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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Về hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan  

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TĐHHN, ngày      tháng      năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

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

1. Văn bản này quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi (LYKPH) của 

các bên liên quan về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; trách nhiệm của cá 

nhân, đơn vị liên quan trong việc triển khai, quản lý và điều hành hoạt động 

LYKPH của các bên liên quan. 

2. Quy định này áp dụng đối với cán bộ giảng viên, nhân viên hỗ trợ, người 

học của Nhà trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

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

1. Hoạt động LYKPH là việc thu thập ý kiến của các bên liên quan về các hoạt 

động của Nhà trường thông qua các công cụ, hình thức lấy ý kiến khác nhau. 

2. Các bên liên quan là những người được LYKPH về hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường (sau đây gọi chung 

là các hoạt động của Nhà trường) bao gồm: người học, cựu người học, giảng 

viên, nhân viên hỗ trợ, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, đội 

ngũ chuyên gia, tổ chức và cá nhân có liên quan khác. 

3. Người học bao gồm sinh viên, học viên cao học đang theo học tại 

Trường ở thời điểm LYKPH. 

4. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan là việc đơn vị có thẩm quyền ban 

hành, phê duyệt các quy định, quy trình và công cụ LYKPH của các bên liên 

quan và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động LYKPH. 

5. Chu trình PDCA là một chu trình cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý 

chất lượng. Chu trình PDCA bao gồm: “Plan - Do - Check - Act” là “thiết lập kế 

hoạch - thực hiện kế hoạch - đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện - điều chỉnh, 

cải tiến”. 
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Điều 3. Mục tiêu của hoạt động LYKPH của các bên liên quan 

1. Góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường; 

2. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ giảng viên, nhân 

viên hỗ trợ và người học trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường, 

xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ 

chuyên môn cao, phong cách và phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại; xây 

dựng đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp, năng động, tinh thần trách nhiệm 

trong công việc; hình thành và phát triển ý thức đóng góp mang tính chất xây 

dựng của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, từ 

đó góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường; 

3. Tạo thêm một kênh thông tin để lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo xây dựng 

kế hoạch cải tiến chất lượng, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục 

của Nhà trường; giúp đội ngũ giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học; đội ngũ nhân viên hỗ trợ có thể tự điều chỉnh phương pháp 

làm việc hiệu quả hơn, có ý thức nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; 

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý; 

5. Xây dựng và phát triển “Văn hóa chất lượng” trong Nhà trường. 

Điều 4. Các yêu cầu trong hoạt động LYKPH của các bên liên quan 

1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn 

hóa tốt đẹp của dân tộc. 

2. Việc LYKPH phải đảm bảo tính thống nhất, đánh giá đầy đủ các tiêu chí, 

phản ánh được chất lượng các hoạt động của Nhà trường. 

3. Nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánh tính thống nhất, tin cậy và 

khách quan về các hoạt động của Nhà trường. 

4. Thông tin phản hồi phải được xử lý, phân tích khách quan, trung thực và 

được sử dụng đúng mục đích. 

5. Việc LYKPH phải đảm bảo không làm ảnh hưởng tới hoạt động chuyên 

môn của các bên liên quan được LYKPH. 

6. Kết quả đánh giá là một kênh thông tin giúp cho các đơn vị, cá nhân liên 

quan có cái nhìn khách quan về những điểm mạnh cũng như phát hiện những 

điểm còn tồn tại, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, giải pháp cải tiến chất lượng, 

góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động trong Nhà trường. 

7. Đảm bảo các bên liên quan được giải thích và có nhận thức đúng về mục 

đích, ý nghĩa của hoạt động LYKPH. 

8.  Đảm bảo các hoạt động LYKPH của các bên liên quan được triển khai 

theo đúng chu trình PDCA. 

Điều 5. Trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì hoạt động LYKPH của các bên 

liên quan 

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất toàn diện đối với hoạt 

động LYKPH của các bên liên quan. 
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2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (P.KT&ĐBCLGD) 

chịu trách nhiệm chính trong việc: 

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổng kết, 

đánh giá hiệu quả hoạt động LYKPH;  

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong chỉ đạo rà soát, đánh giá Cơ chế phản 

hồi của các bên liên quan;  

c) Chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH của người học sử dụng dịch vụ 

phúc khảo điểm. 

3. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động LYKPH đối 

với các đối tượng sau: 

a) Cán bộ, giảng viên tham gia công tác tuyển sinh, nhập học; 

b) Người đang học và người học trước khi tốt nghiệp. 

4. Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện hoạt động 

LYKPH đối với các đối tượng sau: 

a) Người học mới nhập học;  

b) Cựu người học về việc làm và thu nhập;  

c) Nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo; 

d) Người học về chất lượng các hoạt động hỗ trợ, chế độ chính sách…; 

e) Người học, cán bộ giảng viên, nhân viên và đối tác về hoạt động phục vụ 

cộng đồng. 

5. Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm chủ trì, Phòng Kế hoạch - 

Tài chính phối hợp thực hiện hoạt động LYKPH của đội ngũ cán bộ giảng viên 

và nhân viên hỗ trợ về mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; các hoạt 

động hỗ trợ đào tạo và mức độ đáp ứng về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ công 

tác đào tạo; hoạt động tổ chức, quản lý, môi trường làm việc của Nhà trường. 

6. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm chủ trì 

thực hiện hoạt động LYKPH của các đối tượng: 

a) Cán bộ, giảng viên về hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; 

b) Người học về hoạt động NCKH;  

c) Đối tác về hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. 

7. Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm LYKPH 

của của các đối tượng: 

a) Bạn đọc (cán bộ giảng viên, nhân viên, người học…) sử dụng dịch vụ tại 

Thư viện; 

b) Người sử dụng (cán bộ giảng viên, nhân viên, người học…) sử dụng 

phòng thực hành máy tính. 

8. Trung tâm Dịch vụ trường học chịu trách nhiệm LYKPH của người học về 

khả năng đáp ứng của ký túc xá và của các bên liên quan sử dụng dịch vụ ăn uống. 
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9. Các khoa/bộ môn trực thuộc Trường (sau đây gọi tắt là khoa) chịu trách 

nhiệm LYKPH của các đối tượng sau:  

a) Khảo sát nhu cầu của thị trường lao động (khi thiết kế chương trình dạy học); 

b) Lấy ý kiến các bên liên quan (nhà sử dụng lao động, chuyên gia giáo 

dục, hội nghề nghiệp, giảng viên, người học, cựu người học) để thiết kế và phát 

triển chương trình dạy học; 

c) Lấy ý kiến người học trực tiếp sử dụng dịch vụ tại phòng thực hành, thí 

nghiệm, phòng máy… do đơn vị quản lý. 

10. Ngoài các quy định theo từng khoản của Điều này, các đơn vị chức 

năng chịu trách nhiệm LYKPH của các bên liên quan khi xây dựng mới hoặc rà 

soát, cập nhật các văn bản do Hiệu trưởng phân công chủ trì. 

11. Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh 

Thanh Hóa, căn cứ vào Quy định này xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai các 

hoạt động LYKPH của các bên liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị trực thuộc Phân hiệu. 

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Trường trong việc triển 

khai LYKPH của các bên liên quan 

1. Trách nhiệm của các đơn vị trong hoạt động LYKPH 

a) Quán triệt đến cán bộ giảng viên, nhân viên hỗ trợ và người học do đơn 

vị quản lý về quy định, kế hoạch, mục đích, yêu cầu, nội dung của hoạt động 

LYKPH; 

b) Trên cơ sở Kế hoạch LYKPH các bên liên quan của Nhà trường, các đơn 

vị xây dựng thông báo triển khai LYKPH về các hoạt động do đơn vị chủ trì 

theo quy định tại Điều 5 của văn bản này, báo cáo kết quả LYKPH về Nhà 

trường theo đúng quy định; 

c) Sử dụng kết quả LYKPH đúng mục đích và đúng quy định của Nhà 

trường; căn cứ kết quả LYKPH để xây dựng kế hoạch, giải pháp cải tiến phù 

hợp, khả thi nhằm dùy trì và nâng cao hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà 

trường đối với các lĩnh vực hoạt động do đơn vị phụ trách; 

d) Đối sánh kết quả LYKPH với kết quả LYKPH lần trước đó, đánh giá 

chung về mức độ hài lòng của các bên liên quan, đánh giá hiệu quả của giải 

pháp cải tiến được áp dụng trước đó. 

2. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên hỗ trợ và người 

học của Nhà trường 

a) Tham gia đầy đủ, thực hiện đúng tiến độ theo Thông báo LYKPH được 

Nhà trường phê duyệt; 

b) Thực hiện theo đúng hướng dẫn về các bước triển khai LYKPH, đảm 

bảo hoàn thành theo yêu cầu của từng mẫu phiếu LYKPH; 

c) Trả lời chính xác, đánh giá trung thực, khách quan với tinh thần xây 

dựng theo các nội dung được đưa ra trong các phiếu khảo sát. 
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CHƯƠNG II 

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỔI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

 

Điều 7. Nội dung LYKPH 

1. Nội dung LYKPH của người học mới nhập học 

a) Chính sách, tiêu chí và phương pháp tuyển chọn, phương thức truyền 

thông trong công tác tuyển sinh; hỗ trợ sinh viên nhập học…; 

b) Chất lượng tuần sinh hoạt công dân đầu khóa; 

c) Nhu cầu hỗ trợ đầu khóa học của người học. 

2. Nội dung LYKPH của người đang học  

a) Hoạt động giảng dạy của giảng viên; 

b) Điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động học tập; 

c) Cảnh quan môi trường, y tế học đường, tình hình an ninh trật tự và các 

hoạt động khác; 

d) Hoạt động tư vấn của đội ngũ cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, bộ phận 

một cửa. 

3. Nội dung LYKPH người học trước khi tốt nghiệp  

a) Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp sau khi học hết khóa học;   

b) Đánh giá về chất lượng đào tạo của cả khóa học;  

c) Hoạt động hướng nghiệp sinh viên; 

d) Mức độ hài lòng chung toàn khóa học; 

e) Nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

4. Nội dung LYKPH của cựu người học  

a) Tự đánh giá khả năng đáp ứng vị trí công việc sau khi tốt nghiệp (kiến 

thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm); 

b) Mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo;  

c) Tình hình việc làm và thu nhập; 

d) Nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

5. Nội dung LYKPH của nhà sử dụng lao động  

a) Chất lượng của người học tốt nghiệp về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ và trách nhiệm; 

b) Nhu cầu hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ; 

c) Nhu cầu nguồn nhân lực theo ngành nghề. 

6. Nội dung LYKPH của giảng viên  

a) Hoạt động tổ chức, quản lý và môi trường làm việc của Nhà trường; 

b) Mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; làm 

việc và NCKH; 

c) Đánh giá thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên hỗ trợ; 



 

7 

d) Các chính sách về đánh giá, phân loại, thi đua khen thưởng của Nhà 

trường; 

đ) Đánh giá về chính sách và mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; 

e) Mức độ đáp ứng trong việc lập kế hoạch tài chính, phân bổ và quản lý tài 

chính; 

g) Tự đánh giá về trình độ và mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ, tin 

học trong dạy học; 

7. Nội dung LYKPH của đội ngũ nhân viên hỗ trợ  

a) Hoạt động tổ chức, quản lý và môi trường làm việc của Nhà trường; 

b) Mức độ đáp ứng về của vị trí việc làm, điều kiện làm việc; 

c) Các chính sách về đánh giá, phân loại, thi đua khen thưởng của Nhà 

trường; 

d) Đánh giá về chính sách và mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 

8. Nội dung LYKPH các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ  

a) Chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên;  

b) Chất lượng hoạt động nghiên cứu của người học;  

c) Loại hình và số lượng các công bố khoa học;  

d) Chất lượng kết quả nghiên cứu và sáng tạo; 

đ) Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học; 

e) Mức độ phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động 

nghiên cứu. 

9. Nội dung LYKPH của cán bộ, giảng viên về hoạt động hợp tác quốc tế 

a) Về các văn bản, chính sách của Nhà trường về hoạt động hợp tác quốc tế; 

b) Về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế; 

c) Về các hỗ trợ triển khai hoạt động hợp tác quốc tế. 

10. Nội dung LYKPH của các bên liên quan về hoạt động phục vụ cộng đồng 

a) Mức độ hài lòng của người học trực tiếp tham gia hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 

b) Mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên và nhân viên hỗ trợ trực tiếp tham gia 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 

c) Mức độ hài lòng của đối tác về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội của Nhà trường. 

11. Nội dung LYKPH của đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia công tác tuyển 

sinh, nhập học: 

a) Sự rõ ràng của chính sách tuyển sinh, nhập học; 
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b) Kế hoạch tuyển sinh, nhập học có sự phân công trách nhiệm và xác định rõ 

thời gian thực hiện; 

c) Hoạt động truyền thông về công tác tuyển sinh, nhập học; 

d) Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ công tác tuyển sinh, nhập học; 

đ) Sự cải tiến trong triển khai công tác tuyển sinh, nhập học. 

12. Nội dung LYKPH các bên liên quan (nhà sử dụng lao động, chuyên gia 

giáo dục, hội nghề nghiệp, giảng viên, người học, cựu người học) để thiết kế và 

phát triển chương trình đào tạo. 

Thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

13. Nội dung LYKPH các bên liên quan khi xây dựng mới hoặc rà soát, cập 

nhật văn bản 

Các đơn vị được phân công soạn thảo văn bản có trách nhiệm lấy ý kiến 

góp ý của các bên liên quan về nội dung của văn bản bằng các hình thức phù 

hợp làm căn cứ để hoàn thiện văn bản, trình Hiệu trưởng ban hành. 

14. Nội dung LYKPH của người trực tiếp sử dụng dịch vụ, bao gồm: 

a) Hoạt động hỗ trợ và quy trình phúc khảo điểm; 

b) Khả năng đáp ứng và chất lượng dịch vụ của thư viện; 

c) Khả năng đáp ứng và chất lượng dịch vụ tại ký túc xá; 

d) Khả năng đáp ứng và chất lượng phục vụ của phòng thực hành, thí 

nghiệm, phòng máy…; 

đ) Chất lượng dịch vụ ăn uống; 

e) Các dịch vụ khác (trông giữ xe; vui chơi giải trí; hoạt động ngoại 

khóa…). 

15. Các nội dung LYKPH khác: Nhà trường căn cứ vào các quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tiễn triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng trong Nhà trường, các đơn vị có thể đề xuất điều 

chỉnh, bổ sung các nội dung LYKPH khác nếu cần thiết. 

Điều 8. Công cụ, hình thức LYKPH 

1. Việc LYKPH được thực hiện thông qua các Phiếu khảo sát/Phiếu 

LYKPH, dưới dạng lựa chọn các phương án trả lời để thuận tiện cho người tham 

gia, đồng thời cần có phần riêng để người tham gia có thể ghi thêm các ý kiến 

nhận xét, đánh giá hoặc góp ý. 

2. Hình thức LYKPH có thể thực hiện online (khuyến khích các đơn vị sử 

dụng hình thức này) hoặc trực tiếp điền thông tin trên giấy.  

3. Công cụ và hình thức LYKPH phải được thể hiện rõ kèm theo Kế 

hoạch/Thông báo LYKPH được Hiệu trưởng phê duyệt. 

4. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm cải tiến công cụ, hình thức lấy ý kiến 

để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc LYKPH. 
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Điều 9. Quy trình tổ chức LYKPH các bên liên quan 

Việc tổ chức LYKPH các bên liên quan được thực hiện trên cơ sở Kế 

hoạch chung được Hiệu trưởng phê duyệt. Quy trình tổ chức LYKPH được cụ 

thể như sau: 

1. Đối với các hoạt động LYKPH định kỳ 

Bước 1. Đơn vị chủ trì việc LYKPH xây dựng thông báo (theo năm hoặc 

năm học) trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành. 

Bước 2. Các đơn vị trực thuộc Trường phổ biến thông tin về hoạt động 

LYKPH đến cán bộ, giảng viên và người học thuộc đơn vị mình quản lý. 

Bước 3. Người được lấy ý kiến trả lời các câu hỏi khảo sát theo đúng nội 

dung, hướng dẫn và thời gian quy định. 

Bước 4. Đơn vị chủ trì việc LYKPH tạo cơ sở dữ liệu (từ kết quả k 

LYKPH) gửi các đơn vị liên quan đến hoạt động LYKPH; đồng thời xây dựng 

báo cáo kết quả LYKPH chung của Nhà trường. 

Bước 5. Các đơn vị liên quan tiếp nhận dữ liệu từ đơn vị chủ trì việc 

LYKPH; xây dựng báo cáo kết quả LYKPH, đánh giá các điểm mạnh và những 

điểm tồn tại đồng thời đề ra giải pháp cải tiến chất lượng của đơn vị (phát huy 

điểm mạnh, khắc phục tồn tại), gửi báo cáo đến lãnh đạo Nhà trường, đơn vị chủ 

trì LYKPH, P.KT&ĐBCLGD và các đơn vị liên quan để lưu trữ, đồng thời làm 

cơ sở để đánh giá kế quả cải tiến chất lượng của các đơn vị. 

Bước 6. Triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng do đơn vị đề 

xuất. 

Bước 7. Định kỳ (hàng năm) đánh giá, tổng kết hoạt động cải tiến chất 

lượng của đơn vị (gắn với Báo cáo kết quả LYKPH của lần tiếp theo), chuyển 

P.KT&ĐBCLGD, làm cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết về hoạt động cải tiến 

chất lượng chung toàn Trường. 

2. Đối với hoạt động LYKPH thường xuyên (phúc khảo điểm, sử dụng thư 

viện…) được thực hiện ngay sau khi sử dụng dịch vụ. 

Bước 1. Đề nghị người sử dụng dịch vụ đánh giá mức độ hài lòng đối với 

dịch vụ. 

Bước 2. Người được LYKPH trả lời các câu hỏi theo đúng hướng dẫn, nội 

dung quy định. 

Bước 3. Đơn vị thực hiện LYKPH định kỳ (02 lần/năm) tổng hợp dữ liệu, 

xây dựng báo cáo kết quả LYKPH, đánh giá các điểm mạnh và những điểm tồn 

tại đồng thời đề ra giải pháp cải tiến chất lượng của đơn vị (phát huy điểm mạnh, 

khắc phục tồn tại), gửi báo cáo đến lãnh đạo Nhà trường, phòng KT&ĐBCLGD 

và các đơn vị liên quan để lưu trữ, đồng thời làm cơ sở để đánh giá kế quả cải 

tiến chất lượng của đơn vị. 

Bước 4. Triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng do đơn vị 

đề xuất. 
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Bước 5. Định kỳ (hàng năm) đánh giá, tổng kết hoạt động cải tiến chất 

lượng của đơn vị (gắn với Báo cáo kết quả LYKPH của lần tiếp theo), chuyển 

P.KT&ĐBCLGD, làm cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết về hoạt động cải tiến 

chất lượng chung toàn Trường. 

3. Đối với hoạt động LYKPH các bên liên quan khi xây dựng mới hoặc rà 

soát, cập nhật văn bản 

Bước 1. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản gửi bản dự thảo, xin ý kiến góp ý 

của các bên liên quan (Đối với các văn bản được rà soát, cập nhật thì dự thảo 

được xây dựng dựa trên ý kiến rà soát, đánh giá của các đơn vị về thực tiễn triển 

khai văn bản). 

Bước 2. Đơn vị, cá nhân đóng góp ý kiến cho văn bản dự thảo theo đúng 

tiến độ. 

Bước 3. Tổ chức hội nghị/hội thảo/cuộc họp… thảo luận trên cơ sở các ý 

kiến góp ý của các đơn vị; cá nhân về nội dung của văn bản. 

Bước 4. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa chữa, hoàn thiện văn bản trên 

cơ sở các ý kiến đã thống nhất tại hội nghị/hội thảo/cuộc họp… 

Bước 5. Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản trình Hiệu trưởng ký ban hành 

văn bản. 

Tùy theo mức độ góp ý của các bên liên quan, đơn vị chủ trì văn bản có thể 

báo cáo Hiệu trưởng quyết định có thể bỏ qua bước 3 của Khoản này. 

4. Đối với hoạt động LYKPH các bên liên quan để thiết kế và phát triển 

chương trình dạy học 

Quy trình LYKPH được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

5. Nhà trường đánh giá hiệu quả hoạt động LYKPH thông qua Hội nghị 

Đảm bảo chất lượng giáo dục (hoặc tổ chức họp các đơn vị, cá nhân liên quan để 

đánh giá hiệu quả). 

Điều 10. Xử lý dữ liệu và báo cáo kết quả LYKPH 

1. Đối với hoạt động LYKPH của các bên liên quan thông qua bảng hỏi 

(Mẫu phiếu LYKPH). 

a) Mẫu phiếu LYKPH được thiết kế phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn 

đánh giá CSGD, CTĐT và thực tiễn các hoạt động của Nhà trường; 

b) Thang đánh giá trong Mẫu phiếu là thang đo Likert 5 mức, với công 

thức tính điểm trung bình: 

Đ

TB = 

∑ (5.f1 + 4.f2 + 3.f3 + 2.f4 + 

1.f5) 

∑fi 

Trong đó: fi  là tần suất lựa chọn cho một mức đánh giá; 

∑fi  là tổng số lượt trả lời. 

c) Quy ước kết quả lấy ý kiến: 
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Giá trị khoảng cách giữa các mức đánh giá = (Maximum - Minimum)/n = 

(5-1)/5 = 0,8 

Điểm trung bình Mức đánh giá 

4,21 - 5,00 Rất hài lòng 

3,41 - 4,20 Hài lòng 

2,61 - 3,40 Khá hài lòng 

1,81 - 2,60 Ít hài lòng 

1,00 - 1,80 Không hài lòng 

2. Đối với hoạt động LYKPH của các bên liên quan bằng công cụ khác 

Các ý kiến được tổng hợp theo nội dung LYKPH, được ghi bằng biên bản 

hoặc sổ tay theo dõi (có xác nhận của đơn vị tổ chức lấy ý kiến). 

3. Báo cáo kết quả LYKPH 

a) Đảm bảo có căn cứ và mô tả khách quan, trung thực kết quả LYKPH; 

chỉ ra được điểm mạnh của nội dung lấy ý kiến, đồng thời chỉ ra những điểm cần 

khắc phục; đề xuất các giải pháp cải tiến. 

b) Đối sánh kết quả LYKPH với kết quả LYKPH lần trước đó, đánh giá 

hiệu quả triển khai các giải pháp cải tiến được áp dụng (kết quả, những khó khăn 

vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục). 

Điều 11. Quản lý dữ liệu LYKPH 

1. Kết quả LYKPH các hoạt động của Nhà trường được đơn vị chủ trì chia 

sẻ với các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường để sử dụng làm căn cứ cải tiến, 

nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, nhiệm vụ của cá nhân liên quan.  

2. Kết quả LYKPH các hoạt động của Nhà trường được đơn vị chủ trì lưu 

trữ, quản lý (file giấy + file số). Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp sẵn 

sàng cung cấp minh chứng cho các bên liên quan khi cần thiết. 

3. Hồ sơ về hoạt động LYKPH được cung cấp làm minh chứng cho công 

tác kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT gồm: 

a) Hồ sơ triển khai hoạt động LYKPH (kế hoạch, thông báo, báo cáo kết 

quả LYKPH...). 

b) Hồ sơ cải tiến sau LYKPH (kế hoạch hành động, báo cáo kết quả cải tiến, 

bảng đối sánh kết quả hoạt động được lấy ý kiến sau cải tiến với trước cải tiến). 

c) Hồ sơ rà soát, đánh giá Cơ chế phản hồi liên quan đến hoạt động lấy ý 

kiến của đơn vị (Biên bản góp ý sau rà soát, đánh giá; bảng đối sánh các nội 

dung của cơ chế sau rà soát, đánh giá liên quan đến đơn vị). 

Điều 12. Định kỳ rà soát, đánh giá Quy định, quy trình, công cụ 

LYKPH 

1. Định kỳ Nhà trường thực hiện rà soát, đánh giá Cơ chế phản hồi của các 

bên liên quan theo quy định. 

2. Nội dung rà soát, đánh giá gồm: Quy định, quy trình và các công cụ 

LYKPH. 
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3. Kết quả rà soát, đánh giá đực sử dụng làm căn cứ để thực hiện cải tiến, 

nâng cao hiệu quả hoạt động LYKPH của Nhà trường. 

 

CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của văn bản này là căn cứ để 

Nhà trường đánh giá đơn vị, cá nhân có hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Tất cả các đơn vị, cá nhân trực thuộc Trường có trách nhiệm thực hiện 

theo đúng Quy định này. Những trường hợp vi phạm tùy theo tính chất, mức độ 

sẽ được xem xét xử lý theo quy định của Nhà trường. 

2. P.KT&ĐBCLGD có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn 

vị thực hiện quy định này. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 2906/QĐ-TĐHHN, ngày 23/8/2019; 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các 

đơn vị kịp thời phản ánh, đề xuất P.KT&ĐBCLGD để tổng hợp, trình Hiệu 

trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy định./. 
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PHỤ LỤC 

MA TRẬN CÁC HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 

1. Các khảo sát để cải tiến chất lượng  

TT Nội dung lấy ý kiến 
Đơn vị chủ trì 

Phòng 

CTSV 

Phòng 

Đào tạo 

Phòng  

TC-HC 

Phòng  

KT&ĐBCLGD 

Phòng  

KHCN&HTQT 

Trung tâm 

TV&CNTT 

Trung tâm 

DVTH 
Khoa/Bộ môn 

A Giảng viên         

1 
Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, tài 

chính, cơ sở hạ tầng… 
 

 
x 

     

2 Hoạt động NCKH     x    

3 Dành cho GV tham gia         

3.1. 
Khả năng đáp ứng của phòng thí 

nghiệm, thực hành  
 

      
x 

3.2. Công tác tuyển sinh, nhập học   x       

3.3. 
Hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 
x 

       

3.4 Hoạt động hợp tác quốc tế     x    

3.5 Dịch vụ tại thư viện      x   

B Nhân viên          

1 
Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, cơ sở 

hạ tầng, tài chính 
 

 
x 

     

2 
Dành cho nhân viên tham gia 

hoạt động, sử dụng dịch vụ: 
 

 
 

     

2.1 Hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 
x 

       

2.2 Hoạt động hợp tác quốc tế     x    

2.3 Công tác tuyển sinh, nhập học     x    

C Người sử dụng lao động          

1 
Chất lượng người học sau tốt 

nghiệp 
x 

       

D Cựu người học          

1 
Tình hình việc làm, khả năng đáp 

ứng vị trí công việc… 
x 
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TT Nội dung lấy ý kiến 
Đơn vị chủ trì 

Phòng 

CTSV 

Phòng 

Đào tạo 

Phòng  

TC-HC 

Phòng  

KT&ĐBCLGD 

Phòng  

KHCN&HTQT 

Trung tâm 

TV&CNTT 

Trung tâm 

DVTH 
Khoa/Bộ môn 

Đ Người học mới nhập học         

1 
Tuần sinh hoạt công dân, kỳ vọng 

của người học… 
x 

       

E Người đang học         

1 

Hoạt động giảng dạy của giảng 

viên, cơ sở vật chất, đội ngũ hỗ 

trợ… 

 x 

      

2 
Dành cho người học sử dụng dịch 

vụ - lấy ý kiến về: 
 

       

2.1 

Hoạt động hỗ trợ người học 

(Chính sách, học bổng, các xác 

nhận…) 

x 

       

2.1 Dịch vụ phúc khảo điểm thi    x     

2.3 Hoạt động NCKH      x    

2.4 Dich vụ ký túc xá       x  

2.5 Dich vụ căng tin       x  

2.6 Dịch vụ tại thư viện      x   

2.7 Sử dụng phòng máy tính      x   

2.8 
Sử dụng Phòng thí nghiệm, thực 

hành  
 

      
x 

2.9 
Hoạt động phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội. 
x 

       

G Người học cuối khóa         

1 
Chương trình đào tạo, đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất… 
 x 

      

H Các đối tác         

1 Hoạt động NCKH     x    

2 Hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội. 
x 

       

 

 



 

15 

2. Các khảo sát để thiết kế và phát triển chương trình đào tạo (Do các khoa, bộ môn quản lý chương trình đào tạo thực hiện) 

TT Đối tượng lấy ý kiến Nội dung lấy ý kiến 

A Thiết kế (xây dựng mới) chương trình đào tạo 

1 Nhà sử dụng lao động Nhu cầu nguồn nhân lực; Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; Khung chương trình dạy học 

2 Cựu người học Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; Khung chương trình dạy học 

3 Giảng viên/ Nhà quản lý giáo dục Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; Khung chương trình dạy học 

B Đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo 

1 Nhà sử dụng lao động Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; Khung chương trình dạy học 

2 Cựu người học Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; Khung chương trình dạy học 

3 Giảng viên/ Nhà quản lý giáo dục Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; Khung chương trình dạy học 

4 Người học cuối khóa Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; Khung chương trình dạy học 
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