 

Số04/QD-ĐHCN, 

29/4/2014 
Ban Giám hiệu 

 

H3.3.1.11 

1 

Biên bản các cuôc̣ hop̣ của hôị đồng khoa 

hoc̣ khoa, tổ bô ̣ môn của các khoa trong 

viêc̣ xây dưṇg và điều chỉnh chương trình 

đào taọ 

2010 - 2015 Khoa/ Viện 

 

2 

Các mâũ phiếu khảo sát, lấy ý kiến từ các 

đối tươṇg: giảng viên, sinh viên, cưụ sinh 

viên và người sử duṇg lao đôṇg trong viêc̣ 

xây dưṇg chương trình đào taọ 

2014 Khoa/ Viện 

 

3 

Biên bản thể hiêṇ viêc̣ lấy ý kiến của các 

các nhà khoa học chuyên môn và đại diện 

của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà 

tuyển dụng lao động và người đã tốt 

nghiệp trong việc xây dựng chương trình 

đào tạo năm 2014 

2014 Khoa/ Viện 
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H3.3.1.12 1 

Quyết điṇh về viêc̣ thành lâp̣ Hôị đồng và 

các Tiểu ban thẩm điṇh, nghiêṃ thu 

chương trình đào taọ Đaị hoc̣ và Cao 

đẳng 

Số1014/QĐ-

ĐHCN, 

13/10/2014 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.6.1 1 

Báo cáo tổng kết của các khoa từ năm 

2010 – 2015 2010 - 2015 Khoa / Viện 

Xem minh 

chứng tiêu 

chuẩn 02 

Tiêu chí 3.2: Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, 

đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực 

của thị trường lao động. 

H3.3.1.1 

1 

Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT 

trình độ đại học và trình độ cao đẳng Hệ 

chính quy – áp dụng cho các khóa tuyển 

sinh từ năm học 2014 – 2015 

Số976/QĐ-ĐHCN, 

01/10/2014 
Ban Giám hiệu 

 

2 
Quyết định về việc cập nhật và điều chỉnh 

CTĐT 

Số127/ĐHCN-ĐT, 

01/03/2012 
Ban Giám hiệu 

 

H3.3.1.2 1 

Đề cương chi tiết các chương trình đào 

tạo đại học của trường bao gồm:  

- Các chương trình đào taọ đươc̣ điều 

chỉnh, câp̣ nhâṭ năm 2012 

- Các chương trình đào taọ đươc̣ xây 

dưṇg mới năm 2014 

 

2012 

 

2014 

Ban Giám hiệu 
File mềm, 

CMS 

H3.3.2.1 1 

Danh sách các chương trình đào taọ và 

đường link chương trình đào taọ của các 

trường đaị hoc̣ trong nước và nước ngoài 

mà các khoa tham khảo trong viêc̣ xây 

dưṇg chương trình đào taọ cho trường 

2010 - 2015 

Các trường đại học 

được tham khảo 

chương trình đào 

tạo 
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H3.3.1.7 

1 
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về 

việc chuẩn hóa chương trình đào tạo 

Số 249/TB-ĐHCN, 

23/11/2013 
Ban Giám hiệu 

 

2 Định hướng xây dựng chuẩn hóa CTĐT 31/12/2013 Ban Giám hiệu  

H3.3.1.8 1 Chuẩn đầu ra 2014 Ban Giám hiệu File mềm 

H3.3.1.9 1 
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban 

xây dựng chương trình đào tạo 

Số05/QĐ-ĐHCN, 

03/01/2014 Ban Giám hiệu 
 

H3.3.1.10 

1 

Các mâũ phiếu khảo sát, lấy ý kiến từ các 

đối tươṇg: giảng viên, sinh viên, cưụ sinh 

viên và người sử duṇg lao đôṇg trong viêc̣ 

xây dưṇg chương trình đào taọ 

2014 Khoa/ Viện 

 

2 

Biên bản thể hiêṇ viêc̣ lấy ý kiến của các 

các nhà khoa học chuyên môn và đại diện 

của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà 

tuyển dụng lao động và người đã tốt 

nghiệp trong việc xây dựng chương trình 

đào tạo năm 2014 

2014 Khoa/ Viện 

 

H3.3.1.11 1 

Quyết điṇh về viêc̣ thành lâp̣ Hôị đồng và 

các Tiểu ban thẩm điṇh, nghiêṃ thu 

chương trình đào taọ Đaị hoc̣ và Cao 

đẳng 

Số1014/QĐ-

ĐHCN, 

13/10/2014 

Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 3.3: Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo 

chất lượng đào tạo. 

H3.3.1.1 1 

Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT 

trình độ đại học và trình độ cao đẳng Hệ 

chính quy – áp dụng cho các khóa tuyển 

sinh từ năm học 2014 – 2015 

Số 976/QĐ-

ĐHCN, 1/10/2014 
Ban Giám hiệu 
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2 
Quyết định về việc cập nhật và điều chỉnh 

CTĐT 

Số 127/ĐHCN-

ĐT, 1/03/2012 
Ban Giám hiệu 

 

H3.3.1.2 1 

Đề cương chi tiết các chương trình đào 

tạo đại học của trường bao gồm:  

- Các chương trình đào taọ đươc̣ điều 

chỉnh, câp̣ nhâṭ năm 2012 

- Các chương trình đào taọ đươc̣ xây 

dưṇg mới năm 2014 

 

2012 

 

2014 

Ban Giám hiệu 
File mềm, 

CMS 

H3.3.1.6 1 Chương trình khung của Bộ GD & ĐT 2008 Bộ GD&ĐT File mềm 

H3.3.1.7 
1 

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về 

việc chuẩn hóa chương trình đào tạo 

Số 249/TB-ĐHCN, 

23/11/2013 
Ban Giám hiệu  

2 Định hướng xây dựng chuẩn hóa CTĐT 31/12/2013 Ban Giám hiệu  

H3.3.1.8 1 Chuẩn đầu ra 2014 Ban Giám hiệu File mềm 

H3.3.3.1 1 

Kế hoạch, lịch học tập của các lớp, cơ sở 

đào tạo theo chương trình giáo dục 

thường xuyên của các khoa 

2010 - 2015 Khoa / Viện 

Phần mềm 

XepThoiKhoa

Bieu 

H3.3.3.2 

1 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý các lớp học phần theo học chế tín 

chỉ 

Số 740/QĐ-

ĐHCN, 7/05/2015 
Ban Giám hiệu 

 

2 

QĐ về việc ban hành quy chế về tổ chức 

đào tạo theo học chế tín chỉ - cập nhật 

năm 2014 

Số 928/QĐ-

ĐHCN,22/9/2014 
Ban Giám hiệu 

 

3 
Thủ tục quy trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ 

TT/7.5.1/03/P.ĐT, 

15/01/2011 
Phòng Đào tạo 
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4 

Quyết định Ban hành quy chế học vụ về 

tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt 

nghiệp Đại học, Cao đẳng theo học chế 

tín chỉ đã cập nhật năm 2010 

Số 757/ĐHCN-

ĐT, 10/8/2010 
Ban Giám hiệu 

 

5 
Quyết định về việc đào tạo theo học chế 

tín chỉ hệ Cao đẳng và Đại học 

Số 236/ĐHCN-

ĐT, 30/8/2007  
Ban Giám hiệu 

 

H3.3.3.3 1 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý công tác thi và đánh giá kết quả 

học tập  

Số44/QĐ-ĐHCN, 

17/02/2014 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.10 2 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý công tác thi và đánh giá kết quả 

học tập  

Số11/QĐ-ĐHCN, 

07/01/2013 
Ban Giám hiệu 

Xem minh 

chứng tiêu 

chuẩn 02 

H3.3.3.4 1 
Đề thi cho một số lớp của chương trình 

giáo dục chính quy 2010 – 2015 Phòng KT&ĐBCL 
 

H3.3.3.5 2 
Đề thi cho một số lớp của chương trình 

giáo dục thường xuyên 2010 - 2015 Phòng KT&ĐBCL 
 

Tiêu chí 3.4: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình 

tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và 

các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước. 

H3.3.1.1 

1 

Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT 

trình độ đại học và trình độ cao đẳng Hệ 

chính quy – áp dụng cho các khóa tuyển 

sinh từ năm học 2014 – 2015 

Số 976/QĐ-

ĐHCN, 1/10/2014 
Ban Giám hiệu 

 

2 
Quyết định về việc cập nhật và điều chỉnh 

CTĐT 

Số 127/ĐHCN-

ĐT, 01/03/2012 
Ban Giám hiệu 
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H3.3.1.2 1 

Đề cương chi tiết các chương trình đào 

tạo đại học của trường bao gồm:  

- Các chương trình đào taọ đươc̣ điều 

chỉnh, câp̣ nhâṭ năm 2012 

- Các chương trình đào taọ đươc̣ xây 

dưṇg mới năm 2014 

 

2012 

 

2014 

Ban Giám hiệu 
File mềm, 

CMS 

H3.3.1.5 

1 

Thông tư ban hành Quy điṇh về khối 

lươṇg kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lưc̣ mà người học đaṭ đươc̣ sau khi tốt 

nghiêp̣ đối với mỗi trình đô ̣ đào taọ của 

giáo duc̣ đaị hoc̣ và quy trình xây dưṇg, 

thẩm điṇh, ban hành chương trình đào taọ 

trình đô ̣đaị hoc̣, thac̣ sĩ, tiến sĩ 

Số07/2015/TT-

BGDĐT, 

16/04/2015 

Bộ GD&ĐT 

 

2 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Số57/2012/TT-

BGDĐT, 

27/12/2012 

Bộ GD&ĐT 

 

3 
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ thạc sĩ 

Số 10/2011/TT/ 

BGĐ, 28/02/2011 
Bộ GD&ĐT 

 

4 

Quyết điṇh Ban hành Chương trình các 

môn Lý luâṇ chính tri ̣ trình đô ̣ đaị hoc̣, 

cao đẳng dung cho sinh viên khối không 

chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Số 52/2008/QĐ-

BGDĐT, 

18/09/2008 

Bộ GD&ĐT 
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5 

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-

BGDĐT, 

15/08/2007 

Bộ GD&ĐT 

 

6 

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy 

Số 25/2006/QĐ-

BGDĐT, 

26/06/2006 

Bộ GD&ĐT 

 

H3.3.1.6 1 Chương trình khung của Bộ GD & ĐT 2008 Bộ GD&ĐT File mềm 

H3.3.1.7 

1 
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về 

việc chuẩn hóa chương trình đào tạo 

Số 249/TB-ĐHCN, 

23/11/2013 
Ban Giám hiệu 

 

2 Định hướng xây dựng chuẩn hóa CTĐT 31/12/2013 Ban Giám hiệu 
Đợi QĐ 284 

năm 2013 

H3.3.1.8 1 Chuẩn đầu ra 2014 Ban Giám hiệu File mềm 

H3.3.1.9 1 
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban 

xây dựng chương trình đào tạo 

Số 05/QĐ-ĐHCN,  

03/01/2014 Ban Giám hiệu  

H2.2.6.1 1 
Báo cáo tổng kết của trường từ năm 2010 

- 2015  
2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

Xem minh 

chứng tiêu 

chuẩn 01 

Tiêu chí 3.5: Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và 

chương trình đào tạo khác. 

H3.3.1.1 

1 

Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT 

trình độ đại học và trình độ cao đẳng Hệ 

chính quy – áp dụng cho các khóa tuyển 

sinh từ năm học 2014 – 2015 

Số 976/QĐ-

ĐHCN, 

01/10/2014 

Ban Giám hiệu 

 

2 
Quyết định về việc cập nhật và điều chỉnh 

CTĐT 

Số 127/ĐHCN-

ĐT, 01/3/2012 
Ban Giám hiệu 
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H3.3.1.2 1 

Đề cương chi tiết các chương trình đào 

tạo đại học của trường bao gồm:  

- Các chương trình đào taọ đươc̣ điều 

chỉnh, câp̣ nhâṭ năm 2012 

- Các chương trình đào taọ đươc̣ xây 

dưṇg mới năm 2014 

 

2012 

 

2014 

Ban Giám hiệu 
File mềm, 

CMS 

H3.3.5.1 1 
Thông tư Quy định đào tạo liên thông 

trình độc Cao đẳng, Đại học 

Số 55/2012/TT-

BGDĐT, 

25/12/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.3.5.2 

1 
Thống kê số lượng các ngành liên thông 

theo các hình thức thuộc Khoa 9/2015 Phòng Đào tạo  

2 

Đề cương chi tiết của các chương trình 

liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên 

đại học 

2010 - 2015 Khoa / Viện CMS 

3 

Các văn bản quy điṇh về điều kiêṇ hoc̣ 

liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đaị 

hoc̣ của trường 

2010 - 2015 Ban Giám hiệu  

H3.3.5.3 

1 

Hợp đồng và phụ lục hợp đồng liên kết 

đào tạo giữa Trường Đại học Tây Nguyên 

với Trường ĐHCN TP. HCM 

2011 - 2014 Ban Giám hiệu  

2 
Quyết định cử sinh viên đi học tại Đại 

học Meiho, Đài Loan (năm 2013 và 2014) 

07/01/2014 

27/02/2013 
Ban Giám hiệu  

H3.3.5.4 

1 
Thông báo tuyển sinh các ngành Sau Đại 

học của trường 
2011 - 2015 Ban Giám hiệu  

2 Nội dung của các CTGD bậc Sau Đại học 2011 - 2015 Ban Giám hiệu CMS 
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3 
Danh mục các học phần chuyển đổi và bổ 

sung kiến thức 
2015 Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 3.6: Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh 

giá. 

H2.2.6.1 1 
Báo cáo tổng kết của trường từ năm 2010 

- 2015  
2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

Xem minh 

chứng tiêu 

chuẩn 01 

H3.3.1.10 

1 

Các mâũ phiếu khảo sát, lấy ý kiến từ các 

đối tươṇg: giảng viên, sinh viên, cưụ sinh 

viên và người sử duṇg lao đôṇg trong viêc̣ 

xây dưṇg chương trình đào taọ 

2014 Khoa/ Viện 

 

2 

Biên bản thể hiêṇ viêc̣ lấy ý kiến của các 

các nhà khoa học chuyên môn và đại diện 

của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà 

tuyển dụng lao động và người đã tốt 

nghiệp trong việc xây dựng chương trình 

đào tạo năm 2014 

2014 Khoa/ Viện  

H3.3.6.1 

1 Quyết điṇh 65/BGD ĐT về ban hành tiêu 

chuẩn đánh giá chất lươṇg các trường đaị 

hoc̣ 

1/11/2007 Bộ GD&ĐT  

H3.3.6.2 

2 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao dục 

và Đào tạo ban hành Quy đinh về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường đại học; QĐ số 66/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng 

Số 37/2012/TT-

BGDĐT,  

30/10/2012 

Bộ GD&ĐT  



 

268 
 

Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường cao đẳng;QĐ số 67/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường trung cấp chuyên nghiệp. 

H3.3.6.3 

3 Thông tư Quy trình và chu kỳ kiểm điṇh 

chất lươṇg các trường đaị hoc̣ 

Số 62/2012/TT-

BGDĐT,  

28/12/2012 

Bộ GD&ĐT  

H2.2.5.5 

1 Kế hoạch đảm bảo chất lươṇg và Quyết 

điṇh thành lâp̣ Hôị đồng tư ̣đánh giá của 

Trường năm 2015 

15/4/2015 Ban Giám hiệu 

Xem minh 

chứng tiêu 

chuẩn 02 

H2.2.5.8 1 

- Phiếu đề nghị thực hiện khảo sát 

- Phiếu khảo sát doanh nghiêp̣ 

- Phiếu khảo sát giảng viên 

- Phiếu khảo sát cán bô,̣ nhân viên 

- Phiếu khảo sát cưụ sinh viên 

- Phiếu khảo sát sinh viên đang hoc̣ 

04/05/2015 Ban Giám hiệu 

Xem minh 

chứng tiêu 

chuẩn 02 
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 4 

 

Mã minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

 

Số, 

ngày/ tháng/ năm  

ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 4.1: Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định. 

H3.3.1.1 

1 

Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT 

trình độ đại học và trình độ cao đẳng Hệ 

chính quy – áp dụng cho các khóa tuyển 

sinh từ năm học 2014 – 2015 

Số 976/QĐ-

ĐHCN, 

01/10/2014 

Ban Giám hiệu  

2 
Quyết định về việc cập nhật và điều chỉnh 

CTĐT 

Số 127/ĐHCN-

ĐT, 01/03/2012 
Ban Giám hiệu  

H3.3.1.2 1 

Đề cương chi tiết các chương trình đào 

tạo đại học của trường bao gồm:  

- Các chương trình đào taọ đươc̣ điều 

chỉnh, câp̣ nhâṭ năm 2012 

- Các chương trình đào taọ đươc̣ xây 

dưṇg mới năm 2014 

 

2012 

 

2014 

Ban Giám hiệu 
File mềm, 

CMS 

H3.3.3.2 

1 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý các lớp học phần theo học chế tín 

chỉ 

Số 740/QĐ-

ĐHCN,07/5/2015 
Ban Giám hiệu  

2 

QĐ về việc ban hành quy chế về tổ chức 

đào tạo theo học chế tín chỉ - cập nhật 

năm 2014 

Số 928/QĐ-

ĐHCN,22/9/2014 
Ban Giám hiệu  

3 
Thủ tục quy trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ 

TT/7.5.1/03/P.ĐT, 

15/01/2011 
Phòng Đào tạo  
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4 

Quyết định Ban hành quy chế học vụ về 

tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt 

nghiệp Đại học, Cao đẳng theo học chế 

tín chỉ đã cập nhật năm 2010 

Số 757/ĐHCN-

ĐT, 10/8/2010 
Ban Giám hiệu  

5 
Quyết định về việc đào tạo theo học chế 

tín chỉ hệ Cao đẳng và Đại học 

Số 236/ĐHCN-

ĐT, 30/8/2007 
Ban Giám hiệu  

H4.4.1.1 

1 Các văn bản, tài liệu về quy định, quy chế 

về hoạt động đào tạo của các hệ, bậc đào 

tạo của Bộ GD & ĐT: 

- Thông tư ban hành về quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy  

- Thông tư ban hành về Quy chế Đào 

tạo trình độ Thạc sĩ 

 

- Thông tư ban hành về việc sửa đổi, 

bổ sung 1 số điều của Quy chế 

tuyển sinh Đại Học, Cao Đẳng hệ 

chính quy ban hành theo TT 09/ 

2012/TT-BGDĐT ngày 05/09/2012 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 

số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 

29/06/2012, Thông tư số 

03/2013/TT-BGDĐT ngày 

20/02/2013, Thông tư số 

21/2013/TT-BGDĐT ngày 

18/06/2013, Thông tư số 

24/2013/TT-BGDĐT ngày 

 

 

 

Số 03/2015/TT-

BGDĐT, 

26/02/2015 

Số 15/2014/TT-

BGDĐT, 

15/05/2014 

Số 06/2014/TT-

BGDĐT, 

11/03/2014 

Số 09/2012/TT-

BGDĐT, 

05/03/2012 

Số 11/2011/TT-

BGDĐT, 

28/02/2011 

Số 08/2015/TT-

BGDĐT, 

17/02/2011 

Số 03/2010/TT-

BGDĐT, 

 

 

 

 

Bộ GD&ĐT 
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04/07/2013 và Thông tư số 

28/2013/TT-BGDĐT ngày 

16/07/2013 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT. 

- Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao 

đẳng hệ chính quy  

- Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế tuyển sinh 

Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 

- Thông tư về điều kiện hồ sơ, quy 

trình mở ngành đào tạo trình độ 

Đại học, Cao đẳng 

- Thông tư Quy chế tuyển sinh Đại 

học, Cao đẳng hệ chính quy 

- Quyết định về việc ban hành Quy 

chế đào tạo sau đại học của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT 

11/02/2010 

18/2000/QĐ-

BGDĐT, 8/6/2000 

H4.4.1.2 

1 Các quyết định mở các và công nhận 

trúng tuyển hệ đại học liên thông từ trung 

cấp và cao đẳng lên đại học các năm từ 

2010 – 2015 

2010 - 2015 Ban Giám hiệu  

2 Các quyết định mở và công nhận trúng 

tuyển hệ đại học chính quy và chất lượng 

cao các năm từ 2010 – 2015 

2010 - 2015 Ban Giám hiệu  

3 Quyết định mở lớp và quyết định công 

nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ các 

lớp sau đại học các năm từ 2010 – 2015 

2010 - 2015 Ban Giám hiệu  

4 Danh sách trúng tuyển sau đaị hoc̣ từ các 

năm 2010 – 2015 2010 - 2015 Ban Giám hiệu  
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5 Các quyết định mở lớp đào tạo liên thông 

từ cao đẳng lên Đại học, đại học tiên tiến 

các năm từ 2010 – 2015 

2010 - 2015 Ban Giám hiệu  

H4.4.1.3 

1 Quyết định công nhận danh sách trúng 

tuyển bậc học Sau đại học (liên kết với 

Trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc, khóa 

03) 

2013 - 2014 Ban Giám hiệu  

H1.1.1.15 

 

1 Danh sách chương trình đào taọ liên kết 

với nước ngoài từ 2010 – 2015 
 Ban Giám hiệu  

H1.1.1.15 1 Hợp đồng hợp tác giữa Trường ĐH Liege, 

Bỉ và Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM 03/ 2014 Ban Giám hiệu  

H1.1.1.15 1 Hợp đồng liên kết đào tạo giữa Trường 

ĐH Soongsil, Hàn Quốc và Trường ĐH 

Công nghiệp TP. HCM 

07/ 2014 Ban Giám hiệu  

H1.1.1.15 1 Hợp đồng liên kết đào tạo giữa trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Pakpasak, Lào và 

Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM  

07/ 2010 
Ban Giám hiệu 

 
 

H1.1.1.15 

1 Hợp đồng liên kết đào tạo giữa trường 

Dạy nghề Hữu nghị Viên Chăn – Hà Nội, 

Lào và Trường ĐH Công nghiệp TP. 

HCM  

07/ 2010 
Ban Giám hiệu 

 
 

H1.1.1.15 

1 Hợp đồng liên kết chương trình liên kết 

đào tạo với Viện Khoa học Công nghệ 

ứng dụng Saskatchewan, Canada (ngành 

QTKD) 

15/02/2012 
Ban Giám hiệu 

 
 

H4.4.1.4 1 Danh sách sinh viên trúng tuyển chương 

trình liên kết đào tạo với Viện Khoa học 

Công nghệ ứng dụng Saskatchewan, 

Canada (ngành QTKD)  

22/07/2011 Ban Giám hiệu  
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H4.4.1.5 1 Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2015 

Số 116/TB-

BGDĐT, 

09/03/2015 

Bộ GD&ĐT  

H4.4.1.6 
1 Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2014 
Số 91/TB-

BGDĐT,03/3/2014 
Bộ GD&ĐT  

H4.4.1.7 
1 Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2013 
Số 321/TB-

BGDĐT,09/3/2013 
Bộ GD&ĐT  

H4.4.1.8 

1 Thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo 

trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 
Số 730/TB-

BGDĐT,09/8/2012 
  

2 Thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh các hệ 

khác (ngoài trung cấp) năm 2012  Bộ GD&ĐT  

H4.4.1.9 

1 Thông báo về điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu 

đào tạo năm 2011 
Số 6399/TB-

BGDĐT,03/9/2011 
Bộ GD&ĐT 

 

2 Quyết định về việc xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh đào tạo năm 2011 
Số 22/QĐ-

BGDĐT,10/3/2011 
 

H4.4.1.10 

1 

 

Quyết định về thông báo chỉ tiêu tuyển 

sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp năm 2010  

Sô 889/QĐ-

BGDĐT,05/3/2010 
Bộ GD&ĐT  

Tiêu chí 4.2: Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch 

chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người học. 

H4.4.2.1 
1 Giao diện website đăng ký học phần qua 

mạng 
2015 Ban Giám hiệu  

H4.4.2.2 

1 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ 

chức và quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ  

Số 1018/QĐ-

ĐHCN, 

19/08/2015 

Ban Giám hiệu  
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H4.4.2.3 

1 Quyết định về việc ban hành Quy chế học 

vụ đào tạo Thạc sĩ 

Số 1019/QĐ-

ĐHCN, 

19/08/2015 

Ban Giám hiệu  

H2.2.2.10 2 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý công tác thi và đánh giá kết quả 

học tập  

Số 11/QĐ-ĐHCN 

07/01/2013 
Ban Giám hiệu  

H3.3.1.4 1 Sổ tay sinh viên 2010 - 2015  File mềm 

H2.2.2.13 
1 Quyết định về tổ chức và quản lý đào tạo 

thạc sĩ 23/07/2014 Ban Giám hiệu  

Tiêu chí 4.3: Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc 

triển khai đổi mới phương pháp dạy và học,phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng 

phát triển nănglực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. 

H4.4.3.1 1 

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội 

giảng năm 2015 

 

Thông báo về việc chuẩn bị hội giảng 

năm 2015 

Số 17/KHLT-

BGH-CĐ, ngày 

15/09/2015 

Số 151/TB-ĐHCN 

Ban Giám hiệu, 

Công đoàn Trường 
 

H4.4.3.2 1 

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội 

giảng 

 

Số 11/KHLT-BGH 

-CD, 11/11/2014 

 

Ban Giám hiệu 
Xếp theo 

khoa 

H4.4.3.3 1 

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo 

Hội giảng 

 

Số 1123/QĐ-

ĐHCN, 

18/11/2014 

 

Ban Giám hiệu 
Xếp theo 

khoa 

H4.4.3.4 1 
Chương trình khai mạc Hội giảng 

 

11/12/2014 

 
Ban Giám hiệu 

Xếp theo 

khoa 
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H4.4.3.5 1 
Danh sách GV các khoa đăng ký Hội 

giảng năm 2014 
2014 Ban Giám hiệu 

Xếp theo 

khoa 

H4.4.3.6 1 
QĐ về việc công nhận danh sách GV dạy 

giỏi trong Hội giảng 

Số 1225/QĐ-

ĐHCN, 

22/12/2014 

Ban Giám hiệu 
Xếp theo 

khoa 

H4.4.3.7 1 
Thông báo về việc kiểm tra kế hoạch GV 

năm 2013 

Số 130/TB-

ĐHCN,26/07/2013 

 

Ban Giám hiệu  

H4.4.3.8 

1 Quyết định về việc thành lập Ban Thanh 

tra đào tạo năm học 2013 – 2014 

 

Số 1700/QĐ-

ĐHCN-ĐT, 

04/10/2013 

Ban Giám hiệu  

H4.4.3.9 
1 Biên bản tổng hợp kết quả thanh tra đào 

tạo năm học 2013-2014 
2013 Ban Giám hiệu  

H4.4.3.10 

 QĐ về việc công nhận đạt danh hiệu GV 

dạy giỏi cấp Trường năm học 2012 – 

2013 

Số 1165/QĐ-

ĐHCN,20/12/2012 
Ban Giám hiệu  

H4.4.3.11 

 Thông báo về việc ôn thi B1&B2 cho cán 

bộ, GV 

 

Số 201/ĐHCN-

TTĐTBD,26/05/20

14 

Ban Giám hiệu  

H4.4.3.12  Thông báo về việc mở lớp ôn tập ngoại 

ngữ B1, B2 cho cán bộ, GV dự thi cao 

học và nghiên cứu sinh năm 2014-2015 

 

Số 56/TB-ĐHCN Ban Giám hiệu  

H4.4.3.13  QĐ 155 v/v phê duyệt danh sách CB, GV 

đi học nâng cao trình độ và chuẩn hóa 

trình độ năm 2014 

Số 155/QĐ-

ĐHCN, 

10/04/2014 

 

Ban Giám hiệu  
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H4.4.3.14 
 QĐ v/v tổ chức lớp bồi dưỡng NVSP cho 

GV năm 2013 và 2014 2013 – 2014 Ban Giám hiệu  

H4.4.3.15 
 Mâũ chứng chỉ nghiêp̣ vu ̣sư phaṃ  

 2014 
ĐH Sư Phạm Hà 

Nội 
 

H4.4.3.16 

 Hơp̣ đồng + danh sách giảng viên tham 

gia khóa tâp̣ huấn phương pháp giảng daỵ 

taị Đaị hoc̣ Arizona, Hoa Kỳ theo dư ̣ án 

HEEAP (các năm từ 2011 – 2014) 

2011 – 2014 Ban Giám hiệu  

H3.3.1.2 1 

Đề cương chi tiết các chương trình đào 

tạo đại học của trường bao gồm:  

- Các chương trình đào taọ đươc̣ điều 

chỉnh, câp̣ nhâṭ năm 2012 

- Các chương trình đào taọ đươc̣ xây 

dưṇg mới năm 2014 

 

2012 

 

2014 

Ban Giám hiệu 
File mềm, 

CMS 

H3.3.3.2 

1 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý các lớp học phần theo học chế tín 

chỉ 

Số 740/QĐ-

ĐHCN,  

07/05/2015 

Ban Giám hiệu 

 

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế về 

tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - cập 

nhật năm 2014 

Số 928/QĐ-

ĐHCN, 

22/9/2014 

Ban Giám hiệu 

 

3 
Thủ tục quy trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ 

Số 03/P.ĐT, 

15/01/2011 
Phòng Đào tạo 
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4 

Quyết định về việc ban hành quy chế học 

vụ về tổ chức đào tạo, kiểm tra và công 

nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng theo 

học chế tín chỉ đã cập nhật năm 2010 

Số 757/ĐHCN-

ĐT, 10/8/2010 
Ban Giám hiệu 

 

5 
Quyết định về việc đào tạo theo học chế 

tín chỉ hệ Cao đẳng và Đại học 

Số 236/ĐHCN-

ĐT,30/08/2007 
Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 4.4: Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, 

chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt 

bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên 

môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề. 

H3.3.3.2 

1 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý các lớp học phần theo học chế tín 

chỉ 

Số 740/QĐ-

ĐHCN,07/5/2015 
Ban Giám hiệu 

 

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế về 

tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - cập 

nhật năm 2014 

Số 928/QĐ-

ĐHCN,22/9/2014 
Ban Giám hiệu 

 

3 
Thủ tục quy trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ 

Số 03/P.ĐT, 

15/01/2011 
Phòng Đào tạo 

 

4 

Quyết định về việc ban hành quy chế học 

vụ về tổ chức đào tạo, kiểm tra và công 

nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng theo 

học chế tín chỉ đã cập nhật năm 2010 

Số 757/ĐHCN-

ĐT,10/08/2010 
Ban Giám hiệu 

 

5 
Quyết định về việc đào tạo theo học chế 

tín chỉ hệ Cao đẳng và Đại học 

Số 236/ĐHCN-

ĐT,30/8/2007 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.2.10 2 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý công tác thi và đánh giá kết quả 

học tập  

Số 11/QĐ-ĐHCN, 

07/01/2013 
Ban Giám hiệu 
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H4.4.4.1 
1 Thông báo quy điṇh giờ hoc̣, giờ thi 

 
2013, 2015 

 
Ban Giám hiệu 

 

H4.4.4.2 2 Quyết điṇh số 1135/QĐ-ĐHCN về viêc̣ 

công nhâṇ các môn đủ điều kiêṇ tổ chức 

thi trắc nghiệm từ hoc̣ kỳ 1 năm hoc̣ 2012 

– 2013 

06/12/2012 Ban Giám hiệu 

 

H4.4.4.3 3 Tờ trình về việc ngân hàng câu hỏi có 

trong OTS và việc chuyển ngân hàng 

sang hệ thống mới CTS 

28/05/2009 Ban Giám hiệu 

 

H4.4.4.4 4 Thông báo về việc chỉnh sửa ngân hàng 

câu hỏi và chuẩn bị thi trắc nghiệm trực 

tuyến 

Số 20/ĐHCN-

BGH, 20/05/2009 
Ban Giám hiệu 

 

H4.4.4.5 

5 Quy định kiểm tra, thi cử, phân cấp quản 

lý học vụ và nhập CSDL, cung cấp thông 

tin quản lý 

Số 21/QĐ-

GH,20/12/2007 
Ban Giám hiệu 

 

H4.4.4.6 
1 Thông báo về việc triển khai phần mềm 

ráp phách chấm thi tự luận 2013 
Phòng Đào tạo 

 

 

H4.4.4.7 
1 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm 

nhập điểm và in danh sách dự thi 2013 
Phòng Đào tạo 

 

 

H4.4.4.8 

1 Các quyết định về việc thành lập Hội 

đồng xét tốt nghiệp các lớp Đại học chính 

quy từ năm 2010 – 2015 

2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 4.5: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. 

Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

H4.4.5.1 
1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 

quản lý học vụ HUI-EDUCATION 2010 Phòng Đào tạo 
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H3.3.3.2 

1 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý các lớp học phần theo học chế tín 

chỉ 

Số 740/QĐ-

ĐHCN,0705/2015 
Ban Giám hiệu 

 

2 

Quyết định về việc ban hành quy chế về 

tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - cập 

nhật năm 2014 

Số 928/QĐ-

ĐHCN,22/9/2014 
Ban Giám hiệu 

 

3 
Thủ tục quy trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ 

Số 03/P.ĐT, 

15/01/2011 
Phòng Đào tạo 

 

4 

Quyết định về việc ban hành quy chế học 

vụ về tổ chức đào tạo, kiểm tra và công 

nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng theo 

học chế tín chỉ đã cập nhật năm 2010 

Số 757/ĐHCN-

ĐT, 10/8/2010 
Ban Giám hiệu 

 

5 
Quyết định về việc đào tạo theo học chế 

tín chỉ hệ Cao đẳng và Đại học 

Số 236/ĐHCN-

ĐT,30/08/2007 
Ban Giám hiệu 

 

H3.3.3.3 1 

Quyết định về việc ban hành quy định 

quản lý công tác thi và đánh giá kết quả 

học tập  

Số 44/QĐ-ĐHCN, 

17/02/2014 
Ban Giám hiệu 

 

H4.4.5.2 

1 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm 

in danh sách dự thi 
2010 Phòng KT&ĐBCL 

 

2 Tờ trình V/v ban hành quy trình làm/ cập 

nhật chức năng của phần mềm 13/03/2012 Ban Giám hiệu 
 

H2.2.2.3 
1 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 

trong trường  15/01/2011 Ban Giám hiệu 
 

H4.4.5.3 
1 Thống kê công viêc̣ theo chức năng, 

nhiêṃ vu ̣của phòng Đào taọ 10/05/2013 Phòng Đào taọ 
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H4.4.5.4 
1 Giao diện website về cấp phát văn bằng, 

chứng chỉ 2015 Ban Giám hiệu 
 

H4.4.5.5 

 Tờ trình về việc quy định tổ chức thi tốt 

nghiêp̣ và cấp phát văn bằng tốt nghiệp 

Sổ ký nhận văn bằng tốt nghiệp hệ đại 

học 2011 – 2014 

2012 

 

 

2011-2014 

Phòng Đào taọ 

 

H4.4.5.6 

1 Thông tư ban hành về Quy định về quy 

trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo của các trường đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

Số 38/2013/TT-

BGDĐT, 

29/11/2013 

Bộ GD&ĐT 

 

2 Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ 

thống giáo dục quốc dân ban hành kèm 

theo QĐ 33/2007/QĐ-BGDĐT  

 

Số 22/2012/TT-

BGDĐT, 

20/06/2012 

 

3 Quyết định về ban hành Quy chế văn 

bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục 

quốc dân 

Số 33/2007/QĐ-

BGDĐT, 

20/06/2007 

 

 

 

Tiêu chí 4.6: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc 

làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. 

H2.2.2.16 

1 Danh mục các phần mềm quản lý các hoạt 

động của nhà trường (trong đó bao gồm 

các phần mềm phục vụ cho CSDL quản lý 

đào tạo:Xepthoikhoabieu, phần mềm 

quản lý chương trình khung…) 

2010 – 2015 Ban Giám hiệu 
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H4.4.6.1 

1 Chứng từ thanh toán của các hơp̣ đồng 

xây dưṇg, bàn giao các phần mềm sử 

duṇg phuc̣ vu ̣ cho quản lý cơ sở dữ liêụ 

đào taọ của trường 

2010 – 2015 

 
Phòng TCKT 

 

H2.2.5.8 

1 Các khảo sát và báo cáo chất lượng:  

- Tiêu chí đánh giá công tác của GV 

và quản lý 

- Phiếu đánh giá khóa học 

- Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên tốt 

nghiệp 

- Phiếu khảo sát CBQl, GV, nhân 

viên 

- Phiếu khảo sát ý kiến doanhnghiệp, 

cơ quan, công ty về năng lực của 

sinh viên. 

2015 Phòng KT& ĐBCL 

 

H4.4.6.2 

1 Cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt 

nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập 

sau khi tốt nghiệp (dạng fileSPSS, phiên 

bản 20.0; dạng file Word- file số liệu thô 

được xuất ra); 

8/2015 Phòng KT&ĐBCL 

File mềm (file 

SPSS và 

Excel)  bổ 

sung thêm 

 

Tiêu chí 4.7: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh 

hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

H4.4.7.1 

1 Kế hoạch hoạt động ban liên lạc cựu sinh 

viên năm 2015 

Quyết định về việc thành lập Ban liên lạc 

cựu sinh viên IUH 

Số 463/QĐ-

ĐHCN, 06/2/2015 

Số 27/KH-CSV 
Ban Giám hiệu 
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H4.4.7.2 
1 Danh sách ban liên lạc cựu sinh viên của 

các đơn vị đào tạo 06/02/2015 Ban Giám hiệu 
 

H4.4.7.3 
1 Quyết định về việc thành lập ban tư vấn 

kết nối doanh nghiệp 
Số 458/QĐ-

ĐHCN, 05/2/2015 
Ban Giám hiệu 

 

H4.4.7.4 

1 Kế hoạch hoạt động ban liên lạc cựu sinh 

viênnăm 2015 

Kế hoạch tổ chức hop̣ măṭ doanh nghiêp̣ 

và cựu sinh viên năm 2014 

Số 27/KH-CSV,  

05/03/2015 

Số 12/KH-ĐHCN, 

10/12/2014 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.16 1 Họp mặt doanh nghiệp và cựu sinh viên 

Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM  năm 

2014 

http://www.iuh.ed.

vn/ 

newsDetail.aspx?N

ewsID=1061 

Ban Giám hiệu 

  

H2.2.5.8 

1 Các khảo sát và báo cáo chất lượng:  

- Tiêu chí đánh giá công tác của GV 

và quản lý 

- Phiếu đánh giá khóa học 

- Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên tốt 

nghiệp 

- Phiếu khảo sát CBQl, GV, nhân 

viên 

- Phiếu khảo sát ý kiến doanhnghiệp, 

cơ quan, công ty về năng lực của 

sinh viên  

 8/2015 Phòng KT&ĐBCL 

 

H3.3.1.10 

1 Các mâũ phiếu khảo sát, lấy ý kiến từ các 

đối tươṇg: giảng viên, sinh viên, cưụ sinh 

viên và người sử duṇg lao đôṇg trong viêc̣ 

xây dưṇg chương trình đào taọ 

2014 Khoa/ Viện 

 

http://www.iuh.ed.vn/
http://www.iuh.ed.vn/


 

283 
 

2 Biên bản thể hiêṇ viêc̣ lấy ý kiến của các 

các nhà khoa học chuyên môn và đại diện 

của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà 

tuyển dụng lao động và người đã tốt 

nghiệp trong việc xây dựng chương trình 

đào tạo năm 2014 

2014 Khoa/ Viện 

 

H3.3.6.1 
1 Quyết điṇh về việc ban hành tiêu chuẩn 

đánh giá chất lươṇg các trường đaị hoc̣ 
Số 65/BGD ĐT 

1/11/2007 
Bộ GD&ĐT  

H3.3.6.2 

2 Thông tư về thay đổi môṭ số điều của QĐ 

số 65/2007/QĐ-BGDĐT về ban hành tiêu 

chuẩn về đánh giá chất lươṇg 

Số37/2012/TT-

BGDĐT, 

30/10/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.3.6.3 

3 Thông tư về quy trình và chu kỳ kiểm 

điṇh chất lươṇg các trường đaị hoc̣ 

Số 62/TT-

BGDĐT, 

28/12/2012 

Bộ GD&ĐT  
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 5 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số,  

ngày/ tháng/ năm  

ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 5.1: Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm 

cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng,nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy 

trình, tiêuchí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

H1.1.1.1 

1 Đề án Xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM thành trường ĐH trọng điểm của 

Bộ Công Thương 

3/2014 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.3 

1 Chiến lược phát triển Trường ĐHCN TP. 

HCM giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 

đến năm 2020 

2011 

Ban Giám hiệu 

 

2 Chiến lược xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM giai đoạn 2015-2025 

2014 
Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.6 

1 Báo cáo tổng kết công tác năm học và 

phương hướng nhiệm vụ năm học của 

Trường ĐHCN TP. HCM   

2010-2015 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.8 
1 Đề án vị trí việc làm Trường ĐHCN TP. 

HCM  

3/2014 
Ban Giám hiệu 

 

H5.5.1.1 

1 Công văn về việc Xây dựng kế hoạch 

tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ 

CB,VC giai đoạn 2013-2015 (Có Mẫu kế 

hoạch đính kèm) 

Số 183/ĐHCN-

TCHC, 08/04/2013 
Ban Giám hiệu 

 

H5.5.1.2 

1 Quyết định về việc Công nhận kết quả 

tuyển dụng viên chức đợt 1 (2012) và 

Danh sách trúng tuyển đính kèm 

Số 720/QĐ-

ĐHCN, 28/8/2012 Ban Giám hiệu 
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Thông báo Kết quả tuyển dụng GV đợt 1 

năm học 2015-2016 và Danh sách trúng 

tuyển đính kèm 

Số 111/TB-ĐHCN, 

14/8/2015 Ban Giám hiệu 

 

H5.5.1.3 

1 Công văn Hướng dẫn công tác quy hoạch 

CBQL giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 

2016-2021 và Mẫu văn bản đính kèm 

Số 01/HD-ĐHCN, 

15/01/2013 Ban Giám hiệu 

 

H5.5.1.4 

 

1 Công văn về việc thực hiện nội dung công 

tác quy hoạch và tiêu chuẩn cụ thể chức 

danh lãnh đạo 

Số 119/ĐHCN-

TCHC, 14/3/2013 
Ban Giám hiệu 

 

 

2 Công văn về việc thực hiện quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo quản lý” báo cáo Bộ 

Công Thương 

Số 152/ĐHCN –

TCHC, 28/03/2013 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.11 
1 Hồ sơ quy hoạch CB giai đoạn 2011-2015 

và 2016-2021 

3/2013 
Phòng TCHC 

 

 

H2.2.2.4 

1 Quyết định về việc ban hành Quy chế 

tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch 

viên chức 

Số 1099/QĐ 

ĐHCN, 

30/11/2012 
Ban Giám hiệu 

 

 Quyết định về việc ban hành Quy chế 

tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch 

viên chức 

Số 975/QĐ-

ĐHCN, 

11/08/2015 
Ban Giám hiệu 

 

H5.5.1.5 

1 Thông báo về việc tuyển dụng GV năm 

2015 

Số 83/TB-ĐHCN, 

23/6/2015 Ban Giám hiệu 
 

2 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

tuyển dụng GV 

Số 932/QĐ-

ĐHCN, 17/7/2015 Ban Giám hiệu 
 

3 Thông báo về việc phỏng vấn tuyển dụng 

GV năm 2015 

Số 105, 

07/08/2015 Ban Giám hiệu 
 



 

286 
 

H5.5.1.6 

1 Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 

nhiệm, luân chuyển đối với công chức, 

viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 

thuộc BCT 

Số 8258/QĐ-BCT, 

15/09/2014 

Bộ Công Thương 

 

H2.2.2.11 

1 Quyết định về việc ban hành Quy định về 

trình tự, thủ tục và công tác quản lý trong 

đào tạo CBVC của Trường ĐHCN TP. 

HCM và Phụ lục Hướng dẫn quy định 

Số 01/QĐ- ĐHCN, 

02/01/2013 Ban Giám hiệu 

 

 

H2.2.1.13 

1 Quyết định về việc Ban hành Chương 

trình hành động của Trường ĐHCN TP. 

HCM  giai đoạn 2013-2015 

Số 1725/QĐ-

ĐHCN, 

16/10/2013 

Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 5.2: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại 

học. 

H5.5.2.1 

1 Nghị định của Chính phủ Ban hành Quy 

chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của cơ quan 

Số 71/1998/NĐ-

CP, 08/09/1998 Chính phủ 

 

2 Nghị định của Chính phủ Ban hành Quy 

chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 

của cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập 

Số 04/2015/NĐCP, 

2015 
Chính phủ 

 

3 Một số văn bản về thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở 

07/2013 Thành ủy TP. 

HCM 

 

H2.2.2.7 
1 Quy chế dân chủ cơ sở Trường ĐHCN 

TP. HCM  

15/06/2015 
Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.4 
1 Quy chế tổ chức và cơ chế hoạt động của 

Trường ĐHCN TP. HCM  

2012 
Ban Giám hiệu 
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H2.2.3.4 

1 Đề án thí điểm đối mới cơ chế hoạt động 

tại Trường ĐHCN TP. HCM  giai đoạn 

2015-2017 

04/2015 

Ban Giám hiệu 

 

2 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí 

điểm đối mới cơ chế hoạt động tại 

Trường ĐHCN TP. HCM giai đoạn 2015-

2017 

Số:………………

23/6/2015 
Chính phủ 

 

H2.2.3.5 
1 Quy chế làm việc Trường ĐHCN TP. 

HCM  

 
 

 

H2.2.6.2 
1 Biên bản và Nghị Quyết hội nghị CBVC 

hàng năm 

2010-2015 
Ban Giám hiệu 

 

 

H2.2.3.3 

1 Báo cáo tổng hợp phân loại, đánh giá CB 

công chức hàng năm  

2012-2014 
Phòng TCHC 

 

2 Báo cáo tổng hợp phân loại, đánh giá 

CBVC hàng năm 

2012-2014 
Phòng TCHC 

 

H5.5.2.2 
1 Biên bản họp Đảng ủy Trường ĐHCN 

TP. HCM hàng năm 

2010-6/2015 
VP Đảng ủy 

 

H5.5.2.3 
1 Biên bản họp Ban chấp hành Công đoàn 

Trường hàng năm 

2010-6/2015 
VP Công đoàn 

 

H5.5.2.4 

1 Chỉ thị về việc chấn chỉnh và nâng cao 

hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo 

Số 14/CT-TTg, 

18/05/2012 Chính phủ 

 

2 Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

Số 21/BCT, 

10/07/2014 Bộ Công Thương 
 

H2.2.1.3 

1 Quyết định về việc thành lập Phòng 

Thanh tra – Pháp chế 

Số 986/QĐ-

ĐHCN, 

15/08/2015 
Ban Giám hiệu 

 

2 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của 

Phòng Thanh tra – Pháp chế 

Số 10/QĐ-ĐHCN , 

28/08/2015 
Ban Giám hiệu 
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H5.5.2.5 1 Thông báo lịch tiếp công dân  Web  

Tiêu chí 5.3: Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. 

H2.2.2.1 1 Quy chế chi tiêu nội bộ 2010-2014 Ban Giám hiệu  

H4.4.3.1 

1 Thông báo về việc mở lớp ôn tập ngoại 

ngữ B1, B2 cho CB, giáo viên dự thi cao 

học và NCS năm học 2014-15 

Số 201/ĐHCN-

TTĐTBD, 

26/05/2014 

Trung tâm 

ĐTBG&KTDN 

 

H4.4.3.2 

 

1 Quyết định về việc phê duyệt danh sách 

CB, GV đi học nâng cao trình độ và 

chuẩn hóa trình độ (có danh sách đính 

kèm) 

Sô 155/QĐ-

ĐHCN, 

10/04/2014 

Ban Giám hiệu 

 

 

H4.4.3.3 

1 Quyết định về việc mở lớp ôn tập ngoại 

ngữ B1, B2 cho CB, giáo viên dự thi cao 

học và NCS năm học 2014-15 

2014 

 Ban Giám hiệu 

 

H4.4.3.4 

1 Quyết định về việc tổ chức lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên năm 

2013-14 
2014 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.10 

1 Báo cáo quản lý đi học các năm (danh 

sách đi học NCS trong và ngoài nước, 

danh sách hoàn thành NCS, báo cáo kết 

quả học tập của GV đi học nước ngoài, số 

lượng GV đi học theo diện quy hoạch) 

2014 Phòng TCHC 

 

H5.5.3.1 

 

1 Các Quyết định khen thưởng CBQL, GV, 

và NV được cử đi học sau khi kết thúc 

thời gian được cử đi học. Danh sách đính 

kèm 

 
Ban Giám hiệu 

 

 

H5.5.3.2 
1 Biên bản Họp Hội đồng nâng lương 

thường xuyên  
2013-2015 

Ban Giám hiệu 
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H1.1.1.4 

1 Các báo cáo tài chính liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ hàng năm 

2010-2014 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.14 

1 Các văn bản (Kí kết, Hiệp định….) giữa 

Trường với các đối tác ngoài nước trao 

đổi và đào tạo CBQL, GV và NV. 

 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.15 
1 Các văn bản, thỏa thuận hợp tác với các 

trường/viện đào tạo trong nước 
 Ban Giám hiệu 

 

H4.4.3.6 
1 Danh sách CBGV đi dự Hội nghị, hội 

thảo, tập huấn theo dự án HEEAP 
2011-2014 Phòng TCHC 

 

H5.5.3.4 

1 Công văn về việc Thống kê số lượng GV 

đã tốt nghiệp trình độ Tiến sĩ trong và 

ngoài nước từ năm 2010 đến nay và danh 

sách đính kèm 

Số 199/ĐHCN- 

TCHC, 11/5/2015 
Ban Giám hiệu 

 

2 Danh sách đi học nghiên cứu sinh ở trong 

nước (quy hoạch mở và giao quyền chủ 

động cho trưởng đơn vị đào tạo trong việc 

đề xuất GV đi học NCS để chuẩn hóa và 

nâng cao đội ngũ GV) 

18/5/2015 Phòng TCHC 

 

Tiêu chí 5.4: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn 

thành nhiệm vụ được giao 

H5.5.4.1 

1 Phiếu đánh giá công chức hàng năm 

(Danh sách đính kèm) 
2010-2015 Bộ Công Thương 

 

2 Các Báo cáo tự đánh giá của CBQL 2013-2015 Phòng TCHC  

3 Kết quả Phiếu lấy tín nhiệm CBQL hàng 

năm 
2013-2015 Phòng TCHC 

 

H2.2.3.2 
1 Phiếu đánh giá viên chức hàng năm 

(Danh sách đính kèm) 2010-2015 Phòng TCHC 
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H5.5.4.2 

1 Công văn về việc báo cáo kết quả công 

tác đánh giá CB, CC, VC năm 2012 + 

Phụ lục 

Số 244/ĐHCN-

TCHC, 04/05/2013 
Phòng TCHC  

2 Công văn về việc triển khai công tác đánh 

giá CB năm 2014 
Số 11339/BCT-

TCCB 
Bộ Công Thương  

3 Công văn về việc đánh giá phân loại công 

chức, viên chức năm 2014 
Số 4393/BNV-

CCVC, 17/10/2014 
Bộ Nội vụ  

4 Công văn về việc báo cáo kết quả công 

tác đánh giá CB, CC, VC năm 2014 + 

Phụ lục 

891/ĐHCN-

TCHC, 31/12/2014 
Ban Giám hiệu  

H5.5.4.3 

1 Các khen thưởng của Thủ tưởng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương cho 

CBQL, GV, NV của Trường 

 

Chính phủ, Bộ 

Công Thương 
Phòng TCHC 

H5.5.4.4 

1 Thông báo về việc đánh giá công chức, 

viên chức và kê khai tài sản năm 2013 
261/TB- ĐHCN, 

02/12/2013 
Ban Giám hiệu  

2 Công văn về việc báo cáo đánh giá công 

chức kê khai tài sản 2013 
770/ĐHCN-

TCHC, 31/12/2013 
Phòng TCHC  

3 Thông báo về việc đánh giá công chức, 

viên chức và kê khai tài sản năm 2014 
số 206/TB-ĐHCN, 

24/11/2014 
Ban Giám hiệu  

4 Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân 

loại công chức/viên chức năm 2010-2015 

và Danh sách đính kèm 

 

Phòng TCHC Phòng TCHC 
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H5.5.4.5 

1 Hồ sơ quy hoạch CB giai đoạn 2011-2015 

và 2016-2021 (Mục 5: Tổng hợp phiếu tín 

nhiệm quy hoạch Ban Giám hiệu 02 giai 

đoạn; Tổng hợp quy hoạch Trưởng, Phó 

đơn vị 02 giai đoạn) 

03/2013 
Tổ Công tác 

QHCB 
Phòng TCHC 

H2.2.5.8 1 Kết quả khảo sátCBQL, GV, NV 8/2015 Phòng KT&ĐBCL  

Tiêu chuẩn 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được 

mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên. 

H1.1.1.7 

 

 

1 Danh sách nhân sự Trường ĐHCN TP. 

HCM   
2010-2015 Phòng TCHC 

 

2 Danh sách GV Trường ĐHCN TP. HCM   2010-2015 Phòng TCHC  

3 Danh sách GS, PGS, TS Trường ĐHCN 

TP. HCM   
2010-2015 Phòng TCHC 

 

H5.5.5.1 1 Biểu thống kê năm học  2013-2015 Phòng TCHC  

H1.1.1.16 
1 Danh sách thống kê các công trình NCKH 

cấp Nhà nước, Bộ, Trường và khác 
2010 - 2014 

Phòng  

QLKH&HTQT 

 

Tiêu chuẩn 5.6: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy 

theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin 

học đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

 

H5.5.6.1 1 Hồ sơ giảng viên 2010 - 2015 Phòng TCHC Phòng TCHC 

H2.2.2.4 

1 Quyết định về việc Ban hành Quy chế 

tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch 

viên chức  
Số 1099/QĐ-

ĐHCN, 

30/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

 

2 Quy chế tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm 

vào ngạch viên chức (Kèm theo QĐ 

1099/QĐ-ĐHCN) 

 

H5.5.6.2 
1 Báo cáo công tác kiểm tra bổ sung hồ sơ 

viên chức  
9/2013 Phòng TCHC 
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H5.5.6.3 
1 Danh sách GV theo cấp Khoa, bộ môn và 

chuyên ngành 

 Các đơn vị, 

Phòng TCHC 

 

H5.5.6.4 
1 Danh sách thống kê chuẩn trình độ ngoại 

ngữ và tin học của GV 

 
Phòng TCHC 

 

H2.2.5.8 1 Báo cáo kết quả khảo sát GV 8/2015 Phòng KT&ĐBCL  

Tiêu chuẩn 5.7: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hóa của 

đội ngũ giảng viên theo quy định. 

H5.5.7.1 1 Danh sách thống kê đội ngũ GV  2010-2015 Phòng TCHC  

H1.1.1.6 
1 Báo cáo tổng kết và phương hướng năm 

học  
2010-2015 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.5.8 1 Báo cáo kết quả khảo sát GV 8/2015 Phòng KT& ĐBCL  

Tiêu chuẩn 5.8: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

H5.5.8.1 

1 Danh sách đội ngũ KTV, NV bảo trì (tên, 

trình độ học vấn, thâm niên công tác, 

trình độ ngoại ngữ và tin học) 

 

Phòng TCHC 

 

H5.8.2.2 

1 Biên bản bình xét thi đua ABC hàng 

tháng  

 
Phòng TCHC 

 

2 Bảng chấm công  Phòng TCHC  

H5.5.8.3 

1 Danh sách thống kê số lượng các KTV, 

NV bảo trì tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

 

Phòng TCHC 

 

H2.2.5.8 1 Báo cáo kết quả khảo sát CBQL, NV 8/2015 Phòng KT&ĐBCL  
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 6 

 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, 

ngày/ tháng/ năm 

ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

 Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong 

quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

H2.2.2.2 1 Quy chế đào tạo 2014 2014 Ban Giám hiệu   

H2.2.2.3 1 Quy chế học vụ năm 2011 2011 Ban Giám hiệu   

2 Quy chế học vụ năm 2010 2010 Ban Giám hiệu   

H1.1.1.2 1 Giáo trình giáo dục định hướng từ năm 

học 2010 đến năm học 2015 
2015 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.1.1 1 Kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, 

lịch học "Tuần sinh hoạt công dân" năm 

học 2015-2016 
2015 Ban Giám hiệu 

  

2 Kế hoạch, lịch học "Tuần sinh hoạt công 

dân" năm học 2014-2015 2015 Ban Giám hiệu 

  

3 Lịch học, nội dung "Giáo dục định 

hướng" năm học 2013-2014 
2014 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.1.2 1 Báo cáo "Tuần sinh hoạt công dân" năm 

học 2015-2016 
2015 Ban Giám hiệu 

  

2 Báo cáo "Tuần sinh hoạt công dân-

HSSV" năm học 2014-2015 
25/02/2015 Ban Giám hiệu 

  

H3.3.1.3 1 Niên giám theo năm học từ năm học 2010 

đến năm học 2015 
2010-2015 Ban Giám hiệu 
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H3.3.1.4 1 Sổ tay sinh viên 2010-2015 Ban Giám hiệu  

H3.3.1.8 1 Chuẩn đầu ra năm 2011 kèm Quyết định 

về việc ban hành chuẩn đầu ra của các 

chương trình đào tạo 

2011 Ban Giám hiệu 

  

2 Chuẩn đầu ra tháng 04/2009 2009 Ban Giám hiệu   

H6.6.1.3 1 Tiến độ đào tạo năm học 2011-2012; 

2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-

2016; 

2011-2015 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.1.4 1 Công bố ba công khai   Ban Giám hiệu   

Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; 

được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của 

nhà trường. 

H6.6.2.1 1 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học 

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 

2011 đến năm học 2014 - 2015.  

Số 49/2010/NĐ-

CP, 14/05/2010 
Chính phủ 

  

2 Nghị định "Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 

14/5/2010…" 

Số 74/2013/NĐ-

CP, 15/07/2013 
Chính phủ 

  

3 Thông tư liên tịch "Hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị 

định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 

….". 

Số 20/2014/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH, 

30/05/2014 

Bộ GD&ĐT, Bộ 

Tài chính, Bộ LĐ-

TB&XH 
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4 Thông tư liên tịch "Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của thông tư liên tịch 

20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 30/05/2014 …." 

Số 14/2015/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH, 

16/7/2015 

Bộ GD&ĐT, Bộ 

Tài chính, Bộ LĐ-

TB&XH 

  

5 Báo cáo về việc thực hiện chế độ miễn, 

giảm học phí theo Nghị định 

74/2013/NĐ-CP  

Số 12/BC-ĐHCN, 

08/05/2015 
Ban Giám hiệu 

  

6 Báo cáo về việc thực hiện chế độ miễn, 

giảm học phí theo Nghị định 

74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

chính phủ của 4 tháng năm 2013 và 10 

tháng năm 2014 

Số 03/BC-ĐHCN , 

14/01/2015 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.2 1 Hướng dẫn về việc thực hiện quy định 

miễn, giảm học phí cho học sinh sinh viên 

năm học 2014-2015 

Số 02/HD-ĐHCN, 

16/09/2014 
Ban Giám hiệu 

  

2 Hướng dẫn về việc thực hiện quy định 

miễn, giảm học phí cho học sinh sinh viên 

trong trường 

Số 01/HD-ĐHCN, 

21/09/2013 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.3 1 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí 
 

Ban Giám hiệu   

2 Biên nhận hồ sơ miễn, giảm học phí 
 

Ban Giám hiệu   

H6.6.2.4 1 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng 

xét miễn, giảm học phí năm học 2014-

2015 

Số 883a/QĐ-

ĐHCN, 10/9/2014 
Ban Giám hiệu 

  

2 Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng 

xét miễn, giảm học phí năm học 2013-

2014 

Số 1909/QĐ-

ĐHCN, 

13/12/2013 

Ban Giám hiệu 

  

http://ctct.iuh.edu.vn/detail@91-73-Huong-dan-v-v-thuc-hien-quy-trinh-mien-giam-hoc-phi-cho-HS-SV-nam-hoc-2014-2015.html
http://ctct.iuh.edu.vn/detail@91-73-Huong-dan-v-v-thuc-hien-quy-trinh-mien-giam-hoc-phi-cho-HS-SV-nam-hoc-2014-2015.html
http://ctct.iuh.edu.vn/detail@91-73-Huong-dan-v-v-thuc-hien-quy-trinh-mien-giam-hoc-phi-cho-HS-SV-nam-hoc-2014-2015.html
http://hui.edu.vn/Resource/Upload/file/2013/Qui%20dinh/Mien-giamhocphi.pdf
http://hui.edu.vn/Resource/Upload/file/2013/Qui%20dinh/Mien-giamhocphi.pdf
http://hui.edu.vn/Resource/Upload/file/2013/Qui%20dinh/Mien-giamhocphi.pdf
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3 Quyết định , biên bản họp về việc chi tiền 

miễn giảm học phí học kỳ II năm học 

2014-2015 

Số 940/QĐ-

ĐHCN, 

21/07/2015 

Ban Giám hiệu 

  

4 Quyết định, biên bản họp về việc chi tiền 

miễn giảm học phí học kỳ I năm học 

2014-2015 

Số 538/QĐ-

ĐHCN, 

27/03/2015 

Ban Giám hiệu 

  

5 Quyết định, biên bản họp về việc chi tiền 

miễn giảm học phí bổ sung của năm học 

2013-2014 

Số 537/QĐ-

ĐHCN, 

27/03/2015 

Ban Giám hiệu 

  

6 Quyết định, biên bản họp về việc chi tiền 

miễn giảm học phí học kỳ II năm học 

2013-2014 

Số 852/QĐ-

ĐHCN, 

20/08/2014 

Ban Giám hiệu 

  

7 Quyết định, biên bản họp về việc chi tiền 

miễn giảm học phí học kỳ I năm học 

2013-2014 (đợt 2) 

Số 851/QĐ-

ĐHCN, 

20/08/2014 

Ban Giám hiệu 

  

8 Quyết định, biên bản họp về việc chi tiền 

miễn giảm học phí học kỳ III năm học 

2013-2014 
18/04/2014 Ban Giám hiệu 

  

9 Quyết định, biên bản họp về việc chi tiền 

miễn giảm học phí học kỳ I năm học 

2013-2014 (đợt 1) 

Số 319/QĐ-

ĐHCN, 

18/04/2014 

Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.5 1 Tổng hợp danh sách đề nghị xét cấp học 

bổng HSSV vượt khó hiếu học năm học 

2010-2011 đến 2014-2015 
2010-2015 Ban Giám hiệu 

  

2 Quyết định về việc khen thưởng HSSV có 

thành tích học tập xuất sắc và rèn luyện 

tốt năm học 2014-2015. 

Số 1199/QĐ-

ĐHCN, 25/9/2015 
Ban Giám hiệu 
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3 Quyết định về việc khen thưởng HSSV có 

thành tích học tập giỏi và rèn luyện tốt 

năm học 2014-2015. 

Số 1200/QĐ-

ĐHCN, 25/9/2015 
Ban Giám hiệu 

 

4 
Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ 2 

năm học 2014-2015 

Số 1186/QĐ-

ĐHCN, 

15/09/2015 

Ban Giám hiệu 

 

5 
Quyết định về việc cấp học bổng học kỳ 1 

năm học 2014-2015 

Số 592/QĐ-

ĐHCN,  

15/04/2015 

Ban Giám hiệu 

 

6 
Quyết định về việc cấp học bổng đợt 2 

năm học 2013-2014 

Số 1039/QĐ-

ĐHCN, 

21/10/2014 

Ban Giám hiệu 

 

7 Quyết định về việc khen thưởng HSSV có 

thành tích học tập xuất sắc và rèn luyện 

tốt năm học 2013-2014. 

Số 1034/QĐ-

ĐHCN, 

17/10/2014 

Ban Giám hiệu 

 

8 Quyết định về việc khen thưởng HSSV có 

thành tích học tập giỏi và rèn luyện tốt 

năm học 2013-2014. 

Số 1035/QĐ-

ĐHCN, 

17/10/2014 

Ban Giám hiệu 

 

9 
Quyết định về việc cấp học bổng đợt 1 

năm học 2013-2014 

Số 479a/QĐ-

ĐHCN, 26/6/2014 
Ban Giám hiệu 

 

10 
Quyết định về việc cấp học bổng đợt 1 

năm học 2012-2013 

Số 1710/QĐ-

ĐHCN-ĐT, 

09/10/2013 

Ban Giám hiệu 

 

11 Quyết định về việc khen thưởng HSSV có 

thành tích học tập xuất sắc và rèn luyện 

tốt năm học 2012-2013. 

Số 1733/QĐ-

ĐHCN-ĐT, 

19/10/2013 

Ban Giám hiệu 
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12 Quyết định về việc khen thưởng HSSV có 

thành tích học tập giỏi và rèn luyện tốt 

năm học 2012-2013. 

Số 1734/QĐ-

ĐHCN-ĐT, 

19/10/2013 

Ban Giám hiệu 

 

13 
Quyết định về việc cấp học bổng đợt 1 

năm học 2011-2012 

Số 1011/QĐ-

ĐHCN-ĐT, 

01/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

14 
Quyết định về việc cấp học bổng đợt 2 

năm học 2011-2012 

Số 1012/QĐ-

ĐHCN-ĐT, 

01/11/2012 

Ban Giám hiệu 

 

15 Quyết định về việc khen thưởng HSSV có 

thành tích học tập giỏi và rèn luyện tốt 

năm học 2011-2012. 

Số 881/QĐ-

ĐHCN-ĐT 

09/10/2012 

Ban Giám hiệu 

 

16 Quyết định về việc tặng giấy khen và tiền 

thưởng đối với học sinh, sinh viên có 

thành tích học tập và rèn kuyện tốt năm 

học 2010-2011. 

Số 443/ĐHCN-

ĐT, 22/9/2011 
Ban Giám hiệu 

 

H6.6.2.6 1 Tổng hợp kết quả thực hiện y tế từ năm 

học 2010-2011 đến 2014-2015 

2010-2015 Phòng 

CTCT&CTSV 

  

H6.6.2.7 1 Chứng từ mua thuốc và dụng cụ y tế từ 

năm 2010 - 2015 

2010-2015 
Ban Giám hiệu 

  

2 Tờ trình, hợp đồng phun dịch trong toàn 

trường năm 2015 

03/02/2015 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.8 1 Kế hoạch hội diễn văn nghệ HS-SV toàn 

trường từ năm 2010 - 2015 

2010-2015 
Ban Giám hiệu 

  

2 Kế hoạch hội thao toàn Trường từ năm 

2011 - 2015 

2011-2015 
Ban Giám hiệu 
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3 Danh sách cá nhân và tập thể sinh viên ký 

túc xá Trường ĐHCN đạt thành tích Hội 

thao KTX sinh viên toàn thành lần 5 năm 

2013 

2013 

Thành đoàn 

TP.HCM 

  

H6.6.2.9 1 Nghị định quy định về bảo vệ cơ quan, 

doanh nghiệp 
Số 06/2013/NĐ-

CP, 09/01/2013 
Chính phủ 

  

H6.6.2.10 1 Danh sách tổ bảo vệ 5/2015 Ký túc xá   

2 Thông báo về việc tăng cường thực hiện 

quy định về an toàn lao động, bảo vệ tài 

sản và phòng chống cháy nổ. 

Số 86/TB-ĐHCN, 

20/6/2012 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.11 1 Báo cáo tổng kết công tác "An toàn về an 

ninh, trật tự" của Trường năm 2014 
Số 34/BC-ĐHCN,  

10/12/2014 
Ban Giám hiệu 

  

2 Báo cáo tổng kết công tác "An toàn về an 

ninh, trật tự" của Trường năm 2013 
Số 41/BC-ĐHCN, 

06/11/2013 
Ban Giám hiệu 

  

3 Báo cáo tổng kết công tác an toàn, phòng 

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 

2012. 

Số 03/BC-ĐHCN, 

10/01/2013 
Ban Giám hiệu 

  

4 Thông báo khẩn cấp về việc phòng chống 

cơn bão số 13 

Số 230/BC-

ĐHCN, 

06/11/2013 

Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.12 1 Kế hoạch phối hợp bảo vệ ANTT giữa lực 

lượng dân quân Phường với lực lượng tự 

vệ Trường 

Số 35/KH-PH, 

25/03/2013 

Ban CHQS P4-Ban 

CHQS Trường 

  

2 Danh sách trích ngang đại đội tự vệ 

Trường  
Ban Giám hiệu 
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3 Hồ sơ thực hiện quy chế phối hợp giữa 

CA Quận Gò Vấp và IUH (giai đoạn 

2010-2015) 

13/8/2010 Ban Giám hiệu 

  

4 Hồ sơ thực hiện quy chế phối hợp giữa 

CA Quận Gò Vấp và IUH  
8/2015 Ban Giám hiệu 

  

5 Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện quy chế 

phối hợp giữa CA Q.Gò Vấp và Trường 

ĐHCN TP. HCM về đảm bảo an ninh, trật 

tự tại KTX của Trường ĐHCN TP. HCM 

08/11/2011 Ban Giám hiệu 

  

6 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện quy chế 

phối hợp giữa CA Q.Gò Vấp và Trường 

ĐHCN TP. HCM về đảm bảo an ninh, trật 

tự tại KTX của Trường ĐHCN TP. HCM 

Số 67/SK-CAP, 

09/7/2013 
Ban Giám hiệu 

  

7 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy chế 

phối hợp giữa CA Q.Gò Vấp và Trường 

ĐHCN TP. HCM về đảm bảo an ninh, trật 

tự tại KTX của Trường ĐHCN TP. HCM. 

2015 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.13 1 Danh sách, Quyết định kỷ luật HSSV từ 

năm 2010 đến Tháng 8/2015 
2015 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.14 1 Biên bản kiểm tra công tác Phòng cháy 

chữa cháy. 
10/13/2015 Ban Giám hiệu  

2 Quyết định thành lập Đội phòng cháy, 

chữa cháy. 

Số 942/QĐ-

ĐHCN, 21/7/2015 
Ban Giám hiệu 

 

3 Danh sách CB, NV và HSSV tập huấn 

công tác PCCC. 
2011-2015 Ban Giám hiệu 

  

4 Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

(loại 1) 
5/2012 Ban Giám hiệu 

  

5 Thực tập phương án chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ 
07/11/2012 Ban Giám hiệu 
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6 Báo cáo Tổng kết về việc triển khai, thực 

hiện công tác PCCC cứu hộ-cứu ạnn tại 

Trường trong năm 2011-2012 

Số 62/BC-ĐHCN, 

08/01/2013 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.15 1 Quy định về phòng cháy, chữa cháy tại 

PCCC Trường ĐHCN TP. HCM 
Số 07/ĐHCN –TV,  

04/12/2012 
Ban Giám hiệu 

  

2 Quy định về phòng cháy, chữa cháy 

Trường ĐHCN TP. HCM 

 
Ban Giám hiệu 

  

3 Quy định về phòng cháy, chữa cháy của 

Trung tâm nhà xe 

 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.16 1 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm 

học 2014-2015 
2014 Ban Giám hiệu 

  

2 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm 

học 2013-2014 
2013 Ban Giám hiệu 

  

3 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm 

học 2012-2013 
2012 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.2.17 1 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xe trung tâm 
2013 

Công ty TNHH 

TMDV M&T 

  

2 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng 

cháy và chữa cháy hệ thống PCCC nhà xe 

trung tâm 

Số 520/TD-PCCC, 

27/5/2013 

Sở CSPC&CC 

TP.HCM 

  

H6.6.2.18 1 Quy định chi tiết một số nội dung về an 

toàn điện 
Số 31/2014/TT-

BCT, 02/10/2014 
Bộ Công Thương 

  

2 Nội quy phòng thực hành khoa Điện   Khoa CN Điện   

3 Nội quy phòng máy CNC, CAD, CAE, 

CAM của khoa Cơ khí; 

 
Khoa CN Cơ khí 

  

4 Nội quy phòng thí nghiệm của Viện CN 

Sinh học-Thực phẩm; 

 Viện CNSH -Thực 

phẩm 
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5 Nội quy phòng thí nghiệm của khoa Công 

nghệ Hóa học; 

 
Khoa CN Hóa 

  

H6.6.2.19 1 Kế hoạch triển khai Phong trào "Xanh-

Sạch-Đẹp" 
2014, 2015 Ban Giám hiệu 

  

Tiêu chí 6.3: Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu 

quả. 

H6.6.3.1 1 Quyết định quy định tiêu chuẩn đánh giá 

kết quả rèn luyện của Học sinh Sinh viên 
Số: 337/QĐ-

ĐHCN, 4/11/2007 
Ban Giám hiệu 

  

2 Quyết định ban hành Quy chế Công tác 

học sinh, sinh viên tại Trường ĐHCN TP. 

HCM 

Số 559/QĐ-

ĐHCN, 

29/07/2014 

Ban Giám hiệu 

  

H1.1.1.6 1 Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 

trong Trường 
2010-2015 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.3.2 1 Các loại sách, báo chí tại Văn phòng 

Đoàn, Trung tâm Thư viện, Văn phòng 

Đảng ủy   

  

H2.2.4.16 1 Báo cáo công tác đoàn và phong trào 

thanh niên theo năm học: 2014-2015; 

2013-2014; 2012-2013, 2011-2012 

2011-2015 BCH Đoàn Trường 

  

H6.6.3.3 1 Kế hoạch, Quyết định, danh sách khen 

thưởng cuộc thi Ngược dòng thời gian 

2014 

Số 12/KH-ĐTN, 

15/03/2014 
Ban Giám hiệu 

  

2 Kế hoạch tổ chức cuộc thi học thuật Sống 

Xanh lần III-2014 của BCH đoàn viện 

KHCN&QL Môi trường 

13/10/2014 
BCH đoàn Viện 

KHCN&QLMT 

  

3 Kế hoạch vận động đóng góp "Tuổi trẻ 

thành phố vì biên giới, hải đảo" năm 2014 

Số 05/KH-ĐTN, 

22/01/2014 
BCH Đoàn Trường 
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H6.6.3.4 1 Kế hoạch triển khai, thực hiện Cuộc vận 

động xây dựng phong cách CB Đoàn 

Thanh niên cộng sản HCM năm 2014 

Số 02/KH-ĐTN, 

06/01/2014 
BCH Đoàn Trường 

  

2 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chủ điểm 

Tháng 4-5/2015, chủ đề "Nhớ về Bác-

Lòng ta trong sáng hơn" 

Số 10-KH/ĐTN, 

12/05/2015 

BCH Viện CNSH- 

Thực phẩm 

  

H6.6.3.5 1 Kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình 

nguyện năm 2013 

Số 19/KH-ĐTN, 

02/12/2013 
BCH Đoàn Trường 

  

2 Kế hoạch chương trình Xuân tình nguyện 

năm 2014 
05/12/2013 

BCH đoàn Khoa 

CN Điện 

  

3 Kế hoạch chương trình Xuân tình nguyện 

năm 2015 
08/01/2015 

BCH đoàn Khoa 

CN Điện 

  

4 Kế hoạch tổ chức chương trình "Xuân yêu 

thương" năm 2015 
Số 08/KH-ĐTN, 

10/01/2015 

BCH Viện CNSH- 

Thực phẩm, Viện 

KHCN&QLMT 

  

5 Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện 

Mùa hè xanh 2013 
Số 21/KH-ĐTN, 

02/06/2013 
BCH Đoàn Trường 

  

6 Bản kế hoạch chương trình Mùa hè xanh 

năm 2014, 2015 15/05/2015 
BCH đoàn Khoa 

CN Điện 

  

7 Danh sách HSSV tham gia chiến dịch 

mùa hè xanh hàng năm 
2015 BCH Đoàn Trường 

  

8 Kế hoạch tổ chức phong trào "Ngày thứ 

bảy tình nguyện" năm 2014 
Số 06/KH-ĐTN, 

24/01/2014 
BCH Đoàn Trường 

  

9 Kế hoạch hoạt động "Tháng thanh niên" 

năm 2012, 2013, 2014, 2015 
Số 07/KH-ĐTN, 

24/02/2014 
BCH Đoàn Trường 

  

10 Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm thanh 

niên tình nguyện-2014" 
Số 10/KH-ĐTN, 

05/03/2014 
BCH Đoàn Trường 
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11 Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiếp sức mùa 

thi năm 2010, 2014, 2015 
2010, 2014, 2015 BCH Đoàn Trường 

  

12 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên 

đã tham gia tích cực chương trình “Tiếp 

sức mùa thi năm 2014” 

Số 551/QĐ-

ĐHCN, 25/7/2015 
Ban Giám hiệu 

 

13 Danh sách HSSV tham gia chương trình 

tiếp sức mùa thi hàng năm 
2015 VP đoàn 

  

14 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Đêm hội 

trăng rằm 2014" 

Số 01/KH-ĐTN, 

18/07/2014 

BCH Viện CN SH- 

Thực phẩm 

  

15 Kế hoạch tổ chức chương trình "Thăm 

trung tâm nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em 

Gò Vấp"  

Số 05/KH-ĐTN, 

03/12/2014 

BCH Viện CN SH- 

Thực phẩm 

  

16 Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động "Đền ơn 

đáp nghĩa" 

Số 22-KH/ĐTN, 

14/072013 
BCH Đoàn Trường 

  

 17 Biên bản Nghiệm thu công trình "Tủ sách 

thiếu nhi" tại Trường THCS Bu PRăng 

thuộc tỉnh Đăk Nông 

Số 01/BB-ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

 18 Biên bản bàn giao công trình "Tủ sách 

thiếu nhi" tại Trường THCS Bu PRăng 

thuộc tỉnh Đăk Nông. 

Số 02/BB-ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

19 Biên bản Nghiệm thu công trình "Hệ 

thống bồn nước và máy lọc nước uống" 

tại Trường THCS Bu PRăng thuộc tỉnh 

Đăk Nông. 

Số 02/BB/ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 
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20 

 

Biên bản bàn giao công trình "Lắp đặt 

bồn nước và máy lọc nước uống" tại 

Trường THCS Bu PRăng thuộc tỉnh Đăk 

Nông. 

Số 02/BB-ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

21 Biên bản nghiệm thu công trình "Xây 

dựng nhà nhân ái" tại  ấp An Thành, xã 

Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh 

Vĩnh Long. 

Số 09/BB-ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

22 Biên bản bàn giao nhà ở công trình "Xây 

dựng nhà nhân ái" tại  ấp An Thành, xã 

Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh 

Vĩnh Long. 

Số 10/BB-ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

23 Biên bản nghiệm thu công trình "Xây 

dựng nhà nhân ái" tại  ấp Thành Hiếu, xã 

Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh 

Long. 

Số 01/BB-ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

24 Biên bản nghiệm thu công trình "Xây 

dựng nhà nhân ái"  tại  địa chỉ 06, tổ 1, ấp 

Thành Hòa, xã Thành Trung, huyện Bình 

Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

Số 02/BB-ĐHCN, 

26/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 
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25 Biên bản nghiệm thu công trình "Cầu 

Thanh Niên" đã xây dựng xong để đưa 

vào sử dụng 

Số 03/BB-ĐHCN, 

25/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

26 Biên bản bàn giao Cầu giao thông nông 

thôn tại Ấp Hòa Thới, xã Nguyễn Văn 

Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

Số 04/BB-ĐHCN, 

25/7/2015 

Đoàn Thanh niên-

Hội sinh viên 

 

27 Danh sách các cháu thiếu nhu nhận học 

bổng tại xã Đoàn Quảng trực, huyện 

Đoàn Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

20/7/2015 
BCH Đoàn xã 

Quản trực 

 

28 Danh sách các gia đình chính sách nhận 

quà tại xã Đoàn Quảng trực, huyện Đoàn 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

20/7/2015 
BCH Đoàn xã 

Quản trực 

 

H2.2.4.17 1 Quyết định khen thưởng các tập thể cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác Đoàn và phong trào TN nhiệm kỳ 

2012-2014 

Số 1238/QĐ-

ĐHCN, 

23/12/2014 

Văn phòng Đoàn 

  

2 Quyết định khen thưởng các tập thể cá 

nhân hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn 

và phong trào TN năm học 2013-2014 
Số 32-QĐ/ĐTN, 

19/09/2014 
Văn phòng Đoàn 

  

3 Quyết định khen thưởng các tập thể cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác Đoàn và phong trào TN năm học 

2013-2014 

Số 920/QĐ-

ĐHCN, 18/9/2014 
Văn phòng Đoàn 

  



 

307 
 

4 Quyết định công nhận "Thanh niên tiêu 

biểu làm theo lời Bác" năm học 2014-

2015 

Số 10/QĐ-ĐHCN, 

18/05/2014 
Văn phòng Đoàn 

  

5 Quyết định khen thưởng các tập thể cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác Đoàn và phong trào TN năm học 

2012-2013 

Số 18/QĐ-ĐTN, 

18/10/2013 
Văn phòng Đoàn 

  

6 Quyết định khen thưởng các tập thể cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác Đoàn-Hội năm học 2012-2013 

Số 1732/QĐ-ĐTN, 

18/10/2013 
Văn phòng Đoàn 

  

7 Quyết định khen thưởng tập thể và cá 

nhân được tặng bằng khen của Trung 

ương Hội sinh viên Việt Nam và giấy 

khen của Thành Đoàn Hội Sinh viên 

Thành phố năm học 2012-2013 

18/10/2013 Văn phòng Đoàn 

  

8 Quyết định khen thưởng các tập thể cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác Đoàn và phong trào TN năm học 

2011-2012 

Số 25/QĐ-ĐTN, 

22/10/2012 
Văn phòng Đoàn 

  

9 Quyết định khen thưởng các tập thể cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công 

tác Đoàn và phong trào TN năm học 

2010-2011 

Số 12/QĐ-ĐTN, 

03/10/2011 
Văn phòng Đoàn 

  

 Tiêu chí 6.4: Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối 

sống cho người học. 

H6.6.4.1 1 Báo cáo Sơ kết 4 năm thực hiện chương 

trình hành động số 11-CTr/ĐUK của 

Đảng ủy Khối thực hiện NQ số 25-

NQ/TW của Ban chất hành Trung ương 

Số 02/BC-ĐU, 

12/04/2013 
Đảng ủy Trường 
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Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác thanh niên 

thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. 

H6.6.4.2 1 Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết 

trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng Đảng hiện nay" năm 

2014 (trang 8) 

Số 06-BC/ĐU,  

01/12/2014 
Đảng ủy Trường 

  

H2.2.1.7 1 Quyết định về việc công nhận Ban chấp 

hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

ĐHCN TP. HCM nhiệm kỳ VIII (2014-

2017); 

Số 984-

QĐ/TĐTN-BTC, 

12/01/2015; 

BCH đoàn Trường 

  

2 Quyết định về việc công nhận Ban chấp 

hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

ĐHCN TP. HCM nhiệm kỳ VII (2012-

2014); 

Số 241/QĐ-ĐTN, 

30/05/2012; 
BCH đoàn Trường 

  

3 Quyết định về việc công nhận Ban chấp 

hành Đoàn Trường ĐHCN TP. HCM 

nhiệm kỳ 2009-2011. 

Số 058/QĐ-TCCS, 

10/08/2009; 
BCH đoàn Trường 

  

H2.2.1.9 1 Quyết định về việc công nhận Ban chấp 

hành, ban Kiểm tra Hội sinh viên Việt 

Nam Trường ĐHCN TP. HCM nhiệm kỳ 

IV (2013-2015); 

Số 59/QĐ-BTK-

TC, 29/10/2013 
BCH đoàn Trường 

  

2 Quyết định về việc công nhận Ban chấp 

hành, ban Kiểm tra Hội sinh viên Việt 

Nam Trường ĐHCN TP. HCM nhiệm kỳ 

III (2009-2012). 

Số 48/QĐ-BKT-

TC, 22/12/2009; 
BCH đoàn Trường 

  

H6.6.4.3 1 Danh sách trích ngang quần chúng tham 

gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng từ 

Tháng 5/2012 đến Tháng 9/2015.  

2015 Đảng ủy Trường 
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H6.6.4.4 1 Bảng tổng hợp sinh viên kết nạp Đảng 

hàng năm. 
2015 Đảng ủy Trường 

 

2 Danh sách kết nạp Đảng từ năm 2010 đến 

Tháng 8 năm 2015 
2015 Đảng ủy Trường 

  

H6.6.4.5 1 Báo cáo thực trạng Đạo đức lối sống của 

HSSV và công tác giáo dục Đạo đức lối 

sống 

Số 01/BC-ĐHCN, 

14/01/2014 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.4.6 1 Kế hoạch tổ chức hội thi "Tìm hiểu về 

HIV/AIDS"  
Số 25/KH-ĐTN, 

26/11/2011 
BCH Đoàn Trường 

  

2 Báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

tháng hành động phòng, chống ma túy 

năm 2013. 

Số 35/BC-ĐHCN, 

14/10/2013 
Ban Giám hiệu 

 

H6.6.4.7 1 Báo cáo gửi Cục hóa chất - Bộ Công 

Thương; 20/10/2011 Ban Giám hiệu 
  

2 Báo cáo gửi Cục hóa chất - Bộ Công 

Thương về thực hiện tổng kết 5 năm thực 

hiện tổng thể phòng, chống ma túy đến 

năm 2010; 

25/05/2010 Ban Giám hiệu 

  

3 Báo cáo gửi ban phòng, chống ma túy - 

Vụ Công tác HSSV về tổng kết phòng 

chống ma túy trong trường học giai đoạn 

2006-2010. 

19/05/2010 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.4.8 1 Kế hoạch tổ chức chương trình "thanh 

niên hành động vì môi trường 20/03/2015 
BCH Viện CNSH- 

Thực phẩm 
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2 Kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 

ngày Môi trường thế giới năm 2014 26/04/2014 
BCH đoàn viện 

Môi trường 

  

3 Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội 

Thanh niên 24/03/2013 
Số 09/KH-ĐTN, 

04/03/2013 
BCH Đoàn Trường 

  

4 Kế hoạch chương trình "Thắp sáng ước 

mơ tuổi trẻ CN TP.HCM" năm học 2013-

2014 

Số 60/KH-ĐTN, 

01/10/2012 
BCH Đoàn Trường 

  

5 Quyết định công nhận "Thanh niên tiêu 

biểu làm theo lời Bác" năm học 2014-

2015. 

Số 10/QD-ĐTN, 

18/5/2014 
BCH Đoàn Trường 

  

H6.6.4.9 1 Bảng kê chi hoạt động phong trào từ 2011 

đến Tháng 4/2015 
4/2015 BCH đoàn Trường 

  

2 Dự trù kinh phí Công tác Đoàn - Hội và 

phong trào sinh viên năm 2012, 2013, 

2014, 2015 

01/09/2015 BCH đoàn Trường 

  

3 Dự trù kinh phí Công tác Đoàn - Hội và 

phong trào sinh viên năm 2013 
27/12/2012 BCH đoàn Trường 

  

4 Dự trù kinh phí Công tác Đoàn - Hội và 

phong trào sinh viên năm 2012 
23/05/2012 BCH đoàn Trường 

  

Tiêu chí 6.5: Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học. 

H6.6.5.1 1 Phòng học đa phương tiện (đặt tại Thư 

viện) 

  Trung tâm TT Thư 

viện 
  

H6.6.5.2 1 Dịch vụ phòng hội thảo - phòng học 

nhóm 

  Trung tâm TT Thư 

viện 
  

H6.6.5.3 1 Quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ 

Truyền thông UMC  

Số 07/QĐ-ĐTN, 

14/04/2015 
BCH Đoàn trường 
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2 Quyết định về việc thành lập Ban chủ 

nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Truyền thông 

UMC  

Số 7/QĐ-ĐTN, 

12/04/2015 
BCH Đoàn trường 

  

H6.6.5.4 1 Kế hoạch Tổ chức tọa đàm "Phương pháp 

tư duy sáng tạo và phương pháp thực hiện 

một công trình NCKH, giao lưu với các 

sinh viên đạt giải cao về trong các cuộc 

thi NCKH" 

Số 08-KH/ĐTN-

2012, 05/03/2012 
BCH Đoàn Trường 

  

2 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sinh viên 

sáng tạo"  
Số 20-KH/ĐTN, 

21/06/2013 
BCH Đoàn Trường 

  

3 Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Giải pháp 

nâng cao chất lượng NCKH sinh viên 

Trường ĐHCN TP. HCM" 

Số 19-KH/ĐTN-

2011, 28/11/2011 
BCH Đoàn Trường 

  

4 Kế hoạch tổ chức hội thi "sinh viên sáng 

tạo sản phẩm mới lần 6" 
Số 05/KH-ĐTN, 

22/01/2015 

BCH Viện CNSH- 

Thực phẩm 

  

5 Kế hoạch chương trình "Tủ sách sinh 

viên"  
15/09/2014 

BCH đoàn Khoa 

CN Cơ khí 

  

6 Tổ chức Hội thảo định hướng nghề 

Marketing và xu hướng Marketing hiện 

đại tổ chức vào 25/03/2015 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1076 

Khoa QTKD 

  

7 Hội thảo Microsoft Academic Tour 2015 

tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 

thu hút hơn 500 sinh viên (21/10/2014)  

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1039 
Web 

  

8 Triển lãm sách chào mừng Ngày sách 

Việt Nam lần thứ II và trao giải cuộc thi 

viết với chủ đề "Sinh viên với văn hóa 

đọc"  

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1082 

Trung tâm TT Thư 

viện 

  

http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1076
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1076
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1076
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1082
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1082
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1082
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9 Công ty TOYOTA Việt Nam trao học 

bổng cho sinh viên xuất sắc năm 2013, 

2014 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=931 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1065 

Web 

  

10 Trung tâm Anh ngữ AMA –Trung tâm 

Anh Ngữ AMA – IUH trao 20 suất học 

bổng tiếng Anh toàn phần cho những sinh 

viên xuất sắc, có nhiều đóng đóp cho các 

hoạt động thi đua, học tập của nhà trường. 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=802 Web 

  

11 Công ty Kymdan tặng sách và học bổng 

cho SV Trường ĐHCN TP. HCM 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=522 

Web 

  

H6.6.5.5 1 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt 

giải cao trong cuộc thi “Chứng khoán ảo 

trên thị trường chứng khoán Mỹ-Đợt 5” 

của Khoa Tài chính ngân hàng 

Số 19/QĐ-ĐTN, 

22/6/2015 
Ban Giám hiệu 

  

2 Quyết định khen thưởng các đề tài đạt 

giải cao của giải thưởng sinh viên NCKH 

Euréka năm 2014 

Số 1147/QĐ-

ĐHCN, 

25/11/2014 

Ban Giám hiệu 

  

3 Quyết định khen thưởng các đề tài đạt 

giải cao của giải thưởng sinh viên NCKH 

Euréka năm 2013 

Số 1823/QĐ-

ĐHCN, 

18/11/2013 

Ban Giám hiệu 

  

H6.6.5.6 1 Thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại SÃO 

PAULO tại Brazil diễn ra từ 5/8/2015 đến 

17/8/2015  

http://www.hui.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1118 

Web 
  

http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=931
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=931
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=931
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=931
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=931
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=931
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=802
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=802
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=802


 

313 
 

2 Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tham 

gia Hội thi tay nghề quốc gia 2014 từ 19-

22/05/2014 tại Hà Nội 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=979 

Web 
  

3 UH đạt giải cao trong kỳ thi tay nghề 

ASEAN lần thứ 10 tổ chức từ 19 - 

28/10/2014 

http://www.hui.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1046 

Web 
  

4 Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt 

Nam (OLP) lần thứ 23 và Kỳ thi Lập 

trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC 2014 

tổ chức tại Trường (29/10/2014) 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1049 

Web 

  

5 Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp 

Tp.HCM đoạt giải Nhất tại vòng chung 

kết quốc gia cuộc thi “Cảm hứng sáng tạo 

cùng Triumph Shanghai 2012 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=711 

Web 

  

6 IUH đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế phần 

mềm Imagine Cup 2012 tại Việt Nam 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=710 

http://www.vnmedi

a.vn/VN/cong-

nghe/tin-

tuc/35_302607/ima

gine_cup_2012_da

_tim_duoc_quan_q

uan.html  

Web 

  

7 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 

tham gia cuộc thi Shell Eco Marathon 

Asia 2012 tại Malaysia 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=729 

Web 

  

http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=979
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=979
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=979
http://www.hui.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1046
http://www.hui.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1046
http://www.hui.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1046
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1049
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1049
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1049
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=711
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=711
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=711
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=710
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=729
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=729
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=729
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8 Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 tổ 

chức tại London (Anh) và giành 2 chứng 

chỉ kỹ năng nghề xuất sắc 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=640 

Web 

  

9 Hội thi học sinh giỏi nghề cấp Bộ năm 

2010  

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=301 

Web 
  

10 Kết quả hội thi tay nghề toàn quốc do 

Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐ-TB&XH tổ 

chức 26-30/7/2010 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=381 

Web 

  

11 Dự thi tay nghề Asean 8 tại Bangkok - 

Thái Lan năm 2010  

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=480 

Web 
  

H6.6.5.7 1 Trung tâm Thể dục thể thao (Quyết định 

về việc giao nhiệm vụ cho Đơn vị quản lý 

Số 725/QĐ-

ĐHCN, 28/8/2012 Ban Giám hiệu 
  

2 Danh sách sinh viên tham gia tập luyện từ 

Tháng 9/2012 đến Tháng 8/2015 
8/2015 Phòng Dịch vụ 

File mềm 

H6.6.5.8 1 Quyết định thành lập Nhà Ăn Số 15/QĐ-TCHC, 

06/1/2005 
Ban Giám hiệu 

  

2 Quyết định về việc điều chuyển và đổi tên 

đơn vị Siêu thị 

Số 626/ĐHCN-

TCH, 29/12/2011 
Ban Giám hiệu 

  

H1.1.1.16 1 Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 

tổ chức phiên chợ “Sinh viên với tháng 

khuyến mãi” năm 2012 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=763 

BCH Đoàn Trường 

  

H6.6.3.3 1 Kế hoạch vận động đóng góp "Tuổi trẻ 

thành phố vì biên giới, hải đảo" năm 2014 
Số 05/KH-ĐTN, 

22/01/2014 
BCH Đoàn Trường 

  

H1.1.1.16 1 CB, Giáo viên và sinh viên Trường  BCH Đoàn, Công   

http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=301
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=301
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=301
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=763
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=763
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=763
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ĐHCN TP. HCM đã hưởng ứng nhiệt tình 

cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ long 

đoàn Trường 

H6.6.5.9 1 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến 

pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam của Trường ĐHCN TP. HCM 

Số 02/KH-ĐHCN, 

03/04/2014 
Ban Giám hiệu 

  

2 Kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình 

nguyện năm 2014 

Số 13-KH/ĐTN, 

18/03/2014 
BCH Đoàn Trường 

  

3 Kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình 

nguyện năm 2013 

Số 19-KH/ĐTN, 

20/06/2013 
BCH Đoàn Trường 

  

4 Kế hoạch phối hợp lực lượng lập lại trật 

tự giao thông trật tự lề đường khu vực 

xung quang Trường ĐHCN TP. HCM 

Số 120/KH-CAQ 

(TH), 23/11/2011 

Công an Quận Gò 

Vấp 

  

5 Kế hoạch tổ chức kỹ năng tự vệ học 

đường dành cho sinh viên Trường ĐHCN 

TP. HCM 

14/04/2015 
Đoàn Khoa CN 

Điện 

  

6 Kế hoạch tổ chức hội thao cấp viện năm 

2015 
Số 06/KH-ĐTN, 

10/12/2014 

BCH Viện CN SH- 

Thực phẩm 

  

7 Kế hoạch hội thao khoa Công nghệ Cơ 

khí 2015" 
19/01/2015 

BCH đoàn Khoa 

CN Cơ Khí 

  

8 Kế hoạch hội trại truyền thống lần thứ I 

năm 2013 12/05/2013 
BCH đoàn Viện 

KHCN&QLMT 

  

9 Kế hoạch Hội trại truyền thống HSSV 

ngày 09/01/2012 
Số 24/KH-ĐTN, 

22/12/2011 
BCH Đoàn Trường 

  

10 Kế hoạch lễ tổng kết công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên năm 2012-2013 
Số 23/KH-ĐTN, 

20/08/2013 
BCH Đoàn Trường 

  

11 Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 

ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 
Số 09/KH-ĐTN, 

28/02/2014 
BCH Đoàn Trường 
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12 Kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào 

mừng 20/11 
Số 03/KH-ĐTN, 

23/09/2014 

BCH Viện CN SH- 

Thực phẩm 

  

13 Kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng cán 

bộ Đoàn-Hội năm 2012 
Số 69/KH-ĐTN, 

12/12/2012 
BCH Đoàn Trường 

  

14 Kế hoạch tổ chức tập huấn CB Đoàn năm 

học 2011-2012 

Số 19/KH-ĐTN, 

24/5/2012 
BCH Đoàn Trường 

  

15 Kế hoạch Công tác Đoàn và Phong trào 

thanh niên Tháng 6-năm 2012 

Số 33/KH-ĐTN, 

18/4/2012 
BCH Đoàn Trường 

  

16 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trang trí "bản 

tin Đoàn-Hội" năm 2012 

Số 09/KH-ĐTN, 

25/2/2012 
BCH Đoàn Trường 

  

H6.6.4.9 1 Bảng kê chi hoạt động phong trào từ 2011 

đến Tháng 4/2015; 4/2015 BCH đoàn Trường 
 

2 Dự trù kinh phí Công tác Đoàn - Hội và 

phong trào sinh viên năm 2012, 2013, 

2014, 2015; 

01/09/2015 BCH đoàn Trường 

  

3 Dự trù kinh phí Công tác Đoàn - Hội và 

phong trào sinh viên năm 2013; 
27/12/2012 BCH đoàn Trường 

  

4 Dự trù kinh phí Công tác Đoàn - Hội và 

phong trào sinh viên năm 2012. 
23/05/2012 BCH đoàn Trường 

  

Tiêu chí 6.6: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng 

luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học. 

 

H6.6.6.1 1 Báo cáo kết quả thực hiện đề án nâng cao 

chất lượng công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong trường học" 

12/12/2011 Ban Giám hiệu 

  



 

317 
 

H1.1.1.16 1 Tổng hợp các bộ sưu tập Chính trị - Xã 

hội  

http://lib.hui.edu.v

n/?tab=pub#cms|C

12AA685-6374-

47D1-80AB-

178EDA7ACA21 

Web 

  

2 Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN 

Việt Nam 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=976 

Web 
  

3 Triển lãm sách chủ đề “Lịch sử phát triển 

của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam” 

http://lib.hui.edu.v

n/?tab=pub#cms|7

C2B8108-72C5-

4E62-89E8-

F1CAF146F330 

Trung tâm TT Thư 

viện 

  

H6.6.6.2 1 Kế hoạch phổ biến, giáo dục luật ngoại 

khóa cho HSSV Trường ĐHCN TP. 

HCM  
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.6.3 1 Danh mục sách, báo, tạp chí 
  

  

H6.6.6.4 1 Kế hoạch tham gia xây dựng khu tuởng 

niệm các liệt sỹ Thanh niên xung phong 

hy sinh tại chiến trường biên giới Tây 

Nam 

Số 24/KH-ĐTN, 

26/12/2011 
BCH Đoàn Trường 

  

2 Kế hoạch tổ chức "Ngày hội Đoàn viên-

thanh niên 26/03 

Số 10/KH-ĐTN, 

12/03/2012 
BCH Đoàn Trường 

  

3 Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Số 05/KH-ĐHCN, 

02/11/2013 
Ban Giám hiệu 

  

4 Kế hoạch Triển khai học tập 6 bài lý luận 

chính trị (sửa đổi, bổ sung) trong đoàn 

viên 

Số 08/KH-ĐTN, 

24/2/2014 
BCH Đoàn Trường 

  

http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=976
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=976
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=976
http://lib.hui.edu.vn/?tab=pub#cms|7C2B8108-72C5-4E62-89E8-F1CAF146F330
http://lib.hui.edu.vn/?tab=pub#cms|7C2B8108-72C5-4E62-89E8-F1CAF146F330
http://lib.hui.edu.vn/?tab=pub#cms|7C2B8108-72C5-4E62-89E8-F1CAF146F330
http://lib.hui.edu.vn/?tab=pub#cms|7C2B8108-72C5-4E62-89E8-F1CAF146F330
http://lib.hui.edu.vn/?tab=pub#cms|7C2B8108-72C5-4E62-89E8-F1CAF146F330
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5 Kế hoạch Tổ chức Tuyên dương "Thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2013 

Số 26-KH/ĐTN, 

15/9/2013 
BCH Đoàn Trường 

  

6 Báo cáo hoạt động "Vì sự tiến bộ phụ nữ" 

năm 2011 mục "Công tác nữ sinh viên" 
05/12/2011 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.6.5 1 Báo cáo về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới" 

Số 64/BC-ĐHCN, 

27/02/2013 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.6.6 1 Hồ sơ Xây dựng ký túc xá sinh viên 

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 

đạt chuẩn văn hóa 

5/2015 Ban Giám hiệu 

  

H2.2.5.8 1 Các khảo sát và báo cáo chất lượng 8/2015 Ban Giám hiệu   

Tiêu chí 6.7: Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành 

nghề đào tạo. 

H6.6.7.1 1 Quyết định thành lập Trung tâm đào tạo, 

bồi dưỡng và kết nối doanh nghiệp. 
Số 478/QĐ-ĐHCN 

06/03/2015 
Ban Giám hiệu 

  

H6.6.7.2 1 Chứng từ chi tổ chức Hội chợ việc làm 

năm 2010 
03/12/2010 Ban Giám hiệu 

  

H6.6.7.3 1 Thống kê số lượng HSSV được 

Khoa/Viện giới thiệu tham gia thực tập tại 

các Cơ quan, Xí nghiệp 

2015 Ban Giám hiệu 

  

H4.4.7.1 1 Quyết định về việc thành lập ban liên lạc 

cựu sinh viên IUH 

Số 463/QĐ-

ĐHCN, 

06/02/2015 

Ban Giám hiệu 

  

H4.4.7.2 1 Danh sách Ban liên lạc cựu sinh viên 
 

Ban Giám hiệu   

H4.4.7.3 1 Quyết định thành lập Ban tư vấn kết nối 

Doanh nghiệp 

Số 458/QĐ-

ĐHCN, 

05/02/2015 

Ban Giám hiệu 
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H4.4.7.4 1 Kế hoạch hoạt động ban liên lạc cựu sinh 

viên  
Số 27/KH-CSV 

05/03/2015 
Ban Giám hiệu 

  

H1.1.1.16 1 Họp mặt doanh nghiệp và cựu sinh viên 

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 

năm 2014 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1061 

Web 

  

H6.6.7.4 1 Hội thảo "Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

SolidWorks"  
2013 

Trung tâm ĐTBD 

& KNDN 

  

2 Tọa đàm “Kỹ năng quản lý thời gian và 

công việc” 
03/6/2013 

  

3 Tọa đàm “Khởi nghiệp trong suy thoái 

Kinh tế” 
18/6/2013 

  

H6.6.7.5 1 Văn bản hợp tác giữa IUH với doanh 

nghiệp: Trường Đại học Công nghiệp 

TP.HCM và LG Electronics Việt Nam ký 

kết hợp tác, Konica 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=912 

Ban Giám hiệu 

 

  

2 Ký kết Thỏa thuận hợp tác thành lập 

Trung tâm Hàn ngữ King Sejong tại IUH  
http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1128 

  

3 IUH và Công ty IIG Việt Nam ký kết thỏa 

thuận hợp tác nhằm chuẩn hóa trình độ 

ngoại ngữ cho sinh viên. 

http://www.iuh.edu

.vn/NewsDetail.asp

x?NewsID=1035 

  

H1.1.1.6 1 Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2015 

(Trang 18 - mục kết nối doanh nghiệp) 
14/03/2015 Ban Giám hiệu 

  

H2.2.5.8 1 Các khảo sát và báo cáo chất lượng 8/2015 Phòng KT&ĐBCL   

http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1061
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1061
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1061
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=912
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=912
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=912
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1128
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1128
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1128
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1035
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1035
http://www.iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1035
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Tiêu chí 6.8: Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi 

tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo. 

H4.4.7.1 1 Quyết định về việc thành lập ban liên lạc 

cựu sinh viên IUH 
Số 463/QĐ-

ĐHCN, 06/2/2015 
Ban Giám hiệu 

 

H4.4.7.3 1 Quyết định thành lập Ban tư vấn kết nối 

Doanh nghiệp 
Số 458/QĐ-

ĐHCN, 05/2/2015 
Ban Giám hiệu 

 

H6.6.8.1 1 Kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp-

ETAI,  

 
Trung tâm ĐTBD 

&KNDN  

H6.6.8.2 1 Kết nối với Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ-

AMCHAM, Nhật Bản 

 Trung tâm ĐTBD 

& KNDN  

H6.6.8.3 1 Kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn 

Quốc 

 Trung tâm ĐTBD 

& KNDN  

H6.6.8.4 1 Kết nối với các Công ty Coca Cola, NiKe, 

ISUZU, Tiến Thịnh  

 Trung tâm ĐTBD 

& KNDN  

H1.1.1.16 1 Thông báo tuyển dụng của các Công ty, 

xí nghiệp 

http://ttdtbd.edu.vn

/gioi-thieu-viec-

lam-1 

Trung tâm ĐTBD 

& KNDN  

2 Thông báo tuyển dụng của các Công ty, 

xí nghiệp 

http://ttdtbd.edu.vn

/viec-lam-

55deabfb46677 

Trung tâm ĐTBD 

& KNDN  

3 Thông báo tuyển dụng của các Công ty, 

xí nghiệp 

http://ctct.iuh.edu.v

n/employer.html 
Phòng 

CTCT&CTSV  

H6.6.8.5 1 Lịch giảng dạy lớp “Kỹ năng giao tiếp” 04/3/2015 Trung tâm ĐTBD 

& KNDN  
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2 Lịch giảng dạy lớp “Kỹ năng Viết CV, 

PV xin việc” 
15/01/2015 

Trung tâm ĐTBD 

& KNDN  

3 Lịch giảng dạy lớp “Kỹ năng làm việc 

nhóm” 
22/03/2014 

Trung tâm ĐTBD 

& KNDN 

Kèm File 

mềm 

H2.2.5.8 1 Các khảo sát và báo cáo chất lượng 8/2015 Phòng KT&ĐBCL 
 

Tiêu chí 6.9: Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được 

tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp. 

H6.6.9.1 1 Quyết định Về việc ban hành Quy định 

khảo sát mức độ hài lòng của người học 

đối với hoạt động giảng dạy của GV; 

  

Ban Giám hiệu 

  

2 Quy định Về công tác khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của GV Trường ĐHCN TP. HCM  

 

Ban Giám hiệu 

  

H6.6.9.2 1 Quyết định Ban hành Quy định Công tác 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên 

tốt nghiệp tại Trường ĐHCN TP. HCM 

 

Ban Giám hiệu 

  

2 Quy định Công tác khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chất 

lượng của chuyên ngành/ngành đào tạo 

Trường ĐHCN TP. HCM   

 

Ban Giám hiệu 

  

H1.1.1.9 1 Tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. 

HCM   
2011 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.5.8 1 Các khảo sát và báo cáo chất lượng 8/2015 Ban Giám hiệu   

2 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra thỏa 

mãn môn học Học kỳ I năm học 2010-

2011 

25/05/2011 Phòng Đào tạo 
 

3 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra thỏa 

mãn môn học Học kỳ I năm học 2011-

2012 

1/10/2012 Phòng Đào tạo 
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 7 

 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng 

 

Số, 

ngày/ tháng/ năm 

ban hành 

 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 7.1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu 

và phát triển của trường đại học. 

H7.7.1.1 1 Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KHCN các cấp 

của các Khoa, Phòng, Viện  2010 - 2015 Khoa, Phòng, Viện 

 

H7.7.1.2 1 Biểu mẫu đăng ký đề tài NCKH, dự án, 

nội dung tập huấn CBGV về NCKH  
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.1.3 1 Quyết định thành lập HĐKH Trường 

nhiệm kỳ 2011 – 2015  

Số 552/ĐHCN-

TCHC, 02/12/2011 

 

Ban Giám hiệu 

 

2 Danh sách HĐKH và đào tạo cập nhật 

theo phiên họp ngày 15/11/2013 
2013-2015 Ban Giám hiệu 

 

3 Danh sách các ban và thành viên 

HĐKH&ĐT 
21/11/2013 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.14 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHCN TP. HCM 
30/11/2012 Ban Giám hiệu 

 

H7.7.1.4 1 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo Trường  
2010-2015 Hội đồng KH&ĐT 

 

H1.1.1.13 

 

1 Chiến lược phát triển Trường ĐHCN TP. 

HCM giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 

đến năm 2020 

 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.3 1 Chiến lược xây dựng Trường ĐHCN TP. 

HCM giai đoạn 2015-2025 

 
Ban Giám hiệu 
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H7.7.1.5 1 Chiến lược NCKH, chuyển giao công 

nghệ Trường ĐHCN TP. HCM 04/06/2013 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H2.2.1.13 1 Quyết định về việc ban hành Chương 

trình hành động của Trường ĐHCN TP. 

HCM giai đoạn 2013-2015 

16/11/2013 

 
Ban Giám hiệu 

 

H7.7.1.6 1 Quyết định V/v ban hành Quy định về 

đăng ký, xét duyệt, triển khai, thực hiện 

và nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường 

Số 134/QĐ-

ĐHCN, 25/3/2014 
Ban Giám hiệu 

 

2 Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH 

cấp cơ sở năm học 2014-2015 
12/12/2014 Ban Giám hiệu 

 

3 Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

vủa công tác NCKH – CN năm học 2013-

2014 

30/12/2013 Ban Giám hiệu 

 

4 Định hướng đề tài NCKH cấp trường năm 

2014 
2014 Ban Giám hiệu 

 

5 Thông báo kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

vủa công tác NCKH – CN năm học 2012-

2013 

29/12/2015 Ban Giám hiệu 

 

6 Quy trình thực hiện và quản lý đề tài 

nghiên cứu KH&CN cấp cơ sở 
2015 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.6 1 Báo cáo tổng kết và Phương hướng nhiệm 

vụ năm học  
2010 – 2015 Ban Giám hiệu 

 

H7.7.1.7 1 Báo cáo về KHCN phục vụ thanh tra căn 

cứ theo Công văn số 100/Ttra-P2 ngày 

19/03/2015 

2015 Ban Giám hiệu 

 

2 Báo cáo tình hình Trường ĐHCN TP. 

HCM gửi Sở GD&ĐT TP. HCM  

Số 16/BC-ĐHCN, 

21/06/2013 
Ban Giám hiệu 
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3 Báo cáo tổng quan và định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội gắn với KHCN đến 

năm 2020 của tỉnh, thành khu vực phía 

Nam 

2015 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

4 Báo cáo tổng kết năm học và Phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới của Phòng 

QLKH&HTQT 

2010 – 2015 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.1.8 

1 Quyết định về việc phê duyệt các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm 

2015 

Danh mục các đề tài/dự án khoa học công 

nghệ cấp Trường được duyệt năm 2015 

Số 1190/QĐ-

ĐHCN, 15/9/2015 

Ban Giám hiệu 

 

2 Quyết định về việc phê duyệt các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm 

2014 

Danh mục các đề tài/dự án khoa học công 

nghệ cấp Trường được duyệt năm 2014 

Số 370/QĐ-

ĐHCN, 29/4/2014 

Ban Giám hiệu 

 

3 Quyết định về việc phê duyệt các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm 

2013 

Danh mục các đề tài/dự án khoa học công 

nghệ cấp Trường được duyệt năm 2013 

Số 1425/QĐ-

ĐHCN, 02/8/2013 

Ban Giám hiệu 

 

4 Quyết định về việc phê duyệt các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm 

2012 

Danh mục các đề tài/dự án khoa học công 

nghệ cấp Trường được duyệt năm 2012 

Số 258/QĐ-

ĐHCN, 03/4/2012 

Ban Giám hiệu 
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5 Quyết định về việc phê duyệt các đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm 

2010 

Danh mục các đề tài/dự án khoa học công 

nghệ cấp Trường được duyệt năm 2010 

Số 1164/QĐ-

TCHC, 19/9/2010 

Ban Giám hiệu 

 

6 Danh mục các đề tài, dự án NCKH cấp 

Nhà nước, Bộ, Sở  
 2010 - 2015  

 

H7.7.1.9 1 Hồ sơ Triển lãm khoa học công nghệ 

Trường  
 2010 - 2015 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.1.10 1 Hồ sơ dự án NCKH trong nước và quốc tế 
       2011-2015 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

Tiêu chí 7.2: Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch. 

H7.7.2.1 1 Danh mục thống kê hàng năm số lượng 

các đề tài NCKH các cấp triển khai và 

nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê 

duyệt  

2010 – 2015 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.2.2 1 Danh mục đề tài nghiệm thu đúng thời 

hạn và công bố 
2010 - 2015 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.2.3 1 Hồ sơ nghiệm thu đề tài KHCN các cấp  Phòng TCKT  

H7.7.2.4 1 Các báo cáo nghiệm thu và biên bản họp 

các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án 

khoa học công nghệ hàng năm của trường 

từ  

  2010-2015 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

2 Báo cáo tổng kết đề tài NCKH các cấp từ 

2010 - 2015 

 
Lưu Thư viện 

 



 

326 
 

H7.7.2.5 1 Báo cáo thống kê hàng năm số lượng các 

đề tài, dự án không hoàn thành đúng thời 

hạn từ 2010-2015 

- Danh sách đề tài quá hạn 2012 

- Thông báo trễ hạn đề tài 2013 

 

 

 

Số 568/ĐHCN-CV 

15/07/2013 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.2.6 1 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra 

tiến độ đề tài NCKH cấp trường năm 

2014 của Trường 

Thông báo V/v: kế hoạch kiểm tra tiến độ 

đề tài NCKH cấp trường năm 2014 của 

Trường 

Số 830/QĐ-

ĐHCN, 10/6/2015 

 

12/06/2015 
Ban Giám hiệu 

 

2 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra 

tiến độ đề tài NCKH cấp trường năm 

2013 của Trường 

Số 390/QĐ-

ĐHCN, 12/5/2014 

 

Ban Giám hiệu 

 

3 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra 

tiến độ đề tài NCKH cấp trường năm 

2012 của Trường 

Số 766/QĐ-

ĐHCN, 08/9/2012 

 

Ban Giám hiệu 

 

4 Thông báo về việc xin gia hạn đề tài cấp 

Trường năm 2015  
30/03/2015 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.2.7 1 Quy định xử lý vi phạm hợp đồng NCKH 
10/08/2012 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

Tiêu chí 7.3: Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài 

nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học. 

H7.7.3.1 1 Kế hoạch, thông báo tổ chức hội thảo 

khoa học của các khoa, Trường từ năm 

2010 - 215 

 

Phòng, Khoa, Viện 

 

H7.7.3.2 1 Các Kỷ yếu hội nghị KH&CN    

H7.7.3.3 1 Danh mục bài báo khoa học của CB, GV 

các khoa, phòng ban 

 
Phòng, Khoa, Viện 
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H7.7.3.4 

 

1 Danh mục bài báo là sản phẩm của các đề 

tài NCKH 2012 - 2013 

 Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.3.5 1 Danh mục các bài báo khoa học được xét 

thưởng hàng năm 2010 - 2015 

 Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H1.1.1.16 1 Thể lệ gửi đăng bài báo trên tạp chí 

KH&CN của Trường 

 
Trường 

Website 

Trường 

2 Giấy phép hoạt động báo chí Tạp chí 

khoa học công nghệ 

Số 1215/GP-

BTTTT, 18/8/2010 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Website 

Trường 

H7.7.3.6 1 Quy định Quản lý nhận xét đăng bài báo 

khoa học trên tạp chí IUH  06/08/2013 Ban Giám hiệu 
 

H7.7.3.7 1 Quyết định về việc Ban hành “Quy định 

về biên soạn, thẩm định, phê duyệt, xuất 

bản, phát hành và sử dụng giáo trình Đại 

học”  

Số 235/QĐ-

ĐHCN, 

17/01/2013 

Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 7.4: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới 

cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả 

nước. 

H7.7.1.7 1 
Báo cáo về khoa học công nghệ phục vụ 

thanh tra ngày 19.03.2015 

 
Ban Giám hiệu 

 

2 Báo cáo tình hình Trường Đại học Công 

nghiệp Tp. HCM gởi Sở GD&ĐT TP. 

HCM  

 

Ban Giám hiệu 

 

3 Báo cáo tổng quan và định hướng phát 

triển kinh tế xã hội gắn với KHCN đến 

năm 2020  

 
Phòng 

QLKH&HTQT 
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4 Báo cáo tổng kết năm học và Phương 

hướng nhiệm vụ năm học mới từ năm 

2010 – 2015 của Phòng QLKH&HTQT 

 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.1.8 1 Danh mục các đề tài/dự án khoa học công 

nghệ cấp Trường được duyệt hàng năm từ 

2010-2015 

 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

2 Danh mục các đề tài, dự án NCKH cấp 

Nhà nước, Bộ, Sở hằng năm từ 2010 - 

2015 

 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.4.1 1 Hợp đồng NCKH&CGCN giữa Trường 

và doanh nghiệp từ 2010 - 2015 

 
Ban Giám hiệu 

 

H7.7.4.2 1 Hợp đồng NCKH&CGCN giữa Trường 

và các Sở KH&CN, Viện nghiên cứu, 

trường đại học từ 2010 - 2015 

 

Ban Giám hiệu 

 

H7.7.4.3 1 Biên bản thỏa thuận hợp tác NCKH với 

các trường đại học, viện nghiên cứu, 

doanh nghiệp trong và ngoài nước từ 

2010 - 2015 

 

Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 7.5: Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của 

trường đại học dành cho các hoạt động này. 

H2.2.2.1 1 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường từ 

năm 2010 - 2015 

 
Ban Giám hiệu 

 

H7.7.5.1 1 Quyết định ban hành Quy chế sử dụng 

kinh phí hỗ trợ ngân sách cho hội liên 

hiệp KHKT thành phố 2007-2015 

 

Ban Giám hiệu 

 

2 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán 

ngân sách KHCN 2016 

 Ủy ban Nhân dân 

TP.HCM 
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H1.1.1.6 1 Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiêm 

vụ năm học từ năm 2010 – 2015  

 
Ban Giám hiệu 

 

H7.7.5.2 1 Thống kê kinh phí dành cho NCKH hàng 

năm từ năm 2010 đến 2015  

- Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu 

phát triển 2012 (thống kê kinh phí hoạt 

động NCKH) 

- Danh sách thống kê nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2012 - 2014 

 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.5.3 1 Báo cáo kinh phí NCKH cấp cơ sở từ 

năm 2010 – 2015 

 Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.5.4 1 Báo cáo kinh phí hoạt động NCKH các 

cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh, các quỹ nghiên 

cứu từ năm 2010 - 2015 

 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.5.5 1 Báo cáo doanh thu từ hoạt động KHCN 

của Trung tâm R&D Tech các năm 

 Trung tâm R&D 

Tech 

 

Tiêu chí 7.6: Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn 

kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động 

khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường. 

H7.7.6.1 1 Quy định đề tài NCKH gắn kết với đào 

tạo và phát triển của Trường 

2015 
Ban Giám hiệu 

 

H7.7.1.8 1 Danh mục các đề tài/dự án khoa học công 

nghệ cấp Trường được duyệt hàng năm từ 

2010-2015 

 
Phòng 

QLKH&HTQT 

 

2 Danh mục các đề tài, dự án NCKH cấp 

Nhà nước, Bộ, Sở hằng năm từ 2010 - 

2015 

 
Phòng 

QLKH&HTQT 
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H7.7.4.1 1 Hợp đồng NCKH&CGCN giữa Trường 

và doanh nghiệp từ 2010 - 2015 

 
Ban Giám hiệu 

 

H7.7.4.2 1 Hợp đồng NCKH&CGCN giữa Trường 

và các Sở KH&CN, Viện nghiên cứu, 

Trường đại học từ 2010 - 2015 

 

Ban Giám hiệu 

 

H7.7.4.3 1 Biên bản thỏa thuận hợp tác NCKH với 

các Trường đại học, Viện Nghiên cứu, 

doanh nghiệp trong và ngoài nước từ 

2010 - 2015 

 

Ban Giám hiệu 

 

H7.7.6.2 1 Danh mục các đề tài thực hiện đào tạo sau 

đại học từ năm 2012 -2014 

 Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.6.3 1 Danh mục đề tài NCKH sinh viên từ năm 

2010 - 2015 

 Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.6.4 1 Hướng dẫn trình bày một công trình dự 

giải thưởng Eureka 

 Phòng 

QLKH&HTQT 

 

H7.7.6.5 1 Danh mục sinh viên NCKH đạt giải 

thưởng từ năm 2010 - 2015 

 Phòng 

QLKH&HTQT 

 

Tiêu chí 7.7: Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công 

nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

H7.7.7.1 1 Quy định về Quyền Sở hữu trí tuệ trong 

Trường ĐHCN TP. HCM 
16/05/2014 Ban Giám hiệu 

 

H7.7.7.2 1 Luật Sửa đổi,bổ sung một số điều của 

Luật sở hữu trí tuệ 
01/01/2010 Quốc hội 

 

H7.7.7.3 1 Quyết định ban hành Quy định về hoạt 

động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục 

đại học 

29/12/2008 Bộ GD&ĐT 

 

H7.7.7.4 1 Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ của CB 

Trường các năm từ 2010 - 2015 

 Phòng 

QLKH&HTQT 
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 8 

 

Mã minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, 

ngày/ tháng/ năm  

ban hành 

 

Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 8.1: Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

 

H1.1.1.9 

1 Tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. 

HCM 
2011 Ban Giám hiệu 

 

H8.8.1.1 

Các văn bản quản lý liên quan đến lĩnh vực quan hệ quốc tế 

1 Quyết định v/v ban hành quy định về liên 

kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên 

nghiệp, cao đẳng, Đại học 

Số 42/2008/QĐ –

BGDĐT, 

28/07/2008 

Bộ GD&ĐT 

 

2 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều 

của nghị định số 136/2007/NĐ – CP ngày 

17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam 

Số 65/2012/NĐ-

CP, 06/09/2012 
Chính phủ 

 

3 Quyết định v/v tổ chức, quản lý hội nghị, 

hội thảo Quốc tế tại Việt Nam 

Số 76/2010/QĐ- 

TTg, 30/11/2010 
Chính phủ 

 

4 Nghị định ban hành quy chế quản lý và sử 

dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài 
Số 93/2009/NĐ-

CP, 22/10/2009 
Chính phủ 

 

5 Nghị định quy định về tuyển dụng và 

quản lý người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

Số 34/2008/NĐ – 

CP, 25/03/2008 
Chính phủ 

 

6 Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam 

Số 136/2007/ NĐ – 

CP 
Chính phủ 

 

7 Nghị định ban hành quy chế quản lý và sử 

dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
Số 131/2006/ NĐ – 

CP 
Chính phủ 
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H8.8.1.2 1 Quy định về Quản lý Chương trình HTQT Số 19/QĐ-HTQT 

24/11/2004 
Ban Giám hiệu 

 

H8.8.1.3 1 Quy định về Quản lý Công tác Hợp tác 

Quốc tế 
Số ….2009 Ban Giám hiệu 

 

H8.8.1.4 1 Quy định về Công tác người nước ngoài 

học tập tại trường (QĐ về Quản lý lưu 

học sinh nước ngoài) 

Số 

Ngày 05/01/2005 
Ban Giám hiệu 

 

H8.8.1.5 1 Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin tiếp 

đón khách Quốc tế tại Trường. 
Ngày… P. QLKH&HTQT 

 

H8.8.1.6 1 Bảng thống kê đón đoàn nước ngoài 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 
Ban Giám hiệu 

 

H8.8.1.7 1 Báo cáo đoàn vào hàng tháng của Trường 

với PA 83 

Số 0801/CV-

QLKH&HTQT, 

14/8/2015 

Ban Giám hiệu 

 

H8.8.1.8 1 Các quyết định về việc cử CB ra nước 

ngoài dự hội thảo, học tập. 

2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 
Ban Giám hiệu 

 

H8.8.1.9 

Văn bản liên quan đến việc tiếp nhận sinh viên Lào 

1 Hợp đồng ghi nhớ Hợp tác Liên kết Đào 

tạo với Vụ GD kỹ thuật và dạy nghề - Bộ 

GD Cộng hòa nhân dân Lào 
17/7/2010 Ban Giám hiệu 

 

2 QĐ v/v tiếp nhận  Số 112/ ĐHCN-

TCHC, 18/2/2010 
Ban Giám hiệu 

 

3 QĐ v/v tiếp nhận du học sinh Lào nhập 

học 2010 

Số 1520/ĐHCN-

ĐT, 18/11/2010 
Ban Giám hiệu 

 

4 QĐ v/v liên kết đào tạo mở lớp đại học 

liên thông  

Số 1677/ĐHCN-

ĐT, 18/12/2010 
Ban Giám hiệu 

 

5 Hợp đồng liên kết đào tạo với trường Cao 

đẳng kỹ thuật Pakpasak 
17/7/2010 Ban Giám hiệu 
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6 Công văn cho phép Trường ĐHCN TP. 

HCM đào tạo liên thông cao đẳng tại Lào 

Số 7322/BGDĐT-

GDĐH, 

01/11/2012 

Bộ GD&ĐT 

 

7 Báo cáo tình hình lưu học sinh Lào  Ban Giám hiệu  

8 Báo cáo chương trình liên kết đào tạo tại 

Lào 

 
 Ban Giám hiệu 

 

9 Công văn về việc kết thúc liên kết đào tạo 

tại Lào 

 
Ban Giám hiệu 

 

10 Báo cáo đào tạo lưu học sinh Lào    

11 Báo cáo về công tác đào tạo lưu học sinh 

Lào năm 2011 và kết hoạch đào tạo năm 

2012 

 

 

 

H8.8.1.10 1 Văn bản liên quan đến việc tiếp nhận GV 

tình nguyện Đài Loan 2010, 2011, 2012 Ban Giám hiệu 
 

Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào 

tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ 

trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học. 

H8.8.2.1 

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ QTKD với ĐH Soongsil, Hàn Quốc 

1 Hợp đồng liên kết đào tạo 19/11/2010 Ban Giám hiệu  

2 Quyết định cho phép thực hiện chương 

trình LKĐT 
Số 3557/QĐ-

BGDĐT, 9/8/2011 

Bộ GD&ĐT 

 

 

3 Danh sách sinh viên ( khóa 1, 2, 3, 4 )  Ban Giám hiệu  

4 Thời khóa biểu ( khóa 3, 4 )  Ban Giám hiệu  

5 Thông báo tuyển sinh  2012, 2013, 2014 Ban Giám hiệu  

H8.8.2.2 
Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ QLMT với ĐH Liege, Vương quốc Bỉ 

1 Hợp đồng hợp tác 12/2/2009 Ban Giám hiệu  
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2 Quyết định cho phép thực hiện LKĐT Số 4891/ QĐ-

BGDĐT,8/11/2012 
Bộ GD&ĐT 

 

3 Danh sách sinh viên ( khóa 1, 2, 3)  Ban Giám hiệu  

4 Thông báo tuyển sinh ( khóa 1, 2, 3) 2010, 2011, 2012, 

2013 
Ban Giám hiệu 

 

H8.8.2.3 

Chương trình liên kết đào tạo với Viện Khoa học Công nghệ ứng dụng Saskatchewan, Canada (ngành 

QTKD) 

1 Hợp đồng liên kết đào tạo 15/3/2011 Ban Giám hiệu  

2 Quyết định cho phép thực hiện LKĐT Số 2993/QĐ- 

BGDĐT,22/7/2011 

Bộ GD&ĐT 

 

 

3 Danh sách sinh viên (khóa 7, 8, 9)  Ban Giám hiệu  

4 Thời khóa biểu (khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  Ban Giám hiệu  

5 Thông báo tuyển sinh  2010 Ban Giám hiệu  

H8.8.2.4 

Chương trình liên kết đào tạo với ĐH Mỹ Hòa, Đài Loan (ngành QTKD) 

1 Hợp đồng 19/11/2010 Ban Giám hiệu  

2 Quyết định cho phép thực hiện LKĐT 

 

Số 1654/ QĐ-

BGDĐT,03/5/2012 

Bộ GD&ĐT 

 

 

3 Danh sách sinh viên (khóa 1, khóa 2)  Ban Giám hiệu  

H8.8.2.5 

Liên kết đào tạo với ĐH Hồ Nam, Trung Quốc 

1 Thỏa thuận hợp tác 06/12/2008 Ban Giám hiệu  

2 Quyết định cho đi học 2010, 2011 Ban Giám hiệu  

3 Báo cáo học tập    

H8.8.2.6 

Thỏa thuận hợp tác ghi nhớ đao tạo Tiến sĩ với ĐH KHCN Điện tử Thành Đô 

1 Thỏa thuận hợp tác ghi nhớ 20/04/2011 Ban Giám hiệu  

2 Quyết định cho đi học 2011 Ban Giám hiệu  

H 1.1.14 1 Các biên bản ghi nhớ hợp tác    

H8.8.2.7 Hồ sơ dự án HEEAP, Mỹ 
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1 Hợp đồng ghi nhớ chương trình HEEAP 08/2009 Ban Giám hiệu  

2 Thỏa thuận về Thành lập Trung tâm 

ESAP ( Chương trình đào tạo kỹ năng 

vận hành thiết bị ) 

05/11/2009 Ban Giám hiệu 

 

3 Học bổng nữ sinh Kỹ thuật HEEAP 2012, 2013, 2014 Ban Giám hiệu  

4 Báo cáo CB - GV tham gia chương trình    

5 Danh sách/ Quyết định cử GV tham gia 

tập huấn theo chương trình 
2013, 2014 Ban Giám hiệu 

 

6 Báo cáo chương trình HEEAP    

H8.8.2.8 

Hồ sơ dự án JICA, Nhật Bản 

1 Quyết định về việc phê duyệt Dự án ”phát 

triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp 

nặng – hóa chất tại Trường ĐHCN TP. 

HCM” do JICA, Nhật Bản tài trợ 

Số 5956/QĐ-BCT, 

02/07/2014 
Bô Công Thương 

 

2 Công văn cho phép cho Trường ĐHCN 

TP. HCM được tuyển sinh và tổ chức đào 

tạo hệ chính quy 05 ngành trình độ cao 

đẳng tại cơ sở Thanh Hóa và Quảng Ngãi 

Số 4646/BGDĐT – 

GDĐH, 

27/08/2012 

Bộ GD&ĐT 

 

3 Dự án hỗ trợ kỵ thuật sử dụng vốn ODA “ 

phát triển nguồn nhân lực cho ngành công 

nghiệp nặng – hóa chất tại Trường ĐHCN 

TP. HCM 

 

Ban Giám hiệu 

 

4 Báo cáo CB - GV tham gia chương trình    

H8.8.2.9 Hồ sơ dự án B9, Bỉ 
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1 Quyết định cho phép Trường ĐHCN TP. 

HCM  thực hiện liên kết đào tạo vớ 

Trường ĐH Liege, Bì 

Số 4891/ QĐ - 

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT 

 

2 Công văn v/v kéo dài thời gian thực hiện 

Dự án B9  
Số 637/ BCT-

TCCB 
Bộ Công Thương 

 

3 Hồ sơ Hợp tác liên kết giữa Trường 

ĐHCN TP. HCM và Trường ĐH Liege, 

Bỉ 

15/09/2011 Ban Giám hiệu 

 

4 Báo cáo hợp tác liên kết giữa Trường 

ĐHCN TP. HCM và Trường ĐH Liege, 

Bỉ 

2011 Ban Giám hiệu 

 

5 Bổ sung hồ sơ xin cấp phép thực hiện 

chương trình liên kết đao tạo thạc sĩ khoa 

học và quản lý môi trường giữa Trường 

ĐHCN TP. HCM và Trường ĐH Liege, 

Bỉ 

20/09/2012 Ban Giám hiệu 

 

6 Hợp đồng hợp tác giữa Trường ĐHCN 

TP. HCM và Trường ĐH Liege, Bỉ 
25/03/2014 Ban Giám hiệu 

 

H8.8.2.10 

Các văn bản liên quan đến tài trợ 

1 Hợp đồng nguyên tắc về hợp tác trong 

chương trình đại học giữa Trường với 

Daikin 

19/12/2014 Ban Giám hiệu 

 

2 Thỏa thuận hợp tác trong chương trình 

đào tạo đại học giữa Trường với 

Panasonic 
20/05/2015 Ban Giám hiệu 

 

3 Hợp đồng liên kết hỗ trợ sinh viên tham 

dự cuộc thi Shell Eco-Marathon Asia 

2015 giữa Trường với Shell 

06/01/2015 

12/06/2013 
Ban Giám hiệu 
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4 Biên bản thỏa thuận giữa Trường với 

Công ty Honda Việt Nam 

Số 1875 EMC-

BPRM/HVN 

2014 

Ban Giám hiệu 

 

5 Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa 

Trường với Công ty TNHH LG 

Electronics Việt Nam  

Số 01/LGEVN-

CNHCM/2013 

20/09/2013 

Ban Giám hiệu 

 

H8.8.2.11  Báo cáo tổng kết các năm 2012, 2013   

Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự 

án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học 

chung. 

H8.8.3.1 1 Nghị định thư với Hungary 

- Bài báo 

- Báo cáo của GV tham gia chương 

trình 

- Báo cáo kết quả thực hiện 

2013 Viện CNSH &TP 

 

H8.8.3.2 1 Safeuse dự án 

- Chương trình hội thảo 

- Bài báo cáo 
2014 

Viện 

KHCN&QLMT 

 

H8.8.3.3 1 Hội thảo “chương trình PIC hô hấp” 
2014 

Viện 

KHCN&QLMT 

 

H8.8.3.4 1 Hội thảo Khoa học IUH – ILAN (Đài 

Loan) 

- Agenda 

- Bài báo (Thiếu) 

2013 

Khoa CN Cơ khí, 

Khoa CN Điện tử, 

Khoa Kế toán – 

Kiểm toán 

 

H8.8.3.5 1 Seminar “ Màu sắc và hóa học” 

- Agenda 

- Bài báo 

2014 Khoa CN Hóa học 
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H8.8.3.6 1 Hội thảo vật liệu tiên tiến 

- Agenda 

- Bài báo 

2012 Khoa CN Hóa học 

 

H8.8.3.7 1 Hội thảo KHCN IUH lần 5 

- Chương trình hội thảo 

- Bài báo cáo 

2015 Hội đổng KH&ĐT 

 

H 8.8.3.8 1 Hội thảo Năng lượng, môi trường và biến 

đổi khí hậu 

( với Liege, Bỉ) 

2011 
Viện 

KHCN&QLMT 

 

H.8.8.3.9 1 Tổng hợp bài báo Quốc tế  Phòng 

KHCN&HTQT 
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẤN 9 

 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, 

ngày/ tháng/ năm 

ban hành 

 

Nơi ban hành 

 

Ghi chú 

Tiêu chí 9.1: Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ 

dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả. 

H9.9.1.1 1 Quyết định của Hiệu trưởng Ban Giám 

hiệu về việc thành lập Thư viện  
Số 13/QĐ- TCHC, 

06/01/ 2005 

 

Ban Giám hiệu 

 

 

2 Sơ đồ thư viện. 

 
 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

H9.9.1.2 1 Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác 

kiểm định chất lượng GDĐH của Thư 

viện  

Số 02/BC-TV, 

03/02/2015 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

H9.9.1.3 1 Báo cáo tổng kết năm 2014 và xây dựng 

kế hoạch năm 2015 
19/01/2015 

 

 

 

 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

 

2 Báo cáo tổng kết năm 2013 và xây dựng 

kế hoạch năm 2014 
03/01/2014 

 

 

3 Báo cáo tổng kết năm 2012 và xây dựng 

kế hoạch năm 2013 
03/01/2013 

 

 

4 Báo cáo công tác năm 2011 và kế hoạch 

năm 2012 
07/01/2012 

 

 

5 Báo cáo tổng kết năm 2010 
04/01/2010 
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H9.9.1.4 6 Bản tổng hợp kiểm kê sách thư viện toàn 

trường đợt kiểm kê tháng 01/2015 
03/02/2015 

 

 

 

 

 

Ban Kiểm kê 

 

 

7 Bản tổng hợp kiểm kê sách thư viện toàn 

trường đợt kiểm kê tháng 01/2014 
14/02/2014 

 

8 Bản tổng hợp kiểm kê sách thư viện toàn 

trường năm 2013 
21/01/2013 

 

 

9 Bản tổng hợp kiểm kê sách thư viện năm 

2012 
10/01/2012 

 

 

10 Biên bản tổng hợp kiểm kê sách thư viện 

2011 
14/02/2011 

 

 

11 Tổng hợp sách, giáo trình, tài liệu tham 

khảo 
03/02/2015 

 

 

12 Thống kê bộ sưu tập tiếng Việt (tính đến 

24/03/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

 

13 Danh mục sách điện tử (tính đến tháng 

9/2014) 

 

 

 

14 Danh mục cơ sở dữ liệu toàn văn (tính 

đến tháng 9/2014) 

 

 

 

15 CSDL PROQUEST   

16 Các bộ sưu tập số tiếng Anh   

17 Thống kê đầu sách, báo – Tạp chí   

18 Danh mục sách điện tử - CD – ROM (cập 

nhật từ phần mềm LIBOL) 

 

 

 

19 Giao diện phần mềm LIBOL, DSPACE, 

GREENSTONE 

  

20 Nguồn học liệu mở   

21 Tên sách, tạp chí (xuất bản trong 5 năm   
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trở lại đây) và Tổng hợp sách chuyên 

ngành 

22 Tổng hợp sách chuyên ngành 18/04/2013 

 

 

H9.9.1.5 1 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với 

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 

Số 18/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 

 

 

 

 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

2 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG 

Tp.HCM 

Số 17/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 

 

 

 

3 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với 

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM 

Số 16/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 

 

4 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với 

Trường ĐH Tây Nguyên 

Số 15/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 



 

342 
 

5 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với 

Trường ĐH An Giang 

Số 14/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 

 

 

6 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

Số 13/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 

7 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Tỉnh Đắc Lắk 

Số 12/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 

 

8 Hợp đồng nguyên tắc và trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Trung 

tâm Thư viện Trường CĐCN Tuy Hòa 

Số 11/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 

 

 

9 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường ĐH Nha Trang 

Số 09/ HĐNT-

2015, 27/04/ 2015 
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10 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường ĐH Mở TP. HCM 

Số 03/ HĐNT-

2014, 06/01/2014 

 

 

11 Hợp đồng phục vụ cung cấp thông tin 

trọn gói giữa Trường ĐHCN TP. HCM 

với Trung tâm Thông tin KH&CN 

Số 28/HĐTG-

TTTT, 15/07/2013 

 

12 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường CĐ phát thanh truyền hình 2 

Số 8/ HĐNT-2013, 

10/05/2013 

 

 

13 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường ĐH Thủ Dầu Một 

Số 7/ HĐNT-2013, 

10/04/2013 

 

 

14 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường ĐH Tài chính Marketing 

Số 6/ HĐNT-2013, 

05/03/2013 

 

 

15 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 

Số 5/ HĐNT-2013, 

18/02/2013 
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16 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Kiên Giang 

Số 4/ HĐNT-2013, 

25/12/2013 

 

 

17 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

Số 02/ HĐNT-

2013, 24/12/2013 

 

 

18 Hợp đồng nguyên tắc V/v trao đổi tài 

nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của bạn đọc thư viện giữa Thư 

viện Trường ĐHCN TP. HCM với Thư 

viện Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Số 01/ HĐNT-

2013, 24/12/2013 

 

 

19 Thanh lý hợp đồng với Trung tâm giao 

dịch công nghệ thông tin Việt Nam. 
Số 17/HĐKT, 

26/05/2012 
Ban Giám hiệu 

 

20 Danh sách đơn vị tham dự hội nghị liên 

hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin 

KH&CN lần thứ XII. 
28-29/03/2014 

Liên hiệp Thư viện 

Việt Nam 

 

21 Danh sách các thư viện tham gia Hội viên 

tập thể của Hội Thư viện Việt Nam  

Liên hiệp Thư viện 

các Trường ĐH 

khu vực phía Nam 

 

21 Quyết định Phê duyệt điều lệ Hội thư viện 

Việt Nam. 

Số 155/QĐ-BNV, 

23/02/2007 
Bộ Nội vụ 
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H9.9.1.6 1 Quy định về việc phát triển vốn tài 

liệu/học liệu của Trung tâm TT Thư viện  

Số15/TCHC-

ĐHCN, 

01/11/2012 

 

Ban Giám hiệu 

 

 

H1.1.1.16 1 Website của trường  Ban Giám hiệu  

H9.9.1.7 1 Thống kê số đầu sách báo tạp chí, tài liệu 

(2010 – 2015) 
 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

H9.9.1.8 1 Sổ tài sản  

Từ 2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

Lưu tại TT 

Thư viện 

 

H9.9.1.9 2 Hình ảnh phòng làm việc, phòng đọc, 

phòng học nhóm, phòng đa năng…tại 

Thư viện 
  

 

H9.9.1.10 1 Hợp đồng kinh tế giữa Trường với Công 

ty cổ phần Dịch vụ thông tin và Công 

nghệ ITGROUP Việt Nam 

Số 01/LHTV-

ITGVN-IUH/2015, 

17/06/2015 

Ban Giám hiệu 

 

 

2 Biên bản bàn giao và nghiệm thu kỹ thuật  
  

 

3 Biên bản quyết toán và thanh lý    

H9.9.1.11 1 Khảo sát và đánh giá dịch vụ thông tin 

năm 2015 

14/04/2015 

  

 

 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

 

2 Khảo sát và đánh giá dịch vụ thông tin 

năm 2014 
05/12/2014 

 

 

3 Báo cáo khảo sat thăm dò ý kiến bạn đọc 19/11/2013 

 

 

4 Báo cáo khảo sát thăm dó ý kiến bạn đọc 19/12/2012 
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5 Báo cáo khảo sát thăm dó ý kiến bạn đọc 06/12/2011 

 

 

6 Kết quả khảo sát – đánh giá nguồn lực 

thông tin Thư viện  06/2010 
 

H2.2.5.8 1 Báo cáo kết quả khảo sát năm 2015 8/2015 Phòng KT&ĐBCL  

Tiêu chí 9.2: Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên 

cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo. 

H9.9.2.1 1 Hồ sơ nhà đất Trường Cao đẳng công 

nghiệp 4 
11/2002 

 

Trường CĐCN 4 

 

 

2 Hồ sơ xác định giá trị quyền sử dụng đất 

của Trường  
Ban Giám hiệu 

 

 

3 Kiểm kê nhà đất 2010 - 2014 Ban Giám hiệu  

4 Báo cáo Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

tính đến ngày 31/08/2015 
31/08/2015 

 

Phòng Quản trị 

 

 

5 Báo cáo Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

tính đến ngày 31/12/2014 
31/12/2014 Phòng Quản trị 

 

6 Phụ lục 1: Các điều kiện xác định chỉ tiêu 

tính đến ngày 31/12/2014 
09/01/2015 

 

Phòng Đào tạo 

 

 

7 Báo cáo Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

tính đến ngày 31/12/2013 

31/12/2013 

 

Phòng Quản trị 

 

 

8 Phụ lục 1: Các điều kiện xác định chỉ tiêu 

tính đến ngày 31/12/2013 
24/01/2014 

 

Phòng Đào tạo 

 

 

9 Báo cáo Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

tính đến ngày 31/12/2012 
31/12/2012 

 

Phòng Quản trị 

 

 

10 Phụ lục 1: Các điều kiện xác định chỉ tiêu 

tính đến ngày 31/12/2012 
 Phòng Đào tạo 
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H9.9.2.2 1 Danh sách phòng học lý thuyết và thực 

hành các dãy nhà: A, B, C, D, F, H, V, X,  

2015 

 

 

Phòng Đào tạo 

 

 

 

2 Mặt bằng tổng thể cơ sở Gò Vấp  Phòng Quản trị  

H9.9.2.3 1 Danh sách phòng học lý thuyết các dãy 

nhà có thống kê thiết bị bên trong: A, B, 

C, D, T, V, X 

2015 Phòng Dịch vụ 

 

H9.9.2.4 1 Hướng dẫn sử dụng Thư viện 

 
 

 

 

 

 

 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

 

2 Quy định về việc hướng dẫn phục vụ 

phòng đa phương tiện tại Thư viện  
Số 03/ĐHCN-TV, 

04/01/2012 

 

3 Quy định nội quy Thư viện  Số 02/ĐHCN- TV, 

04/01/2012 

 

4 Quy định về việc lưu hành tài liệu tại Thư 

viện  
Số 04/ĐHCN- TV, 

04/01/2012 

 

5 Quy định về nội quy kho sách tự chọn tại 

Thư viện  
Số 06/ĐHCN-TV, 

04/12/2012 

 

6 Quy định về việc phục vụ đĩa CD_ROM 

(sách điện tử 
Số 01/2012/TV, 

04/01/2012 

 

Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được 

đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo. 

H9.9.2.3 1 Danh sách phòng học lý thuyết các dãy 

nhà có thống kê thiết bị bên trong: A, B, 

C, D, T, V, X 
2015 Phòng Dịch vụ 
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H9.9.1.8 1 Sổ tài sản  

2010 – 2015 

 

Ban Giám hiệu 

 

Lưu tại P. 

Dịch vụ, P. 

Quản trị và 

các đơn vị 

H2.2.2.16 1 Giao diện phần mềm XepThoiKhoaBieu 

 
 Phòng Đào tạo 

 

H2.2.2.1 1 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015 7/2015 
Ban Giám hiệu 

 

 

Trang 28 

2 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 7/2014 Trang 28,29 

3 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 7/2013 Trang 30 

4 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012 7/2012 Trang 29,30 

H9.9.3.1 1 Kế hoạch mua sắm thiết bị, công cụ, dụng 

cụ năm 2015 
 

 

 

 

 

 

Các đơn vị 

 

 

 

 

 

 

2 Kế hoạch cải tạo - sửa chữa, bảo trì – bảo 

dưỡng hè năm 2015 
 

 

 

3 Kế hoạch mua sắm thiết bị, công cụ, dụng 

cụ năm 2014 
 

 

 

4 Kế hoạch cải tạo – sửa chữa , bảo trì bảo 

dưỡng năm 2014 
 

 

 

5 Kế hoạch mua sắm thiết bị, công cụ, dụng 

cụ năm 2013 
 

 

 

6 Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch mua 

sắm và sửa chữa tài sản cố định phục vu 

công tác đào tạo năm 2015 của Trường 

trình Bộ Công Thương. 

Số 02/TTr – 

ĐHCN, 

14/01/2015 
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7 Giải trình kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản năm 2015 

 

Số 04/TTr – 

ĐHCN, 

29/01/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Giám hiệu 

 

 

8 Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch mua 

sắm và sửa chữa tài sản cố định phục vu 

công tác đào tạo năm 2014 của Trường 

trình Bộ Công Thương. 

Số 03/TTr-ĐHCN, 

10/01/2014 

 

9 Giải trình kế hoạch mua sắm và sửa chữa 

tài sản năm 2014 
Số 05/TTr-ĐHCN, 

15/02/2014 

 

10 Tờ trình V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm 

thiết bị, sửa chữa tài sản cố định phục vụ 

công tác đào tạo năm 2013 của Trường 

trình Bộ Công Thương. 

Số 21/TTr-ĐHCN, 

17/01/2013 

 

 

11 Kế hoạch nhu cầu mua sắm – sửa chữa 

năm 2012 trình Bộ Công Thương 
Số 06/KH-ĐHCN 

 

 

12 Công văn xin phê duyệt kế hoạch sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở vật chất năm 2011 

Số 160/CV-

ĐHCN,  

20/08/2011 

 

13 Quyết định của BCT phê duyệt kế hoạch 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2015 của Trường. 

Số 2668/ QĐ-BCT, 

20/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Quyết định của BCT phê duyệt kế hoạch 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2014 của Trường. 

Số 2442/ QĐ-BCT, 

20/03/2014 
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15 Quyết định của BCT phê duyệt kế hoạch 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2013 của Trường 

Số 727/ QĐ-BCT, 

01/02/2013 

Bộ Công Thương  

16 Quyết định của BCT phê duyệt kế hoạch 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2012 của Trường. 

Số 2051/ QĐ-BCT, 

23/04/2012 

 

 

17 Quyết định của BCT phê duyệt kế hoạch 

mua sắm và sửa chữa tài sản cố định năm 

2011 của Trường 

Số 4364/QĐ-BCT, 

29/08/2011 

 

 

18 Danh mục Hợp đồng mua sắm năm 2014  
Phòng KHVT 

 

 

19 Danh mục Hợp đồng mua sắm năm 2013 
 

 

20 Danh mục Hợp đồng mua sắm năm 2012   

H.1.1.1.9 1 Tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. 

HCM 
2011 Ban Giám hiệu 

 

H9.9.3.2 1 Quyền hạn, trách nhiệm Phòng Quản trị Số 01/QT Phòng Quản trị  

2 Quyền hạn, trách nhiệm Phòng Kế hoạch 

Vật tư 
 

 

Phòng KH-VT 

 

H9.9.3.3 1 Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản Số 500/CV-

ĐHCN, 

28/08/2015 

Ban Giám hiệu 

 

 

H9.9.3.4 1 Quyết định ban hành Quy định quản lý và 

sử dụng tài sản trong Trường  

Số 901/QĐ – 

ĐHCN, 

06/07/2015 

Ban Giám hiệu 

 

 

H9.9.3.5 1 Danh sách số điện thoại nội toàn Trường  Phòng Quản trị  

H9.9.3.6 1 Phần mềm EFFECT quản lý tài sản 

 
Phòng TCKT, P. 

KHVT, P. Quản trị 

Phòng TCKT, 

P. KHVT, P. 

Quản trị 
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H9.9.3.7 1 Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm 

kê tài sản năm 2015 

 

Số 1216/QĐ-

ĐHCN, 

17/12/2014 

Ban Giám hiệu 

 

 

2 Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm 

kê tài sản năm 2014 

Số 1855/QĐ-

ĐHCN, 

29/11/2013 

 

3 Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm 

kê tài sản năm 2013 

Số 1088/QĐ-

ĐHCN, 

27/11/2013 

 

H9.9.3.8 1 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2015 07/05/2015 
Phòng Quản trị 

 

2 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2014 16/04/2014  

3 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2012 6/04/2012  

Phòng KHVT 

 

4 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2010 5/04/2010  

5 Sổ khấu hao tài sản năm 2014 14/01/2015 

 

 

Phòng TCKT 

 

6 Sổ khấu hao tài sản năm 2013 14/02/2014  

7 Sổ khấu hao tài sản năm 2012 2013  

8 Sổ chi tiết tài khoản cố định năm 2011 21/02/2012  

9 Sổ tăng giảm tài sản cố định năm 2010 
31/12/2010 

 

H2.2.5.8 1 Báo cáo kết quả khảo sát 
8/2015 

Phòng Khảo thí & 

ĐBCL 

 

H9.9.3.9 1 Sổ theo dõi /nhật ký sử dụng phòng thí 

nghiệm thực hành 
2015  

Các đơn vị đào tạo 

 

 

 

2 Sơ đồ phòng thí nghiệm thực hành 
2015 
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3 Báo cáo tần suất sử dụng phòng học lý 

thuyết  
2011 - 2015 

Phòng Đào tạo  

H2.2.6.1 1 Báo cáo tổng kết năm học 2010 – 2014  2010 - 2015 Phòng Quản trị  

Tiêu chí 9.4: Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và 

quản lý. 

H9.9.2.1 1 Báo cáo cơ sở vật chất năm 2012, 2013, 

2014, 2015 

 
Phòng Quản trị 

 

H9.9.4.1 1 Danh mục máy tính trang bị cho các 

phòng ban, khoa, viện, trung tâm 
2015 Phòng Quản trị 

 

H9.9.1.8 1 Sổ tài sản 

2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

Lưu tại P. 

Quản trị và 

các đơn vị 

đào tạo 

H9.9.4.2 1 Phụ lục 03: nâng tốc độ dịch vụ internet 

Leasedline 
08/09/2015 Ban Giám hiệu 

 

2 Sơ đồ kết nối mạng các cơ sở  Phòng Đào tạo  

H9.9.4.3 1 Quyết định về việc sáp nhập Tổ quản trị 

mạng vào Phòng Đào tạo 
Số 561/QĐ-ĐHCN Ban Giám hiệu 

 

H9.9.4.4 1 Quyết định ban hàng Quy định quản lý, 

cung cấp và cập nhật thông tin trên 

Website Trường 

Số 346/QĐ-ĐHCN Ban Giám hiệu 

 

H9.9.4.5 1 Quy định sử dụng phần mềm quản lý 

hành chính điện tử (EGOV) 
9/2009 Ban Giám hiệu 

 

H9.9.4.6 1 Thông báo về việc đăng ký email và sử 

dụng wifi miễn phí 
11/11/2014 

  

Phòng Đào tạo 

 

2 Thông báo một số thay đổi trong hệ thống 

thông tin của Trường 
08/05/2015 
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H9.9.4.7 1 Dịch vụ truy cập internet không dây miễn 

phí – internet wifi 

 

 
Trung tâm TT Thư 

viện 

 

2 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ 

viên thông 
08/0/2013  

 

H9.9.2.4 1 Hướng dẫn sử dụng Thư viện  Trung tâm TT Thư 

viện 

 

H9.9.1.2 1 Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác 

kiểm định chất lượng GDĐH của Trung 

tâm TT Thư viện  

Số 02/BC-

TV,03/02/2015 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

H2.2.2.6  

1 

- Giao diện phần mềm 

HUIEducation 

- Giao diện phần mềm 

SECHUIHRM 

- Giao diện phần mềm xếp thời khóa 

biểu: XepThoiKhoaBieu 

- Giao diện phần mềm quản lý tài 

sản: EFFECT 

- Giao diện phần mềm: CMS 

- Giao diện phần mềm đánh phách: 

Prjchung 

- Giao diện phần mềm Quản lý 

Thỉnh Giảng 

- Giao diện phần mềm chấm công 

- Giao diện phần mềm chấm thi trắc 

nghiệm: CTS 

   

H9.9.4.8 1 Sơ đồ hệ thống mạng cơ sở  Phòng Đào tạo  

Tiêu chí 9.5: Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ 

diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ 
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thuật, thể dục thể thao theo quy định. 

H9.9.2.1 1 Báo cáo cơ sở vật chất năm 2012, 2013, 

2014, 2015 
2012, 2013, 2014, 

2015 
Phòng Quản trị  

H9.9.5.1 1 Tờ trình thu phí hoạt động trong nhà tập 

đang năng 

Thẻ học viên 

 
Ban Giám hiệu 

 
 

H9.9.5.2 1 Hợp đồng thuê sân bãi của Nhà thiếu nhi 

Quận Gò Vấp 

Phụ lục Hợp đồng thuê sân bãi của nhà 

thiếu nhi Quận Gò Vấp 

Hợp đồng thuê sân bãi của Nhà thiếu nhi 

Quận Gò Vấp 

Số 137/HĐ-LKĐT 

2012, 01/09/2012 

01/10/2014 

 

Số 94-ĐTT/NTN, 

02/07/2015 

Nhà thiếu nhi 

Quận Gò Vấp 
 

H9.9.1.2 1 Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác 

kiểm định chất lượng GDĐH của Trung 

tâm TT Thư viện 

Số 02/BC-TV, 

03/02/2015 

Trung tâm TT Thư 

viện 
 

H9.9.2.4 1 Hướng dẫn sử dụng Thư viện 

 
 

Trung tâm TT Thư 

viện 
 

H2.2.1.16 1 Đề án thành lập phân hiệu Trường ĐHCN 

TP. HCM tại tỉnh Quảng Ngãi    

H9.9.5.3 1 Danh sách sinh viên nội trú 

 
2010 – 2015 

 
Phòng QL KTX 

Lưu tại Phòng 

QL KTX 

2 Tư liệu Phòng QL KTX  2011   

H9.9.5.4 1 Quyết định ban hành quy chế công tác 

HS, SV nội trú trong các trường ĐH, 

CĐ… 

Số 2137/GD-ĐT, 

28/06/1997 
Bộ GD&ĐT 

Quy chế nội 

trú Ký túc xá 

2 Mẫu đăng ký ở Ký túc xá    
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H9.9.1.8 1 Sổ tài sản  

2010 – 2015 Ban Giám hiệu 

Lưu tại P. QL 

KTX, P. Quản 

trị 

H2.2.5.8 1 Báo cáo kết quả khảo sát 8/2015 Phòng KT&ĐBCL  

Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định. 

H9.9.2.1 1 Báo cáo cơ sở vật chất năm 2012, 2013, 

2014, 2015 
2012 - 2015 Phòng Quản trị  

H2.2.1.4 1 Quyết định thành lập các Khoa – Viện – 

Trung tâm – Phòng - Ban  Ban Giám hiệu  

H9.9.6.1 1 Hồ sơ xây dựng chi tiết các khu nhà  
 Phòng Quản trị 

Lưu tại Phòng 

Quản trị 

H9.9.6.2 1 Thống kê diện tích phòng làm việc toàn 

trường 2015 Phòng Quản trị  

H9.9.1.8 1 Sổ tài sản  

2010 – 2015 Ban Giám hiệu 

Lưu tại P. 

Dịch vụ, P. 

Quản trị và 

các đơn vị 

H9.9.4.1 1 Danh mục máy tính trang bị cho các 

phòng ban, khoa, viện, trung tâm 
2015 Phòng Quản trị  

H9.9.4.2 1 Phụ lục 03: nâng tốc độ dịch vụ internet 

Leasedline 08/09/2015 Ban Giám hiệu  

1 Sơ đồ kết nối mạng các cơ sở  Phòng Đào tạo  

Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng 

thể đạt mức tối thiểu theo quy định. 

H9.9.7.1 1 Tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 3981:1985   

H9.9.2.1 1 Báo cáo cơ sở vật chất năm 2012, 2013, 

2014, 2015 

 
Phòng Quản trị 
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H2.2.1.12 1 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và NCKH 

tại Quận 12 – TP. HCM 

Số 1433/QĐ-

ĐHCN, 7/8/2013 
Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.16 1 Đề án thành lập phân hiệu Trường ĐHCN 

TP. HCM tại tỉnh Quảng Ngãi 4/2015 Ban Giám hiệu 
 

H9.9.7.2 1 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu 

tuyển sinh và xử lý việc thực hiện các quy 

định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau 

đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp 

Số 795/QĐ-

BGDĐT, 

27/02/2010 

Bộ GD&ĐT 

 

H1.1.1.7 1 Danh sách nhân sự Trường Đại Học Công 

NghiệpThành phố Hồ Chí Minh 31/08/2015 Phòng TCHC 
 

Tiêu chí 9.8: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của Trường. 

H9.9.6.1 1 Hồ sơ xây dựng chi tiết các khu nhà    Lưu tại Phòng 

Quản trị 

H2.2.1.14 1 Thông báo chuyển sinh viên cơ sở Biên 

Hòa về cơ sở 1 (Gò Vấp ) 
27/06/2014 Ban Giám hiệu 

 

H2.2.1.15 1 Biên bản bàn giao nguyên trạng cơ sở 

phía Bắc của Trường ĐHCN TP. HCM 

cho Trường ĐH Thái Bình 

24/10/2014 Ban Giám hiệu 

 

H9.9.2.1 1 Báo cáo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

năm 2012, 2013, 2014,2015 
2012 - 2015 Phòng Quản trị 

 

H2.2.1.16 1 Đề án thành lập phân hiệu Trường ĐHCN 

TP. HCM tại tỉnh Quảng Ngãi 4/2015 Ban Giám hiệu 
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H9.9.8.1 1 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương 

thành lập Phân hiệu Ban Giám hiệu tại 

tỉnh Quảng Ngãi 

Số 4705/QĐ-

BGDĐT, 

20/10/2014 

 

Bộ GD&ĐT 

 

 

 

2 Quyết định phê duyệt chủ trương triển 

khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 

mở rộng cơ sở miến Trung của Trường 

Số 957/QĐ-

ĐHCN, 

29/07/2015 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.6 1 Chiến lược xây dựng Ban Giám hiệu giai 

đoạn 2015 - 2025 2/2014 Ban Giám hiệu 
 

H2.2.1.12 1 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và NCKH 

tại Quận 12 – TP. HCM 

Số 1433/QĐ-

ĐHCN, 7/8/2013 
Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.2 1 Báo cáo tổng kết năm học và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2015 
2010 - 2015 Ban Giám hiệu 

 

H9.9.3.11 1 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2015 07/05/2015  

Phòng Quản trị 

 

2 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2014 16/04/2014  

 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2012 6/04/2012  

Phòng KHVT 

 

 Báo cáo tổng kết kiểm kê năm 2010 5/04/2010  

 Sổ khấu hao tài sản năm 2014 14/01/2015 

Phòng TCKT 

 

 Sổ khấu hao tài sản năm 2013 14/02/2014  

 Sổ khấu hao tài sản năm 2012 2013  

 Sổ chi tiết tài khoản cố định năm 2011 21/02/2012  

 Sổ tăng giảm tài sản cố định năm 2010 31/12/2010  

Tiêu chí 9.9: Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 

và người học. 

H6.6.2.10 1 Danh sách Tổ bảo vệ  Phòng QLKTX  
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H1.1.1.9 1 Tổ chức bộ máy Trường ĐHCN TP. 

HCM (P. QL KTX) 
2011 Ban Giám hiệu 

 

H9.9.9.1 1 Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức 

Hành chính 
15/10/2010 

 

Phòng TCHC 

 

 

2 Bản kê khai vũ khí vật liệu nổ, dụng cũ 

hỗ trợ 
08/04/2013 Phòng QLKTX 

 

H9.9.1.8 

 

1 Sổ tài sản P. QL KTX  

Ban Giám hiệu 

Lưu tại P. 

Quản trị , P. 

QLKTX 

H9.9.9.2 1 Báo cáo tổng kết của P. QLKTX  Phòng QLKTX  

H9.9.9.3 1 Mẫu thẻ GV, nhân viên, sinh viên  

 

 Trung tâm TT Thư 

viện 

 

2 Mẫu thẻ giữ xe dành cho CB-GV-NV, SV   Phòng Dịch vụ  

H6.6.6.11 1 

1 

Báo cáo Tổng kết công tác “An toàn về 

an ninh, trật tự” của Trường năm 2014  

Số 34/ BC - 

ĐHCN,10/12/2014 

 

Ban Giám hiệu 

 

2 Báo cáo Tổng kết công tác “An toàn về 

an ninh, trật tự” của Trường năm 2013 

Số 41/ĐHCN – 

BC, 06/11/2013 

 

 

3 

Báo cáo Tổng kết công tác “An toàn, 

phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 

năm 2012 

Số 03/ĐHCN – 

BC, 10/01/2013 

 

H6.6.2.14 1 Quyết định thành lập Đội phòng cháy, 

chữa cháy  

Số 942/QĐ-

ĐHCN, 

21/07/2015 
Ban Giám hiệu 

 

2 Danh sách CB, NV và HSSV tập huấn 

công tác PCCC 

2011 - 2015   
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3 Phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

(loại 1) 
5/2012 

 

 

Sở CSPC&CC 

Tp.HCM 

 

4 Thực tập phương án chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ 
07/11/2012 

 

 

5 Báo cáo tổng kết về việc triển khai, thực 

hiện công tác PCCC cứu hộ - cứu nạn tại 

Trường trong năm 2011 - 2012 
08/01/2013 Ban Giám hiệu 

 

H9.9.9.4 1 Danh sách đội HSSV KTX tự quản & 

Trưởng phó phòng ở nội trú của nhà G& I 

năm học 2014 - 2015 

 Phòng QL KTX 

 

H6.6.2.16 1 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm 

học 2014 – 2015 

 

Phòng QL KTX 

 

2 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm 

học 2013 – 2014 

  

3 Thống kê số lượng vị trí bình PCCC năm 

học 2012 – 2013 

  

H6.6.2.15 1 Quy định về PCCC tại Thư viện  Số 07/ĐHCN-TV, 

04/12/2012 

Trung tâm TT Thư 

viện 

 

2 Quy định phòng cháy chữa cháy của 

Trường ĐHCN TP. HCM  Ban Giám hiệu 
 

3 Quy định phòng cháy chữa cháy của 

Trung tâm nhà xe 
 Ban Giám hiệu 

 

H6.6.2.17 1 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng 

cháy và chữa cháy hệ thống PCCC nhà xe 

trung tâm 

Số 520/TD-PCCC, 

27/05/2013 

Sở CSPC&CC 

TP. HCM 

 

2 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xe trung tâm 
2013 

Công ty TNHH 

TMDV M&T 
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H6.6.2.12 1 Kế hoạch phối hợp bảo vệ ANTT giữa lực 

lượng dân quân phường với lực lượng tự 

vệ Ban Giám hiệu 

Số 35/KH-PH, 

25/03/2013 

Ban CHQS P.4 –

Ban Giám hiệu 

 

2 Danh sách trích ngang đại đội tự vệ 

Trường 
 Ban Giám hiệu 

 

3 Quy chế phối hợp  

 

13/08/2010 

 

Công an quận Gò 

Vấp 

 

4 Báo cáo Sơ kết 1 năm thực hiện quy chế 

phối hợp giữa CA Q. Gò Vấp và Ban 

Giám hiệu về đảm bảo an ninh, trật tự tại 

KTX của Ban Giám hiệu 

08/11/2011 

 

 

 

 

6 Báo Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối 

hợp giữa CA Q. Gò Vấp và Ban Giám 

hiệu về đảm bảo an ninh, trật tự tại KTX 

của Ban Giám hiệu 

Số 67/SK-CAP, 

09/07/2013 

 

 

7 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế 

phối hợp giữa CA quận Gò Vấp và Ban 

Giám hiệu về đảm bảo an ninh, trật tự tại 

KTX của Ban Giám hiệu 

2015 

 

H9.9.9.5 1 Báo cáo tình hình học sinh, sinh viên tạm 

trú KTX Trường năm 2013, 2014, 2015 
2013, 2014, 2015 Phòng QLKTX 
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DANH MỤC THÔNG TIN, MINH CHỨNG TIÊU CHUẤN 10 

 

Mã minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, 

ngày/ tháng/ năm  

ban hành 

 

Nơi ban hành 

Ghi chú 

Tiêu chí 10.1: Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp 

ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học. 

H10.10.1.1 1 - Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 

2014. 

 

 

 

 

- Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 

2013. 

 

 

 

 

- Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 

2012. 

 

 

 

 

- Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 

2011. 

 

Số 9305/QĐ-BCT, 

16/10/2014 

Số 2217/QĐ-BCT,  

14/3/2014 

Số 1432/QĐ-BCT, 

20/2/2014 

Số 6634/QĐ-BCT, 

13/9/2013 

Số 4737/QĐ-BCT, 

9/7/2013 

Số 945/QĐ-BCT, 

07/2/2013 

Số 3656/QĐ-BCT, 

27/6/2012 

Số 1946/QĐ-BCT, 

18/4/2012 

Số 686/QĐ-BCT, 

29/2/2012 

Số 3814/QĐ-BCT, 

29/7/2011 

Số 3541/QĐ-BCT 

Bộ Công 

Thương 
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- Dự toán giao ngân sách nhà nước năm 

2010. 

18/7/2011, 

Số 2832/QĐ-BCT, 

09/6/2011 

Số 2571/QĐ-BCT, 

25/5/2011 

Số 1257/QĐ-BCT, 

18/3/2011 

Số 0788/QĐ-BCT 

,22/2/2011 

Số 5391/QĐ-BCT, 

15/10/2010 

Số 1226/QĐ-BCT, 

12/3/2010 

Số 0608/QĐ0BCT, 

29/1/2010 

H10.10.1.2 1 - Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thu và sử dụng học phí ở 

các cơ sở giáo dục và đào tạo công 

lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc 

dân. 

- Nghị định quy định miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế 

thu, sử dụng học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân từ năm 2010-2011 đến 

năm 2014-2015. 

Số 70/1998/QĐ-TTg, 

31/03/1998 

 

 

 

Số 49/2010/NĐ-CP, 

14/5/2010 

 

 

 

 

Chính phủ 

 

 

 

H2.2.1.1 1 Quyết định thành lập Trường Đại học 

Công nghiệp TP.HCM 

Số 214/2004/QĐ-

TTg, 24/12/2004 
Chính phủ 
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H10.10.1.3 1 - Quyết định mức thu học phí, lệ phí và 

các khoản thu khác năm học 2014-

2015. 

- Quyết định mức thu học phí, lệ phí và 

các khoản thu khác năm học 2013-

2014. 

- Quyết định mức thu học phí, lệ phí và 

các khoản thu khác năm học 2012-

2013. 

 

- Quyết định mức thu học phí, lệ phí và 

các khoản thu khác năm học 2011-

2012. 

 

 

 

- Quyết định mức thu học phí, lệ phí và 

các khoản thu khác năm học 2010-

2011. 

Số 07/ĐHCN,  

14/8/2014. 

 

Số 82, 

82a,82b,83/ĐHCN, 

29/5/2013. 

Số 06,07,08,09/QĐ-

ĐHCN, 27/6/2012. 

 

Số 06,07,08,09 /QĐ-

TCKT, 6/5/2011. 

 

 

Số 30,36/QĐ-KHTC, 

09/6/2010. 

Ban Giám hiệu 

 

H10.10.1.4 1 - Báo cáo tài chính năm 2014. 

- Báo cáo tài chính năm 2013. 

- Báo cáo tài chính năm 2012. 

- Báo cáo tài chính năm 2011. 

- Báo cáo tài chính năm 2010. 

Năm 2014 

Năm 2013 

Năm 2012 

Năm 2011 

Năm 2010 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.6 1 - Báo cáo tổng kết năm 2014. 

- Báo cáo tổng kết năm 2013. 

- Báo cáo tổng kết năm 2012. 

- Báo cáo tổng kết năm 2011. 

- Báo cáo tổng kết năm 2010. 

2014 (Tr19-25) 

2013 (Tr17-22) 

2012 (Tr17-22) 

2011(Tr18,19,46,47) 

2010 (Tr40-55) 

Ban Giám hiệu 
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H2.2.3.4 1 - Quyết định về việc giao quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài chính đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập giai 

đoạn 2013-2015 

- Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm 

đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 

Đại Học Công Nghiệp thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2015 - 2017 

Số 5685/QĐ-BCT, 

12/8/2013 

 

 

Số 902/QĐ-TTg, 

23/6/2015 

Bộ Công 

Thương 

 

 

Chính phủ 

 

Tiêu chí 10.2: Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hoá, công 

khai hoá, minh bạch và theo quy định. 

H10.10.2.1 1 - Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2015. 

- Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2014. 

- Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2013. 

- Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2012. 

- Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2011. 

2011 - 2015 

 
Ban Giám hiệu 

 

H10.10.2.2 1 Giao diện các phần mềm kế toán, phần 

mềm lương, phần mềm quản lý học phí 

  Phòng TCKT 

và các đơn vị 

H10.10.2.3 1 Hợp đồng chuyển lương hợp tác với 

Ngân hàng TMCP Công Thương – CN7. 26/5/2014 

 

Trường ĐHCN 

TP. HCM và NH 

TMCP Công 

thương 
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2 Hợp đồng dịch vụ chi lương hợp tác với 

Ngân hàng TMCP Đông Á. 12/3/2012 

 

Trường ĐHCN 

TP. HCM và 

Ngân hàng 

TMCP Đông Á 

 

3 Hợp đồng thỏa thuận trả lương qua tài 

khoản hợp tác với Ngân hàng 

NN&PTNN  Việt Nam 08/6/2007 

Trường ĐHCN 

TP. HCM và 

Ngân hàng 

NN&PTNT Việt 

Nam 

 

H1.1.1.16 1 Các thông tin về chi trả cá nhân được 

thông báo công khai trên website của 

Trường; 

http://www.iuh.edu.vn/ptchc/EmployeeIn

formation.aspx 

   

 1 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Bộ 

GD&ĐT và Bộ Công Thương giao hàng 

năm 

   

 1 Chỉ tiêu về lao động    

H4.4.1.5-

>10 

1 Chỉ tiêu tuyển sinh 2010 - 2015 
2010 - 2015 

  

H10.10.1.1 1 Chỉ tiêu kinh phí ngân sách cấp    

H1.1.1.6 

 

1 Chiến lược phát triển và nhiệm vụ của 

Trường trong từng giai đoạn: 

- Báo cáo tổng kết năm 2014. 

- Báo cáo tổng kết năm 2013. 

- Báo cáo tổng kết năm 2012. 

- Báo cáo tổng kết năm 2011. 

- Báo cáo tổng kết năm 2010. 

 

 

2014 (Tr32-39) 

2013 (Tr33-39) 

2012 (Tr30-40) 

2011 (Tr40-47) 

2010 (Tr63-67) 

Ban Giám hiệu 
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2 Nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực 

NCKH và các hoạt động khác: 

- Báo cáo tổng kết năm 2014. 

- Báo cáo tổng kết năm 2013. 

- Báo cáo tổng kết năm 2012. 

- Báo cáo tổng kết năm 2011. 

- Báo cáo tổng kết năm 2010. 

 

 

 

2014 (Tr36) 

2013 (Tr36) 

2012 (Tr32) 

2011 (Tr37-38) 

2010 (Tr65) 

Ban Giám hiệu 

 

3 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về tài 

chính năm trước: 

- Báo cáo tổng kết năm 2014. 

- Báo cáo tổng kết năm 2013. 

- Báo cáo tổng kết năm 2012. 

- Báo cáo tổng kết năm 2011. 

 

- Báo cáo tổng kết năm 2010. 

 

 

2014 (Tr19-25) 

2013 (Tr17-22) 

2012 (Tr17-22) 

2011 (Tr18,19, 

46,47) 

2010 (Tr40-55) 

Ban Giám hiệu 

 

H10.10.2.4 1 - Nghị định quy định quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

- Nghị định quy định miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế 

thu, sử dụng học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 

2014-2015. 

Số 43/2006/NĐ-CP, 

25/4/2006 

 

 

 

Số 49/2010/NĐ-CP 

 

 

Chính phủ 
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H2.2.2.1 1 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010. 

 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.6 1 - Báo cáo tổng kết năm 2014. 

- Báo cáo tổng kết năm 2013. 

- Báo cáo tổng kết năm 2012. 

- Báo cáo tổng kết năm 2011. 

 

- Báo cáo tổng kết năm 2010. 

2014 (Tr19-25) 

2013 (Tr17-22) 

 2012 (Tr17-22) 

2011 (Tr18-19&46-

47) 

2010 (Tr40-55) 

Ban Giám hiệu 

 

H10.10.2.5 1 - Thông báo xét duyệt quyết toán năm 

2013. 

- Thông báo xét duyệt quyết toán năm 

2012 

- Thông báo xét duyệt quyết toán năm 

2011. 

- Thông báo xét duyệt quyết toán năm 

2010. 

Số 160/TB-BCT, 

12/3/2015 

Số 104/TB-BCT, 

20/2/2014 

Số 135/TB-BCT, 

16/4/2013 

Bộ Công 

Thương 

 

H10.10.1.4 1 - Báo cáo tài chính năm 2014. 

- Báo cáo tài chính năm 2013. 

- Báo cáo tài chính năm 2012. 

- Báo cáo tài chính năm 2011. 

- Báo cáo tài chính năm 2010. 

Năm 2014 

Năm 2013 

Năm 2012 

Năm 2011 

Năm 2010 

Ban Giám hiệu 

 

Tiêu chí 10.3: Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt 

động của trường đại học. 
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H9.9.3.1 1 - Kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa 

năm 2015. 

- Kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa 

năm 2014. 

- Kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa 

năm 2013. 

2013-2015 Ban Giám hiệu 

 

H10.10.2.4 1 - Nghị định quy định quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

Số 43/2006/NĐ-CP, 

25/4/2006 

 

Chính phủ 

 

 

H10.10.3.1 1 - Nghị định Quy định cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2015. 

Số 16/2015/NĐ-CP, 

14/02/2015 
 

 

H2.2.2.1 1 - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010. 

 Ban Giám hiệu 

 

H1.1.1.6 1 - Báo cáo tổng kết năm 2014. 

- Báo cáo tổng kết năm 2013. 

- Báo cáo tổng kết năm 2012. 

- Báo cáo tổng kết năm 2011. 

 

- Báo cáo tổng kết năm 2010. 

2014 (Tr19-25) 

2013 (Tr17-22)  

2012 (Tr17-22) 

2011 (Tr18-19&46-

47) 

2010 (Tr40-55) 

Ban Giám hiệu 

 

H9.9.3.1 1 - Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa 

chữa năm 2014. 

Số 2442/QĐ-BCT, 

20/3/2014 

Bộ Công 

Thương 
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- Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa 

chữa năm 2013. 

- Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa 

chữa năm 2012. 

- Quyết định phê duyệt mua sắm, sửa 

chữa năm 2011. 

Số 727/QĐ-BCT,  

01/2/2013 

Số 2051/QĐ-BCT, 

23/4/2012 

Số 4364/QĐ-BCT, 

29/8/2011 

H10.10.1.5 1 - Báo cáo tài chính năm 2014 

- Báo cáo tài chính năm 2013 

- Báo cáo tài chính năm 2012 

- Báo cáo tài chính năm 2011 

- Báo cáo tài chính năm 2010 

Phân phối các quỹ Ban Giám hiệu 

 

 

 


