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NGH. QUY�T 
ve viÇc thâm djnh két quå �ánh giá chát lrong giáo dye 

Trrong Dai hÍc Su pham The dåc Thé thao Hà NÙi 

HOI DONG KIÊM DINH CHÄT LUQNG GIÁO DrC 

Cän ct Thong te só 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 cua BÙ truong BÙ Giáo

duc và Dào t¡o ban hành Quy dinh ve kiém dinh chát lurong ca sò giáo duc dai hoc; 

C�n cú Quyét dinh só 308/0D-KÐCL ngày 16/8/2019 cua Giám dóc Trung tâm 
Kiem dinh chát luong giáo duc - Dai hoc Quoc gia Hà NÙi ve viÇc thành lap HÙi dóng 
Kiêm dinh chát luong gido due và Quyét dinh só 451/QÐ-KÐCL ngày 30/10/2019 cia 
Giám doc Trung tâm Kiem dinh chát luong giáo duc - D¡i hoc Quoc gia Hà NÙi vê viÇc 

diêu chinh, bô sung nhân sy HÙi dóng Kiêm dinh chât lugng giáo duc; 

C�n cú Quyét dinh só 03/QÐ-KÐCL ngày 28/02/2014 cua Giám doc Trung tám 
Kiem dinh chát lhuong giáo duc - �ai hoc Quoc gia Hà NÙi v¿ viÇc ban hành Quy dinh 
ve hoat dong cça HÙi dong Kiem dinh chát luong giáo duc và Qryét dinh só 153/QÐ- 
KDCL ngày 06/11/2017 cia Giám dóc Trung tâm Kiêm dinh chât lhugng giáo duc - Dai 

hoc Quoc gia Hà NÙi vé viÇc diêu chih Quy dinh vë hoat dÙng cia HÙi dong Kiêm dinh 
chât huong gido duc; 

C�n ct Qwyét dinh só 182/QD-KÐCL ngày 26/6/2020 cia Giám doc Trung tám 
Kiêm dinh chát hrgng gido duc - Dai hoc Quoc gia Hà NÙi vé viÇc tó chitc Phiên hop 
XIll cua HÙi dông Kiém dinh chât lhuong giáo duc; 

C�n ciu két quá nghiên ciúu Hô so tt dánh giá cça Truòng �¡i hoc Sr ph¡m Thê 

duc The thao Hà NÙi, Báo cáo dánh giá ngoài cça Doàn chuyên gia dánh giá ngoài, 
Báo cúo thám dinh cça Tiêu ban chuyên môn và các tài liÇu liên quan; 

C�n cit kêt quå trao �ói, tháo luân và bó phiêu kin thông qua Du thào Nghi quyêt 
tai Phiên hop XIll ngày 11/7/2020 cua HÙi dóng, 

QUYET NGHI: 
1. Thong nhât vÛi kêt quå �ánh giá chât lrong giáo dåe Truong �¡i hÍc Su ph¡m 

Thê dyc Thê thao Hà NÙi cça �oàn chuyên gia dánh giá ngoài. Doàn chuyên gia dánh 
giá ngoåi dã thåc hiÇn �ánh giá chât lugng giáo dåc Truòng �¡i hÍc Su ph¡m Thê dåc 
The thao Hà NÙi theo dúng quy dËnh hiÇn hành, dÙc lp, khách quan, công khai, minh 
bach. Kêt quå �ánh giá phàn ánh dúng hiÇn tr¡ng cça Nhà truròng. Nhà trrong cüng �ông 

vói kêt quà dánh giá chât lugng cça Doàn chuyén gia dánh giá ngoài. Thâm dËnh kêt 

quå dánh giá chât luong giáo duc Truòng �ai hÍc Su ph¡m Thê dåc Thê thao Hà Noia 



cho thây diem trung binh cça các tiêu chuân trong tëng måc: �am bão chât lugng vê 
chiên lugc, �àm bào chât lugng vê hÇ thông, �ám bào chât luong vê thuc hiÇn chúc 
n�ng, Kêt quå ho¡t �Ùng dêu �¡t tir 3,50 diÃm trò lên và không có tiêu chuân nào có 
diêm trung binh duói 2,00 diem (chi tiêt trong Phu luc l). 

2. Kién nghË Truong �¡i hoc Su ph¡m Thê duc The thao Hà NÙi cân thåre hiÇn 25 

nhóm giäi pháp cài tiên chât lugng giáo duc (chi tiêt trong Phå luc I). 

3. C�n cu �ièu 46, Thông tu sÑ 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 cça BÙ 
truong BÙ Giáo dåc và �ào t¡o, HÙi �ông dê ngh/ Giám dôc Trung tam Kiëm dinh chat 

lugng giáo dåc - �ai hoc Quoc gia Hà NÙi câp Gidy chúng nhn kiêm �inh chät lugng 

giáo dyc cho Truong Ðai hÍc Su ph¡m Thé duc Thê thao Hà NÙi. 4 
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Phy lye I 

KET QUA �ÁNH GIÁ CHAT LUONG GIÁO DrC 
TRUONG �AI HOC SU PHAM THÉ DrC THÉ THAO HÀ NOI 

(Kèm theo Nghi quyét só: H3 NQ-HÐKÐCL ngày-15 tháng 7 näm 2020 
cua Hoi dong Kiêm dinh chát huong giáo duc, Trung tám KÐCLGD - DHOGHN) 

Diem 

trung 
bình 

Diêm 

trung binh 

3,84 

4,00 

3,75 

3,75 

4,00 

3,75 

3,86 

3,60 

4,00 

3,73 

3,83 

3,75 

3,75 

Linh vyc/Tiêu chuân L+nh vrc/Tiêu chuân 

Muc 3. Dam bão chât lugng 

ve thvc hien chúc näng 

Tieu chuân 13 

Tiêu chuân 14 

Tiêu chuân 15 

Tiêu chuân 16 

Tiêu chuán 17 

Tieu chuân 18 

Tiêu chuân 19 

Tieu chuán 20 

Muc 1. Dam bão chât lugng 
3,82 

ve chiên luoe 

Tiêu chuân1 
Tieu chuan 2 

Tiêu chuân 3 

Tieu chuân 4 

Tieu chuân5 

Tiêu chuân 6 

Tiêu chuân 7 

Tieu chuân8 

4,20 

3,60 

3,80 

3,75 

4,00 

3,75 

3,50 

3,75 

4,00 

3,88 

4,00 

3,50 

4,00 

4,00 

Muc 2. Dam bào chat lurgng Tiêu chuân 21 
ve hg thóng 

Tiêu chuân 9 

Tiêu chuân 10 

Tiêu chuân 11 

Muc 4. Ket quä hogt dÙng 

Tiêu chuân 22 

Tieu chuan 23 

Tiêu chuân 24 

Tiêu chuân 25 
Tieu chuân 12 3,60 



Phy lye II 
CÁC KIÉN NGH. C�I TIÉN CHÁT LUONG GIÁO DrC 

DOI VÕI TRUÖNG DAI HQC SU PHAM THÉ DrC THE THAO HA NQI 

(Kèm theo Nghi quyét só: 43 NO-HDKÐCL ngày 45 tháng 7 n�m 2020 
cia HÙi dóng Kiêm dinh chát lugng gido duc, Trung tám KDCLGD - DHQGHN) 

Két quá dánh giá chât lugng giáo duc Truông D¡i hÍc Su ph¡m Thê duc Thê thao Hà NÙi 
giai doan 2015 2019 cho thây Nhà truong có nhïng diêm m¡nh nhu sau: 

(1) Ve �åm bào chât luong vë chién lugc: Sit mang, tâm nhin cça Nhà truomg phù hãp 
Vói chéc n�ng, nhiÇm vy, nguôn luc và dËnh huóng phát triên cça Truong, cça ngành su ph¡m 
the dåc thê thao và chiên lugc phát triên kinh té x� hÙi cça �ât nuóc. Chúc n�ng nhiÇm vy cua 

câc dom vË dugc phán dËnh khá rð rång, duge rà soát, cài tiên. Các nghi quy�t vë dinh huón 
chién lugc duoc chuyên täi thành các kê ho¡ch hành �Ùng, các chính sách �ê tô chúc thåc hiÇn. 
Các chinh sách vé �ào t¡o, nghiên ciu khoa hÍc và phåc vu cÙng �ông pho hãp vÛi chu truong, 
quy dinh hiÇn hành; thê hiÇn �uçc måc tiêu chiên luoc phát triên Truong giai �o¡n 2015-2020. 
Các giai pháp phát triên dÙi ngk giäng viên, chiên luge phát triên nguôn tài chinh, quy ho¡ch 
co so vt chât dugc áp dång. Các quan hÇ �ôi ngo¡i, mang luói và các �ôi tác duge rà soát và 
có nhïng cai thiÇn nhât �Ënh. 

(2) Ve Dåm båo chât lugng vê hÇ thông: HÇ thông dàm bào chât lugng bên trong duoc 

van hành ho¡t �Ùng theo mô hinh ba câp vÛi muc tiêu huóng tói �¡t chuân chât luong quôc gia. 
Chiên lugc và kê ho¡ch thuc hiÇn chiên luçc �âm båo chât luçng Truòng duçc cu thê thành các 
muc tieu và có các nhóm giài pháp �ê thuc hiÇn. Các cán bÙ chuyên trách và cán bÙ quán ly 
duoc boi duong vë công tác �ám báo chåt luong. Ho¡t dÙng ty �ánh giá Truöng duoc triên khai khá thuong xuyên; các phát hiÇn chính sau ty �ánh giá dugc lp kê ho¡ch khãc phåc, cài tiên. 
HE thông quàn lý thông tin �âm bào chât lugng bên trong duoc xây drmg; ca sÝ düt liÇu khào 
sát dánh giá chât luong các ho¡t �Ùng và dËch vu tiÇn ích duoc t¡o lp, luu trï và có thê trich 
xuat ho tro cho các câp quàn lý trong viÇc ra quyêt dËnh. MÙt sô ho¡t dÙng cài tiên chât luomg dã duoc triên khai dya trên kêt quà �ôi sánh trong các l+nh virc tuyên sinh, �ào t¡o, nghiên céu 
khoa hoc, phát triên dÙi ngk. 

(3) vè Dåm bào chât lugng vê thåc hiÇn chéúc n�ng: Công tác tuyén sinh và to chéc dào 
tao duge thuc hiÇn theo quy dËnh, duoc cài tiên; Nhà trurong d� thu hút duçc mÙt só sinh viên 
dai hÍc chinh quy nguói nuóc ngoài. NÙi dung chuong trinh d¡y hÍc, các ho¡t dÙng day hÍe 
duoc thiet kê khá phù hop, thê hiÇn dugc triêt lý giáo duc cüa Nhà truong. ViÇc tu vân và giám 
sát két quà hÍc tp, các ho¡t dÙng kêt nôi vÛi các truòng phÙthông �ê tô chúc thyc tp su ph¡m, 
viÇc huóng nghiÇp và hó trg viÇec làm, các dich vå tiÇn ích hô trg cho nguoi hÍc duoc chú trong.Chien lugc phát triên và cách théc quán lý ho¡t dÙng nghiên cúu khoa hÍc duoc rà soát. Hoat 
dong kêt nôi, phåc vy cÙng dông duge quy dinh, huóng dân; duge triên khai, rà soát �ánh giáá và duoc cài thiÇn.

(4) vè Két quå ho¡t dÙng: Ti lÇ tôt nghiÇp dúng h¡n, ti lÇ thôi hÍc, thÝi gian tôt nghiÇp 
trung binh cùa nguoi hÍc duoe theo dõi, giám sát, duçc dôi sánh �ê c£i tiên. KÉ ho¡ch chi¿n 
lugc phát triên khoa hÍc công nghÇ, kê ho¡ch nhiÇm vy nghiên céu khoa hÍc hàng n�m duãc xay dung; mÙt sô �ë tài dugc chuyèn giao phåc vu cÙng dông. Ho¡t �Ùng kêt nôi, phåc vu cÙng dong khá �a d¡ng; sinh viên dã d¡t dugc nhiêu giài thudng thi dâu thê thao lÛn trong nuóe và 



2 

khu vyre; các m¡ng luói và quan hê hop tác duçc xây dung. Các chi tiêu tài chính và chi só thË 
truong duoe xác lp; nguôn thu chi dugc cân �ói, �£m bào co bán cho viÇc trien khai các hoat 
dÙng theo måc tiêu chiên lugc. Kêt quå các ho¡t �Ùng �ào t¡o, nghiên cru khoa hÍc và phåc 
vy cÙng �ông dã d¡t duge mÙt sô thành tich �áng khich lÇ �ôi vÛi mÙt truòng d¡i hoe su ph¡m 

dac thù. Các hoat dÙng �óng gop cho su phát triên cÙng �òng, dac biÇt nhing dóng góp liên 
quan dên bào vÇ súc khôe và môi truong �uoc ghi nhan. 

Tuy nhiên, Nhà truong vån còn nhïng diêm tòn t¡i c§n khác phåc (cu thé nhu dã nêu 
trong Báo cáo dánh giá ngoài cça �oàn chuyên gia dánh giá ngoài). Trên co sß hò so thâm dinh 

và kêt quá thào lun t¡i Phiên hÍp, HÙi �ông ki�n nghË Nhà truong xây dyng kê ho¡ch cài tiên 

chát lugng giáo dåc theo 25 nhóm gidi pháp duói dây: 
1) Cân tp hop, phát huy tri tuÇ tp thÃ và tham kháo ý kién các bên liên quan �Ã rà soát, 

t täm nhin, st m¡ng, giá tri cQt löi theo yêu càu hÙi nhp và cho truong ty chç d¡i hÍc; 
xây dmg và ban hành Chi¿n luoe phát triÁn Truong giai do¡n 2021-2025; hoàn thiÇn hÇ thÑng 
và co câu quàn tri; có k� ho¡ch hành �Ùng và du báo phòng ngia rùi ro; xác dinh các nhiÇm vu 

uru tiên dê hÙi nhp, �ông thÝi giï gin duoc bån sác v�n hóa, thuong hiÇu cça Nhà truòng. 
(2) Cân hoàn thiÇn hÇ thông các vän b£n quån trË nÙi bÙ �ê phù hop vÛi chúc n�ng, nhiÇm 

vy và su thay dôi mô hinh tô chúc quàn lý; ban hành co chê, chính sách quan trË phù hop, luru 

y có qui dinh vê trách nhiÇm giäi trinh, su minh b¡ch trong ho¡t �Ùng cça các �on vË, tính bên 
vïng và giäm thiêu các rçi ro; rà soát l¡i thành phân và triên khai �ây dù các nhiÇm vå và quyên 

h¡n cça HÙi �ông truong theo quy �Ënh; xây dmg khung logic tô chúc thåc hiÇn quyêt �Ënh cça 

các co quan quàn trË, �ông thÝi chuyên täi thành các kê ho¡ch hành �Ùng và huóng dan thåc 

hiÇn; rà soát, dánh giá hÇ thông quàn trË vói yêu câu thåc hiÇn sú m¡ng, tâm nhin và måc tiÁu 

chiên lugc. 

(3) Cân xây dyng quy trinh rà soát �Ënh ky và giám sát hiÇu quà viÇc thyc hiÇn chúc n�ng 
nhiÇm vå cça các thành phân trong bÙ máy länh �¡o, quàn lý theo hÇ thông các chi báo (KPIs); 

cai tiên co câu quàn lý mÙt cách m¡ch l¡c hon, phù hop vÛi tâm nhin và sé mang cça Nhà 
truong; hoàn thiÇn các v�n bân quy �Ënh vê chúc n�ng, nhiÇm vu và su phôi hop giïa các bÙ 

phn; da dang hóa phurong thúc truyên thông vê tâm nhin, sú mang và thu húét su quan tâm cua 

nguoi sit dung lao dÙng, doanh nghiep, cyu ngudi hÍc vào viÇe thuc hiÇn måc tiêu chién luoe 

cça Nhà truÝng. 

(4) Cân xây dång và ban hành chiên luçc phát triên Truorng giai �o¡n 2021-2025 tâm nhin 
2030 theo huóng �ây m¡nh tu chú d�¡i hÍc, xác dËnh rö dËnh huóng và quan �iêm phát triên; quy 
ho¡ch phát triên ngành nghê �ào t¡0, chiên luge phát triên khoa hÍc công nghÇ và chuyên giao 
càn the hiÇn dugc tinh �·c thù và thê m¡nh cça Nhà truòng; bô sung chiên luge kêt nôi, phåc vu 
công �Óng và xác �inh nguôn luc thuc hiÇn, các biÇn pháp quàn trË rüi ro; lua chÍn, áp dung công 
cu quan trË chiên lugc pho hãp; �ôi sánh quôc tê dê thiêt lp các KPls phù hop; có quy trinh theo 
doi, giám sát �ây �ü viÇc thrc hiÇn các chi tiêu chiên luoc, dôi sánh và công khai trong các báo 
cáo tông kêt, kê ho¡ch công tác n�m cça Nhà truòng và cça các don vi. 

(5) Càn xây dång và ban hành v�n bàn huóng dân, tô chéc tp huân vê xây dåung các chính 
sách �ào t¡o, nghiên cru khoa hÍc và phyc vy cÙng �ông; có quy trinh giám sát, dánh giá viÇc 
tuân thù và tác �Ùng cça các chính sách; khåo sát, �ánh giá sy hài lòng cça các bên liên quan 
sau các c£i tiên, �iêu chinh dê nghiên círu bô sung mÙt sô chính sách côt lõi, mÙt sÑ nÙi dung 
có tính nguyên t�c chi �¡o các ho�t dÙng nhu: ty do hÍc thut, quy t�c �¡o �éc nhà giáo tronge 
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(11) Cân rà soát và có kê ho¡ch phát triên hÇ thông thông tin dàm båo chât lugng bên 
trong gôm cå hÇ thông thông tin quàn lý nÙi bÙ và hÇ thông thông tin công chúng; công bôrÙng 

rãi, câp nht các thành tyu dào t¡o, nghiên céu khoa hÍc, phyc vy cÙng dông cça Nhà truòng 

xây dumg phân mêm tích hop �é �ám bào sir thông nhât trong liên kêt dï liÇu và quan lý; �ám 
båo chính sách, thç tuc bào mt và an toàn thông tin; khai thác tôi �a úng dung công nghÇ thông 
tin de xäy dumg quy trinh và công cu phân tích dï liÇu (phân tích nguyên nhân và kët quá, phân 

tích tuong quan, du báo, so sánh, xu huóng,..) �Ã hôtro các câp l�nh �d¡o, quàn lý ra quyêt �Ënh 

phù hop, giúp Nhà truòng d¡t �uçe các måc tiêu chién lugc. 

(12) Cân xác �Ënh tiêu chí cu thÃ lya chÍn các �ói tác, các thông tin so chuân, dôi sánh và 

ban hành chính théc �é cung câp thông tin, dï liÇu phù hop cho muc tiêu cái tiên, phát triên 

Nhà truong thành truòng �¡i hÍc hàng �§u trong lînh vuc su pham thÁ duc thê thao; sië dung 
kët quà so chuân, dôi sánh �ê xây dång các giäi pháp và kê ho¡ch thúc dây, khuyên khích dôi 

moi, sáng t¡o ß tât cà các lînh vyc; �Ënh ký thyc hiÇn rà so[t quy trinh lya chÍn, sit dung các 

thông tin so chuân, �ôi sánh, trong �ó có tham chi¿u các tiêu chí �ôi sánh cça các coa so giáo 

duc khác trong và ngoài nuóc �Ã xác �Ënh thang do chuân phù hop vÛi sú mang, tâm nhin cça 
Truong và tiÇm cân vói chuân ch¥t lugng khu virc. 

(13) Cân phân tich dây �ù eác dü liÇu tuyên sinh �Ã có nhïng diÁu chinh phù hop vè tiêu 
chi tuyên chon và phuong théc xét tuyên nguröi hÍe;, thiét lâp duÝng dây nóng dÃ kip thÝi tiep 
nhan, xu lý thông tin phàn ánh vë tiêu cye trong công tác tuy�n sinh, néu có và dËnh ký gùi báo 

cáo két quá cho co quan quän lý; hoàn thiÇn v�n bän huóng dán vé quy trinh giám sát công tác 

tuyên sinh và nhâp hÍc; �ông thÝi triên khai �ánh giá toàn diÇn dåva trên phân tích dt liÇu có 
liên quan �ê phuc vy tông kêt tuyéên sinh hàng n�m. 

(14) Càn xay dyng và ban hành quy �Ënh vÁ phát trién chuong trinh �ào tao, xây dung dÁ 
cuong hÍc phân �ê thyrc hiÇn thông nhât; nghiên céu xây dång quy ho¡ch phát triën ngành �ào 
tao, chuan bj tot các �iêu kiÇn �âm båo chât lugng �� mÝ mÛi các ngành �ào t¡o ngoài su ph¡m, 
có tinh liên ngành phù hop vói nguôn lyc, dËnh huóng phát trién; t�ng cuong n�ng lyc cho cán 
bÙ, giäng viên vé xây dung chuán �âu ra, thi�t kê chuong trinh day hÍc tiép cn theo mô hinh 
giáo duc dya trên chuân �âu ra; cài tiên quy trinh thåc hiÇn, t�ng cuong tham khão các chuong 
trinh �ào tao tiên tiên và ý kiên cça các bên liên quan, nhât là cça các nhà së dung lao �Ùng và 
cu nguoi hÍc �ê diêu chinh, hoàn thiÇn chuân �âu ra, nÙi dung chuong trinh và �Ã cuong chi 
tiêt các hoc phân. 

(15) Can ban hành quy dinh, huóng d�n vé thiêt kê các ho¡t dÙng day và hÍc phù hop vói 
triét ly giáo duc, huóng tói dat dugc chuán dàu ra, luu ý �ói vói eác ho¡t �Ùng hÓ tro nguoi hÍc 

dat duge các chuán �âu ra vê ký n�ng, n�ng lyc nghê nghiÇp và khà n�ng sáng t¡o; t�ng cuong 
các hogt dÙng dôi mÛi phuong pháp giàng d�y, bôi duöng nghiÇp vu su ph¡m, ký n�ng 
các hoat dÙng, phuong pháp d¡y hÍc phù hop, hiÇu quà; thuòng xuyên khào sát su hài lòng cça 
cán bÙ, giäng viên, ngudi hÍc làm c�n cú cài tiên chât luong ho¡t �Ùng d¡y và hÍc. 

(16) Can ban hành vän bâàn huÛng dän và t�ng cuòng n�ng luc cho giäng viên vÁ cách
thúc thiét ké, lya chon eáchinh thúc, tiêu chi, nÙi dung kiêm tra �ánh giá tuong thich dÃ do 
luong múc dÙ �et duge các chuân dåu ra, nhât là nhïng chu£n �§u ra ve ký n�ng, múc tu chú 
và trách nhiêm; xáy dyng quy trinh dánh giá do tin coy. dÙ giá tri cça các phuong pháp dánh 
giá, các �Ã thi; �a d¡ng hóa các hinh théc �ánh giá, nhât là vói các hÍc phân lý thuyêt; tông kêt, 
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(23) Cân câp nht. dièu chinh chién luge phát triên và các quy �inh quán lý hoat dÙng 
dên co che và chính sách khuyên khich ho¡t �Ùng nghiên khoa hÍc công nghÇ, trong dó luru ; 

cru khoa hoc; xác �Ënh các loai hinh nghiên céu và cách thúe tính quy �ôi phù hãp de theo dõi, 

dánh giá; huy �Ùng nguôn lyc tài chinh �e t�ng cuong và �ám bào múc chi cho nghiên céu khoa 

hoc theo quy dinh; có giäi pháp �Ùt phá �Ã c£i thiÇn k¿t quà nghiên céu, tao tài sån tri tuÇ nhâm 
dáp úmg dugc sú m¡ng, tâm nhin, chiên luge phát triên Nhà truông trong xu huóng ty chù và 

hÙi nhp, dáp img yêu câu cách mang công nghiÇp 4.0 
(24) Cân hoàn thiÇn các v�n b£n quy dËnh, huóng d�n v� ho¡t �Ùng kêt nôi, phåc vå cÙng 

dong, luu ý xác �inh rõ múc �Ù tác �Ùng và két quà �¡t duoc �Ñi vÛi tëng nhóm ho¡t dông vói 
các chi sô, chi báo cu thé; xây dung các k¿ ho¡ch ho¡t �Ùng hàng n�m, k� ho¡ch trung h¡n và 

dai han. �ông thÝi có các giài pháp nhàm khuyén khích cán bÙ, giàng viên tich cre tham gia; 

chú trong các ho¡t �Ùng chuyén giao vè chuyên môn cho �Ëa phuong, truÝng hÍc; cäi tiên viÇc 

khäo sát, dánh giá tác �Ùng x� hÙi và hiÇu quå cça các ho¡t �Ùng két nôi, phue vu cÙng dông: 

xây dung co sò dï liÇu kháo sát �è có k� ho¡ch c£i ti¿n thuròng xuyên. 

(25) Cân xây dung chiên luge phát trien tông thÃ Nhà truong và các chiên luçc thành phân 
cho giai do¡n 2021-2025 theo huóng �a dang hóa trong �ào teo, t�ngg cuong nghiëên cíu và dich 
Vu, trong dó tp trung vào l+nh vuc ch�m sóc séc khòe, y hÍe vn �Ùng �ê tân dung loi thê cüa 

Truong, phù høp xu th¿ hÙi nhp quóc té, nhát là chç truong �ây manh ty chç d� täng nguôn 
thu ngoài ngån sách nhà nuóc, phát trién bên vïng và thårc hiÇn sé m¡ng, tàm nhin; c£i tien 

chinh sách de thu hút �Ùi ngî cán bÙ có trinh dÙ cao, t�ng cuÝng hop tác phát trièn trong nuóe 

và quoc tevà �ây m¡nh hon nïa ho¡t �Ùng nghiên ciu khoa hÍc; thuÝng xuyên thu thp thông 
tin phån hôi cça các bên liên quan vê kêt quå và các chi sô thË truông cça các ho¡t �Ùng dào 

tao, nghiên cu khoa hÍe và phåc vy cÙông �ông; täng cuong quang bá thuong hiÇu, giao luuE 
trong nróe và quôc tê nh�m nâng cao uy tín, thuong hiÇu cça Truong và thu hút nguôn luc bêen 

ngoai.

Trên day là 25 nhóm giài pháp tông hop, Nhà truòong cân nghiên ciru ký luöng Báo cáo 
dánh giá ngoài cça �oàn chuyên gia dánh giá ngoài dÁ có thêm nhîng giäi pháp chi tiet trong 

quá urinh trién khai thsrc hiÇn. Sau nùa chu ký kiêm dËnh chât lugng giáo duc (2,5 n�m sau khi 
duoc cong nhn �¡t tiêu chuân chât lugng giáo duc), Nhà truOng cân có báo cáo kêt quà thåc 

hien cái ti¿n chât lugng gii BÙ Giáo duc và �ào t�o và Trung tâm Kiem dËnh chát luong giáo 
duc Dai hÍc Quôc gia Hà NÙi theo quy dËnh. 


