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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 

Về Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ Trường Đại học Tây Bắc  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-ĐHTB ngày 19/12/2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Quy định này quy định về mục đích, cấu trúc, vai trò và trách nhiệm của Hệ 

thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nội bộ Trường Đại học Tây Bắc. 

2. Quy định này này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn 

thể, tổ chức xã hội và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại 

học Tây Bắc. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

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

1. Hệ thống ĐBCL nội bộ là tổng thể các hệ thống, các nguồn lực, và hệ thống 

thông tin để thiết lập, duy trì, cải tiến chất lượng giáo dục và các tiêu chuẩn về đào 

tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng nhằm đạt được mục tiêu đề ra.  

2. Chính sách chất lượng là định hướng chung của Trường về chất lượng giáo 

dục. Chính sách chất lượng là cơ sở để xác định các mục tiêu chất lượng đối với từng 

lĩnh vực trong tất cả các hoạt động của Trường ở từng giai đoạn cụ thể. 

3. Mục tiêu chất lượng là mong muốn cụ thể của Nhà trường có liên quan đến 

chất lượng, được xác định trên cơ sở chính sách chất lượng và được quy định cho 

các đơn vị trực thuộc thực hiện. 

4. Hệ thống tài liệu ĐBCL gồm tài liệu về chính sách chất lượng, sổ tay đảm 

bảo chất lượng, các tài liệu về quy trình, công cụ ĐBCL đối với từng nội dung trong 

các lĩnh vực quản lý. 

5. Hệ thống thông tin ĐBCL là một hệ thống nhằm thu thập, xử lý, báo cáo, 

nhận và chuyển thông tin về ĐBCL từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.  

 6. Quy trình, công cụ ĐBCL là cách thức để tiến hành một hoạt động cụ thể, 

trong đó nêu rõ nội dung, trình tự, phương pháp và các yêu cầu nhằm đáp ứng mục 

tiêu chất lượng đã đề ra. 

7. Sổ tay đảm bảo chất lượng là tài liệu cung cấp thông tin về hệ thống ĐBCL 

cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và các bên liên quan. 

8. Đánh giá hệ thống ĐBCL là quá trình thu thập, xử lý thông tin, đánh giá hiệu 
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quả vận hành Hệ thống ĐBCL nội bộ của Trường. 

9. Tự đánh giá chất lượng là quá trình Nhà  trường tự xem xét, nghiên cứu dựa 

trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học để báo cáo về thực trạng 

chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ 

sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các 

nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

10. Các bên liên quan đến cơ sở giáo dục đại học bao gồm người học, giảng 

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

đình người học, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về 

giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

Điều 3. Mục đích, nhiệm vụ của Hệ thống ĐBCL nội bộ 

Hệ thống ĐBCL nội bộ Trường Đại học Tây Bắc được thiết lập để duy trì và 

cải tiến chất lượng đào tạo, nghiên cứu, kết nối và phục vụ cộng đồng, nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên 

liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của Trường. 

Hệ thống ĐBCL nội bộ có nhiệm vụ chính là: 

1. Đo lường, đánh giá, kiểm soát chất lượng toàn diện các hoạt động, trên cơ 

sở đó thực hiện đảm bảo và cải tiến chất lượng của Nhà trường. 

2. Sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng được lựa chọn và các 

yêu cầu về ĐBCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 4. Nguyên tắc và yêu cầu của Hệ thống ĐBCL nội bộ 

1. Tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp với mục tiêu đào tạo, đáp 

ứng tốt tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường 

trong từng giai đoạn và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan. 

2. Lãnh đạo Trường cam kết ĐBCL giáo dục; phát huy vai trò của viên chức 

quản lý, gắn kết với quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường.   

3. Mọi thành viên trong Trường đều tham gia vào quá trình ĐBCL. Nhà trường 

luôn sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng ý kiến, khuyến khích sự tham gia của tất cả các 

bên liên quan như sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, nhà quản lý, giảng viên, 

chuyên viên, nhân viên và các đối tác để cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục. 

4. Công khai, minh bạch hệ thống thông tin ĐBCL, sẵn sàng chia sẻ cho các 

bên liên quan sử dụng trong giám sát, đánh giá, đảm bảo, cải tiến chất lượng hoặc 

phục vụ mục đích nghiên cứu và quá trình ra quyết định.  

5. Chất lượng hướng tới đối tượng phục vụ. Toàn bộ các hoạt động của Trường 

hướng đến chất lượng phục vụ cao nhất cho sinh viên, giảng viên và các bên liên 

quan. 

6. Chất lượng gắn với so chuẩn và đối sánh. Thực hiện đối sánh trong và ngoài 

nước; thực hiện so chuẩn với quy chế, quy định và các tiêu chuẩn chất lượng được 

lựa chọn về các hoạt động chính yếu để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng.  

7. Chất lượng gắn với thực hiện hệ thống giá trị cốt lõi: Chất lượng, hiệu quả; 
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đổi mới, sáng tạo; trách nhiệm, trung thực; đoàn kết, thân thiện.  

8. Tiếp cận ĐBCL theo quá trình, có tính hệ thống, phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của Trường, dễ vận hành; liên tục cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục ĐBCL và 

đảm bảo khoa học, hiệu quả, tiết kiệm. 

Chương II 

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ 

Điều 5. Hệ thống và mô hình ĐBCL của Trường 

1. Cấu trúc nhân sự của Hệ thống ĐBCL nội bộ gồm:  

a) Hiệu trưởng là người đứng đầu Hệ thống ĐBCL nội bộ, trực tiếp lãnh đạo 

công tác ĐBCL và là đại diện lãnh đạo cao nhất về chất lượng của Trường. Phó hiệu 

trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác ĐBCL theo lĩnh vực phụ trách được phân 

công.       

b) Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục (KTBĐCLGD) là đơn vị 

thường trực, điều phối, theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của Hệ thống ĐBCL 

nội bộ; tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề về xây dựng, vận hành, rà soát 

đánh giá và cải tiến hoạt động của Hệ thống ĐBCL nội bộ. 

c) Mạng lưới cộng tác viên ĐBCL: Các đơn vị trực thuộc thực hiện ĐBCL tại 

đơn vị đối với các lĩnh vực và các hoạt động do đơn vị phụ trách. Trưởng đơn vị và 

ít nhất một cán bộ hoặc chuyên viên do đơn vị phân công là thành viên của Mạng 

lưới cộng tác viên ĐBCL. Cộng tác viên ĐBCL trực tiếp phụ trách, triển khai, rà 

soát, đánh giá việc thực hiện ĐBCL tại đơn vị theo sự điều phối chung của Hệ thống. 

 

Hình 1: Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ Trường Đại học Tây Bắc 

2. Mô hình ĐBCL của Trường: 

Trường Đại học Tây Bắc lựa chọn mô hình ĐBCL theo mô hình của Mạng lưới 

các trường đại học Đông Nam Á (gọi tắt là AUN-QA) theo ba cấp độ: ĐBCL cấp 

chiến lược, BĐCL cấp hệ thống và BĐCL theo chức năng đào tạo, nghiên cứu, kết 

nối và phục vụ cộng đồng. 

HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GD 
Thường trực, điều phối, hướng dẫn, giám sát, đánh giá, cải tiến Hệ thống 

ĐBCL) 

CÁC PHÒNG, BAN, 

TRUNG TÂM 
Thực hiện ĐBCL theo lĩnh vực 

phụ trách; hỗ trợ, thúc đẩy phát 

triển Hệ thống 

CÁC KHOA 
Thực hiện ĐBCL theo chức 

năng tại khoa; hỗ trợ, thúc đẩy 

phát triển Hệ thống 
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a) Mô hình ĐBCL cấp chiến lược  

  

Hình 2: Mô hình ĐBCL cấp chiến lược 

b) Mô hình BĐCL cấp hệ thống 

 

Hình 3: Mô hình ĐBCL cấp hệ thống 

Sự hài lòng của các bên liên quan 

Chính 

sách kế 

hoạch 

Quản lý 

Nguồn tài 

chính 

Nguồn 

nhân lực 

Các hoạt 

động đào 

tạo 

Nghiên 

cứu 

Phục vụ 

cộng 

đồng 

T
h

à
n

h
 q

u
ả

 đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

Đảm bảo chất lượng và đối sánh (trong nước, quốc tế) 

Tầm 

nhìn 

Sứ 

mệnh 

Mục 

tiêu 

Các công 

cụ giám sát, 

kiểm soát 

Các công 

cụ đánh giá 

Các quy 

trình ĐBCL 

chuyên biệt 

Các quy 

trình ĐBCL 

đặc biệt 

Tiến trình học 

tập và sự tiến 

bộ của sinh 

viên 

Tiếp theo: Rà soát, cải tiến chất lượng 

Đảm bảo chất lượng nội bộ 

Tỷ lệ tốt 

nghiệp, Tỷ lệ 

thôi học 

Phản hồi từ thị 

trường lao 

động và cựu 

sinh viên 

Thực hiện và 

kết quả 

nghiên cứu 

khoa học 

Đánh giá của 

sinh viên 

Đánh giá khóa 

học và chương 

trình đào tạo 

Đánh giá về 

nghiên cứu 

khoa học 

Đánh giá về 

các dịch vụ 

ĐBCL việc 

đánh giá kết 

quả học tập 

của sinh viên 

Chất lượng đội 

ngũ cán bộ  

thực hiện 

ĐBCL 

ĐBCL cơ sở 

vật chất, trang 

thiết bị 

ĐBCL các 

hoạt động hỗ 

trợ sinh viên 

Phân tích 

SWOT 

Tự đánh giá 

CSGD, CTĐT 

Hệ thống 

thông tin 

ĐBCL 

Sổ tay chất 

lượng 
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c) Mô hình ĐBCL theo chức năng đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng. 

 

Hình 4: Mô hình ĐBCL đào tạo 

 

Hình 5: Mô hình ĐBCL nghiên cứu khoa học 

Nhu cầu, sự hài lòng của các bên liên quan 

T
h

à
n

h
 q

u
ả

 đ
ạ

t 
đ

ư
ợ

c
 

Đảm bảo chất lượng và đối sánh trong và ngoài nước 

Đánh giá 

kết quả 

học tập 

Phương 

thức dạy và 

học  

Cố vấn học 

tập cho SV  

Cơ sở vật 

chất, thiết 

bị 

Hoạt động 

phát triển 

đội ngũ 

 Phản hồi 

từ các bên 

liên quan 

Việc làm 

SV sau 

tốt nghiệp 

Tỷ lệ TN 

đúng tiến độ  

K
ết

 q
u

ả
 đ

ầ
u

 r
a
 m

o
n

g
 m

u
ố
n

 

Mô tả 

chương 

trình ĐT 

Tổ chức 

thực hiện 

CTĐT 

Nội dung 

chương 

trình ĐT 

Chất 

lượng SV 

đầu vào 

Chất lượng 

đội ngũ hỗ 

trợ 

Chất lượng 

đội ngũ 

giảng viên 

 Thiết kế 

chương 

trình dạy 

Đánh giá 

của sinh 

viên 

ĐBCL dạy 

và học 

 Tỷ lệ tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ thôi 

học, dừng 

tiến độ 

Hồ sơ sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Nhu cầu, sự hài lòng của các bên liên quan 

M
ụ

c 
ti

êu
, 

m
ụ

c 
đ

íc
h

 

K
ết

 q
u

ả
 n

g
h

iê
n

 c
ứ

u
 

Đảm bảo chất lượng và đối sánh trong và ngoài nước 

 

Chính sách 

nghiên cứu 

Số lượng 

công bố 

khoa học 

Số lượng 

luận văn, 

luận án 

Chương 

trình 

nghiên cứu 

Quản lý nghiên 

cứu khoa học 

Quy định về đạo 

đức NCKH 

Tổ chức nghiên 

cứu khoa học 

Nguồn nhân 

lực NCKH 

Hỗ trợ 

NCS 

Giải thưởng 

NCKH 

Đào tạo  

trong NC 

Ngân sách cho 

NCKH 

Các nguồn tài trợ 

NCKH bên ngoài 

Phương tiện, trang 

thiết bị NCKH 
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Hình 6: Mô hình ĐBCL kết nối và phục vụ cộng đồng 

Điều 6. Xây dựng hệ thống tài liệu BĐCL 

Hệ thống tài liệu ĐBCL bao gồm hệ thống tài liệu về chính sách chất lượng; 

mục tiêu chất lượng; sổ tay chất lượng; các văn bản về quy trình và công cụ ĐBCL; 

hệ thống văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục và các văn bản liên quan. 

1. Chính sách chất lượng cần đảm bảo các yêu cầu:  

a) Phù hợp, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách trong chiến lược phát triển 

chung của Trường. 

b) Đảm bảo thực hiện được kế hoạch cải tiến chất lượng và các khuyến nghị 

trong quá trình tự đánh giá và kiểm định chất lượng.  

c) Có sự đóng góp ý kiến rộng rãi của các bên liên quan; được tuyên truyền, 

phổ biến, quán triệt trong và ngoài Trường.  

d) Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển 

của Trường khi có điều chỉnh các định hướng chiến lược hoặc khi có sự thay đổi các 

quy định pháp luật liên quan. 

2. Mục tiêu chất lượng cần đảm bảo các yêu cầu: 

a) Được xác định phù hợp với chính sách chất lượng; cụ thể hóa các mục tiêu 

chính và các chỉ số thực hiện chủ yếu trong Kế hoạch chiến lược phát triển của 

Trường và chiến lược phát triển của các hoạt động cốt lõi đã phê duyệt. 

b) Được xác định theo thứ tự ưu tiên nhằm cụ thể hóa chính sách chất lượng 

theo từng năm và từng giai đoạn cụ thể; có sự tham gia ý kiến của các bên liên quan; 

được rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật khi cần thiết. 

c) Đảm bảo các yêu cầu theo nguyên tắc SMART: Cụ thể, rõ ràng; đo lường 

được; có thể đạt được; thực tế, phù hợp với chính sách chất lượng; có thời hạn xác 

định để thực hiện mục tiêu đã xác định. 

Nhu cầu, sự hài lòng của các bên liên quan 
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Đảm bảo chất lượng và đối sánh trong và ngoài nước 

 

Nguồn nhân 

lực PVCĐ 
Chất lượng 

đội ngũ 

Chính sách 

phục vụ CĐ 

Các chương trình 

phục vụ CĐ 

Quản lý 

nghiên cứu 
Tổ chức các dịch 

vụ cộng đồng 
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3. Sổ tay ĐBCL gồm các nội dung và yêu cầu sau: 

a) Giới thiệu chung về Trường, bao gồm lịch sử phát triển, sơ đồ tổ chức, chức 

năng nhiệm vụ của Trường và các thông tin cơ bản về ĐBCL. 

b) Văn bản quy định về Hệ thống ĐBCL nội bộ. 

c) Hệ thống tài liệu ĐBCL khác, bao gồm hệ thống tài liệu về chính sách chất 

lượng; mục tiêu chất lượng; các văn bản về quy trình và công cụ ĐBCL. 

Sổ tay ĐBCL phải được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp 

với thực tế phát triển của Trường và sự thay đổi định hướng chiến lược hay quy định 

khác có liên quan. 

4. Quy trình, công cụ ĐBCL cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Xác định rõ các lĩnh vực quản lý chất lượng và các lĩnh vực ưu tiên trên cơ 

sở các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chương 

trình đào tạo hiện hành. 

b) Xác định rõ các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình, công cụ ĐBCL 

cho từng nội dung cụ thể của các lĩnh vực quản lý chất lượng theo yêu cầu ĐBCL 

đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. 

5. Hệ thống văn bản pháp quy về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và các văn bản liên quan là cơ sở pháp lý, đồng thời là công cụ thực 

hiện ĐBCL.  

Hệ thống tài liệu ĐBCL được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của 

Phòng KTBĐCLGD. 

Điều 7. Xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL 

1. Hệ thống thông tin ĐBCL gồm cơ sở dữ liệu ĐBCL và hạ tầng thông tin.  

a) Cơ sở dữ liệu ĐBCL gồm thông tin đầu vào, thông tin đầu ra của từng quy 

trình ĐBCL hoặc của từng bước trong mỗi quy trình và các thông tin liên quan đến 

Hệ thống ĐBCL. 

b) Cơ sở hạ tầng thông tin ĐBCL bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm và 

công nghệ phục vụ việc xây dựng, vận hành Hệ thống ĐBCL nội bộ. 

2. Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu ĐBCL: 

a) Là cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết; 

b) Đảm bảo việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên 

liên quan đầy đủ, kịp thời, chính xác nhằm phục vụ và hỗ trợ công tác quản lý đối 

với các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. 

c) Đảm bảo các kết quả phân tích dữ liệu phù hợp, chính xác, thống nhất, bảo 

mật, an toàn, sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan, có ứng dụng công 

nghệ thông tin và phân quyền truy cập hệ thống thông tin theo cấp độ quản lý phục 

vụ việc ra quyết định quản lý, điều hành các hoạt động bảo đảm chất lượng.  

d) Thường xuyên rà soát, cải tiến, nâng cấp việc quản lý, các chính sách và quy 

trình quản lý thông tin ĐBCL nội bộ. 
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Điều 8. Đánh giá Hệ thống ĐBCL 

1. Hằng năm, Nhà trường triển khai đánh giá hệ thống ĐBCL nội bộ về các nội 

dung sau: 

a) Sự phù hợp và kết quả thực hiện chính sách chất lượng. 

b) Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng. 

c) Sự phù hợp và kết quả vận hành các quy trình, công cụ ĐBCL đối với các 

lĩnh vực quản lý chất lượng. 

d) Việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin ĐBCL. 

2. Hàng năm Nhà trường tổ chức Hội nghị ĐBCL để đánh giá toàn diện hoạt 

động của hệ thống BĐCL nội bộ gắn với mức chất lượng đạt được của Trường theo 

các chỉ tiêu chính và các chỉ số thực hiện chính; thông qua kế hoạch của năm tiếp 

theo; công khai thông tin ĐBCL cho các bên liên quan. 

3. Các đơn vị trực thuộc trực tiếp đánh giá và viết báo cáo đánh giá về các nội 

dung trên đây đối với các hoạt động cụ thể của từng lĩnh vực quản lý chất lượng do 

đơn vị phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phòng KTBĐCLGD tiếp nhận 

báo cáo đánh giá của các đơn vị, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá toàn bộ hệ thống 

BĐCL nội bộ của Trường đối với từng lĩnh vực quản lý chất lượng, xin ý kiến góp 

ý của các bên liên quan để hoàn thiện trình Hiệu trưởng phê duyệt và báo cáo tại Hội 

nghị ĐBCL hàng năm. 

Chương III 

TỔ  CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của Phòng KTBĐCLGD  

1. Là đơn vị thường trực, điều phối, theo dõi, giám sát, đánh giá và đề xuất cải 

tiến Hệ thống ĐBCL nội bộ. 

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng Hệ thống tài 

liệu ĐBCL của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành. 

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để phổ biến, triển khai quy định 

về Hệ thống ĐBCL nội bộ. 

4. Hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị xây dựng chính sách chất lượng, mục 

tiêu chất lượng, các quy trình và công cụ ĐBCL đối với các lĩnh vực và các hoạt 

động do đơn vị phụ trách. 

5. Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai, xây dựng báo cáo đánh giá hệ thống 

ĐBCL nội bộ hàng năm; xây dựng kế hoạch ĐBCL hàng năm của Trường; xây dựng 

kế hoạch và nội dung tổ chức hội nghị ĐBCL hàng năm theo quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 8 của Quy định này. 

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch quản lý thông 

tin ĐBCL nội bộ. 

7. Chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu ĐBCL; đề xuất hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông 

tin ĐBCL phục vụ vận hành hiệu quả Hệ thống; kịp thời đăng tải và cập nhật thông 
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tin và tài liệu ĐBCL trên trang thông tin của Trường và các hình thức thực hiện công 

khai theo quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc 

1. Phân công cán bộ, giảng viên, chuyên viên tham gia mạng lưới cộng tác viên 

ĐBCL của Trường để trực tiếp phụ trách, triển khai, rà soát, đánh giá việc thực hiện 

ĐBCL tại đơn vị theo sự điều phối chung của Hệ thống, đối với các lĩnh vực và các 

hoạt động do đơn vị phụ trách. 

2. Trực tiếp rà soát, đề xuất hoàn thiện các chính sách chất lượng, mục tiêu chất 

lượng, quy trình và công cụ ĐBCL đối với các lĩnh vực và các hoạt động do đơn vị 

phụ trách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, kết nối và phục vụ cộng 

đồng.  

3. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch BĐCL hàng năm của đơn vị; thực 

hiện đánh giá hệ thống BĐCL đối với các lĩnh vực và các hoạt động do đơn vị phụ 

trách; định kỳ gửi báo cáo cho đơn vị thường trực về kết quả triển khai ĐBCL tại 

đơn vị. 

Điều 11. Kinh phí hoạt động 

Phòng Kế toán Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí hoạt động 

của hệ thống ĐBCL nội bộ; phối hợp với Phòng KTBĐCLGD hướng dẫn các đơn 

vị liên quan dự toán kinh phí ĐBCL hàng năm đối với việc xây dựng và triển khai 

thực hiện chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình, công cụ ĐBCL và 

việc cải tiến, đánh giá Hệ thống ĐBCL nội bộ của Trường. 

 

  


