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S嘘: 12/2017/TT-BGDAT Hà Nじi, ngày 19 tháng 5 n<m 2017 

  

THÔNGăT姶 

BAN HÀNH QUY A卯NH V陰 KI韻M A卯NH CH遺T L姶営NG C愛 S雲 GIÁO D影C A萎I H窺C 

C<n cと Luｆt giáo dつc đＴi hがc ngày 18 tháng 6 n<m 2012; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 123/2016/NA-CP ngày 01 tháng 9 n<m 2016 cてa Chính phて quy đおnh chとc 
n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ, c¬ quan ngang Bじ; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 32/2008/NA-CP ngày 19 tháng 3 n<m 2008 cてa Chính phて quy đおnh chとc 
n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ Giáo dつc và Aào tＴo; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 141/2013/NA-CP ngày 24 tháng 10 n<m 2013 cてa Chính phて quy đおnh chi 
tiｘt và h⇔ずng dｄn thi hành mじt sぐ điｚu cてa Luｆt giáo dつc đＴi hがc; 

Theo đｚ nghお cてa Cつc tr⇔ぞng Cつc KhＶo thí và Kiあm đおnh chＸt l⇔ぢng giáo dつc; 

Bじ tr⇔ぞng Bじ Giáo dつc và Aào tＴo ban hành Thông t⇔ ban hành Quy đおnh vｚ kiあm đおnh chＸt 
l⇔ぢng c¬ sぞ giáo dつc đＴi hがc. 

Ai隠uă1. Ban hƠnh kèm theo Thông t逢 nƠy Quy đ鵜nh v隠 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c đ衣i 
h丑c. 

Ai隠uă2. Thông t逢 nƠy có hi羽u l詠c thi hành k吋 t瑛 ngƠy 04 tháng 7 n<m 2017. 

Thông t逢 nƠy thay th院 Quy院t đ鵜nh s嘘 65/2007/QA-BGDAT ngƠy 01 tháng 11 n<m 2007 c栄a B瓜 
tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hƠnh Quy đ鵜nh v隠 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
tr逢運ng đ衣i h丑c; Ai隠u 1, Ai隠u 2 c栄a Thông t逢 s嘘 37/2012/TT-BGDAT ngƠy 30 tháng 10 n<m 
2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o; các quy đ鵜nh v隠 quy trình, chu k┻ ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c đ嘘i v噂i các đ衣i h丑c, h丑c vi羽n, tr逢運ng đ衣i h丑c t衣i Thông t逢 s嘘 62/2012/TT-
BGDAT ngƠy 28 tháng 12 n<m 2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hƠnh Quy đ鵜nh 
v隠 quy trình và chu k┻ ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng và trung c医p 
chuyên nghi羽p. 

Ai隠uă3.ăChánh V<n phòng, C映c tr逢荏ng C映c Kh違o thí và Ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, Th栄 
tr逢荏ng đ挨n v鵜 có liên quan thu瓜c B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o; Ch栄 t鵜ch 曳y ban nhân dân t雨nh, thành 
ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng; Th栄 tr逢荏ng c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c; Giám 
đ嘘c đ衣i h丑c, h丑c vi羽n; Hi羽u tr逢荏ng tr逢運ng đ衣i h丑c; Giám đ嘘c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c ch鵜u trách nhi羽m thi hƠnh Thông t逢 nƠy./. 



  

  

N¬i nhｆn: 
- V<n phòng T鰻ng Bí th逢; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- V<n phòng Chính ph栄; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- Ban Tuyên giáo Trung 逢挨ng; 
- UBVHGDTNTNNA c栄a Qu嘘c h瓜i; 
- H瓜i đ欝ng Qu嘘c gia Giáo d映c và Phát tri吋n nhân l詠c; 
- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c CP; 
- C映c Ki吋m tra VBQPPL (B瓜 T逢 pháp); 
- Ki吋m toán nhƠ n逢噂c 
- B瓜 tr逢荏ng (đ吋 báo cáo); 
- Nh逢 Ai隠u 3; 
- Công báo; 
- C鰻ng TTAT Chính ph栄; 
- C鰻ng TTAT B瓜 GDAT; 
- L逢u: VT, V映 PC, C映c KTKACLGD. 
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QUYăA卯NH 

V陰 KI韻M A卯NH CH遺T L姶営NG C愛 S雲 GIÁO D影C A萎I H窺C 
(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 12/2017/TT-BGDAT ngày 19 tháng 5 n<m 2017 cてa Bじ tr⇔ぞng 

Bじ Giáo dつc và Aào tＴo) 

Ch逢挨ngăI 

QUYăA卯NHăCHUNG 

Ai隠uă1.ăPh衣măvi ChánhăV<năphòng,ăC映cătr逢荏ngăC映căKh違oăthíăvƠăKi吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngă
giáoăd映c,ăTh栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜ăcóăliênăquanăthu瓜căB瓜ăGiáoăd映căvƠăAƠoăt衣o;ăCh栄ăt鵜chă曳yăbană
nhơnădơnăt雨nh,ăthƠnhăph嘘ătr詠căthu瓜căTrungă逢挨ng;ăTh栄ătr逢荏ngăc挨ăquanăqu違nălỦătr詠căti院păc挨ă
s荏ăgiáoăd映căđ衣iăh丑c;ăGiámăđ嘘căđ衣iăh丑c,ăh丑căvi羽n;ăHi羽uătr逢荏ngătr逢運ngăđ衣iăh丑c;ăGiámăđ嘘căt鰻ă
ch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáoăd映căch鵜uătráchănhi羽măthiăhƠnhăThôngăt逢ănƠy./.ăđi隠uăch雨nhă
vƠăđ嘘iăt逢嬰ngăáp d映ng 

1. V<n b違n nƠy quy đ鵜nh v隠 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c, bao g欝m tiêu chu育n 
đánh giá ch医t l逢嬰ng và quy trình, chu k┻ ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c. 

2. V<n b違n này áp d映ng đ嘘i v噂i các đ衣i h丑c, h丑c vi羽n, tr逢運ng đ衣i h丑c (sau đây g丑i chung lƠ c挨 s荏 
giáo d映c) trong h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dân, k吋 c違 các c挨 s荏 giáo d映c có y院u t嘘 đ亥u t逢 c栄a n逢噂c 
ngoài ho衣t đ瓜ng trên lãnh th鰻 Vi羽t Nam; các t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c do B瓜 
tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o thành l壱p và cho phép thành l壱p; các t鰻 ch泳c, cá nhân khác có 
liên quan. 

Ai隠uă2.ăGi違iăthích t瑛ăng英 



Trong v<n b違n này, m瓜t s嘘 t瑛 ng英 d逢噂i đơy đ逢嬰c hi吋u nh逢 sau: 

1. ChＸt l⇔ぢng cてa c¬ sぞ giáo dつc đＴi hがc là s詠 đáp 泳ng m映c tiêu do c挨 s荏 giáo d映c đ隠 ra, đ違m 
b違o các yêu c亥u v隠 m映c tiêu giáo d映c c栄a Lu壱t giáo d映c đ衣i h丑c, phù h嬰p v噂i yêu c亥u đào t衣o 
ngu欝n nhân l詠c cho s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng và c違 n逢噂c. 

2. Aánh giá chＸt l⇔ぢng c¬ sぞ giáo dつc đＴi hがc là vi羽c thu th壱p, x穎 lỦ thông tin, đ逢a ra nh英ng 
nh壱n đ鵜nh d詠a trên các tiêu chu育n đánh giá đ嘘i v噂i toàn b瓜 các ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c, bao 
g欝m: đ違m b違o ch医t l逢嬰ng v隠 chi院n l逢嬰c, đ違m b違o ch医t l逢嬰ng v隠 h羽 th嘘ng, đ違m b違o ch医t l逢嬰ng v隠 
th詠c hi羽n ch泳c n<ng và k院t qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

3. Kiあm đおnh chＸt l⇔ぢng c¬ sぞ giáo dつc đＴi hがc là ho衣t đ瓜ng đánh giá và công nh壱n m泳c đ瓜 c挨 
s荏 giáo d映c đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c do B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hành. 

4. Tば đánh giá lƠ quá trình c挨 s荏 giáo d映c t詠 xem xét, nghiên c泳u d詠a trên các tiêu chu育n đánh 
giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c do B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hƠnh đ吋 báo cáo v隠 th詠c tr衣ng 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c, hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c, nhân l詠c, c挨 s荏 v壱t ch医t 
và các v医n đ隠 liên quan khác đ吋 c挨 s荏 giáo d映c ti院n hƠnh đi隠u ch雨nh các ngu欝n l詠c và quá trình 
th詠c hi羽n nh茨m đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

5. Aánh giá ngoài là quá trình kh違o sát, đánh giá c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c d詠a 
trên các tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c do B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hành 
đ吋 xác đ鵜nh m泳c đ瓜 c挨 s荏 giáo d映c đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

6. Bじ tiêu chuｂn đánh giá chＸt l⇔ぢng c¬ sぞ giáo dつc là m泳c đ瓜 yêu c亥u vƠ đi隠u ki羽n mƠ c挨 s荏 
giáo d映c ph違i đáp 泳ng đ吋 đ逢嬰c công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. M厩i tiêu chu育n 
泳ng v噂i m瓜t l┄nh v詠c ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c; trong m厩i tiêu chu育n có m瓜t s嘘 tiêu chí. 

7. Tiêu chí đánh giá chＸt l⇔ぢng c¬ sぞ giáo dつc là m泳c đ瓜 yêu c亥u vƠ đi隠u ki羽n c亥n đ衣t đ逢嬰c 荏 
m瓜t khía c衣nh c映 th吋 c栄a m厩i tiêu chu育n. 

8. Chuｂn đＺu ra (Expected Learning Outcome) là yêu c亥u t嘘i thi吋u v隠 ki院n th泳c, k悦 n<ng, m泳c 
đ瓜 t詠 ch栄 và trách nhi羽m cá nhơn mƠ ng逢運i h丑c đ衣t đ逢嬰c sau khi hoƠn thƠnh ch逢挨ng trình đƠo 
t衣o, đ逢嬰c c挨 s荏 giáo d映c cam k院t v噂i ng逢運i h丑c, xã h瓜i và công b嘘 công khai cùng v噂i các đi隠u 
ki羽n đ違m b違o th詠c hi羽n. 

9. Ch⇔¬ng trình đào tＴo (Programme) 荏 m瓜t trình đ瓜 c映 th吋 c栄a m瓜t ngành h丑c bao g欝m: m映c 
tiêu, chu育n đ亥u ra; n瓜i dung, ph逢挨ng pháp và ho衣t đ瓜ng đào t衣o; đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t - k悦 
thu壱t, c挨 c医u t鰻 ch泳c, ch泳c n<ng, nhi羽m v映 và các ho衣t đ瓜ng h丑c thu壱t c栄a đ挨n v鵜 đ逢嬰c giao 
nhi羽m v映 tri吋n khai đào t衣o ngành h丑c đó. 

10. Ch⇔¬ng trình dＴy hがc (Curriculum) c栄a m瓜t ch逢挨ng trình đƠo t衣o 荏 m瓜t trình đ瓜 c映 th吋 bao 
g欝m: m映c tiêu chung, m映c tiêu c映 th吋 và chu育n đ亥u ra đ嘘i v噂i ngành h丑c và m厩i h丑c ph亥n; n瓜i 
dung đào t衣o, ph逢挨ng pháp đánh giá vƠ th運i l逢嬰ng đ嘘i v噂i ngành h丑c và m厩i h丑c ph亥n. 



11. Aぐi sánh (Benchmarking) là ho衣t đ瓜ng đ嘘i chi院u và so sánh m瓜t c挨 s荏 giáo d映c ho員c m瓜t 
ch逢挨ng trình đƠo t衣o v噂i b瓜 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c ho員c v噂i c挨 s荏 giáo 
d映c/ch逢挨ng trình đƠo t衣o đ逢嬰c l詠a ch丑n. 

12. Các bên liên quan đ院n c挨 s荏 giáo d映c bao g欝m ng逢運i h丑c, gi違ng viên, nhơn viên, đ瓜i ng┡ 
lưnh đ衣o và qu違n lý, nhà s穎 d映ng lao đ瓜ng, các đ嘘i tác, gia đình ng逢運i h丑c, nhƠ đ亥u t逢, c挨 quan 
qu違n lý tr詠c ti院p, c挨 quan qu違n lỦ nhƠ n逢噂c v隠 giáo d映c, t鰻 ch泳c, cá nhân có liên quan khác. 

13. Triｘt lý giáo dつc là m瓜t t壱p h嬰p các quan đi吋m c嘘t lõi đ鵜nh h逢噂ng m映c tiêu giáo d映c, n瓜i 
dung vƠ ph逢挨ng pháp d衣y h丑c, vai trò c栄a gi違ng viên vƠ ng逢運i h丑c trong ho衣t đ瓜ng giáo d映c. 

Ai隠uă3.ăM映căđích s穎ăd映ngăb瓜ătiêu chu育năđánh giá ch医t l逢嬰ngăc挨ăs荏ăgiáo d映c 

1. C挨 s荏 giáo d映c s穎 d映ng b瓜 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c đ吋 t詠 đánh giá toàn 
b瓜 ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 nh茨m không ng瑛ng nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c, th詠c hi羽n trách nhi羽m 
gi違i trình v噂i các bên liên quan v隠 th詠c tr衣ng ch医t l逢嬰ng giáo d映c và hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n 
v鵜. 

2. Các t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c s穎 d映ng b瓜 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 
giáo d映c đ吋 đánh giá và công nh壱n ho員c không công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ嘘i 
v噂i c挨 s荏 giáo d映c. 

3. Các t鰻 ch泳c, cá nhân khác có th吋 d詠a vào b瓜 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c đ吋 
nh壱n đ鵜nh, đánh giá và tham gia ph違n bi羽n xã h瓜i đ嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c mà h丑 quan tâm. 

Ch逢挨ngăII 

B浦ăTIểUăCHU域NăAÁNHăGIÁăCH遺TăL姶営NGăC愛ăS雲ăGIÁOăD影C 

M映că1.ăA謂MăB謂OăCH遺TăL姶営NGăV陰ăCHI蔭NăL姶営C 

Ai隠uă4.ăTiêuăchu育nă1:ăT亥mănhìn, s泳ăm衣ngăvƠăv<năhóa 

1. Tiêu chí 1.1: Lưnh đ衣o c挨 s荏 giáo d映c đ違m b違o t亥m nhìn và s泳 m衣ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c đáp 
泳ng đ逢嬰c nhu c亥u và s詠 hài lòng c栄a các bên liên quan. 

2. Tiêu chí 1.2: Lưnh đ衣o c挨 s荏 giáo d映c thúc đ育y các giá tr鵜 v<n hóa phù h嬰p v噂i t亥m nhìn và s泳 
m衣ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

3. Tiêu chí 1.3: T亥m nhìn, s泳 m衣ng vƠ v<n hóa c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c ph鰻 bi院n, quán tri羽t và 
gi違i thích rõ rƠng đ吋 th詠c hi羽n. 

4. Tiêu chí 1.4: T亥m nhìn, s泳 m衣ng vƠ v<n hóa c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c rƠ soát đ吋 đáp 泳ng nhu 
c亥u và s詠 hài lòng c栄a các bên liên quan. 



5. Tiêu chí 1.5: T亥m nhìn, s泳 m衣ng vƠ v<n hóa c栄a c挨 s荏 giáo d映c c┡ng nh逢 quá trình xây d詠ng 
và phát tri吋n chúng đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u và s詠 hài lòng c栄a các bên liên quan. 

Ai隠uă5.ăTiêuăchu育nă2:ăQu違nătr鵜 

1. Tiêu chí 2.1: H羽 th嘘ng qu違n tr鵜 (bao g欝m h瓜i đ欝ng qu違n tr鵜 ho員c h瓜i đ欝ng tr逢運ng; các t鰻 ch泳c 
đ違ng, đoàn th吋; các h瓜i đ欝ng t逢 v医n khác) đ逢嬰c thành l壱p theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t nh茨m thi院t 
l壱p đ鵜nh h逢噂ng chi院n l逢嬰c phù h嬰p v噂i b嘘i c違nh c映 th吋 c栄a c挨 s荏 giáo d映c; đ違m b違o trách nhi羽m 
gi違i trình, tính b隠n v英ng, s詠 minh b衣ch và gi違m thi吋u các r栄i ro ti隠m tàng trong quá trình qu違n tr鵜 
c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

2. Tiêu chí 2.2: Quy院t đ鵜nh c栄a các c挨 quan qu違n tr鵜 đ逢嬰c chuy吋n t違i thành các k院 ho衣ch hành 
đ瓜ng, chính sách, h逢噂ng d磯n đ吋 tri吋n khai th詠c hi羽n. 

3. Tiêu chí 2.3: H羽 th嘘ng qu違n tr鵜 c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c rƠ soát th逢運ng xuyên. 

4. Tiêu chí 2.4: H羽 th嘘ng qu違n tr鵜 c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 t<ng hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng 
c栄a c挨 s荏 giáo d映c và qu違n lý r栄i ro t嘘t h挨n. 

Ai隠uă6.ăTiêuăchu育nă3:ăLưnhăđ衣oăvà qu違nălý 

1. Tiêu chí 3.1: Lưnh đ衣o c挨 s荏 giáo d映c thi院t l壱p c挨 c医u qu違n lỦ trong đó phơn đ鵜nh rõ vai trò, 
trách nhi羽m, quá trình ra quy院t đ鵜nh, ch院 đ瓜 thông tin, báo cáo đ吋 đ衣t đ逢嬰c t亥m nhìn, s泳 m衣ng, 
v<n hóa và các m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

2. Tiêu chí 3.2: Lưnh đ衣o c挨 s荏 giáo d映c tham gia vào vi羽c thông tin, k院t n嘘i các bên liên quan đ吋 
đ鵜nh h逢噂ng t亥m nhìn, s泳 m衣ng, v<n hóa và các m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

3. Tiêu chí 3.3: C挨 c医u lưnh đ衣o và qu違n lý c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c rƠ soát th逢運ng xuyên. 

4. Tiêu chí 3.4: C挨 c医u lưnh đ衣o và qu違n lý c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c c違i ti院n nh茨m t<ng hi羽u qu違 
qu違n lỦ vƠ đ衣t đ逢嬰c hi羽u qu違 công vi羽c c栄a c挨 s荏 giáo d映c nh逢 mong mu嘘n. 

Ai隠uă7.ăTiêuăchu育nă4:ăQu違nătr鵜ăchi院năl逢嬰c 

1. Tiêu chí 4.1: Th詠c hi羽n vi羽c l壱p k院 ho衣ch chi院n l逢嬰c nh茨m đ衣t đ逢嬰c t亥m nhìn, s泳 m衣ng vƠ v<n 
hóa c┡ng nh逢 các m映c tiêu chi院n l逢嬰c trong đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

2. Tiêu chí 4.2: K院 ho衣ch chi院n l逢嬰c đ逢嬰c quán tri羽t và chuy吋n t違i thành các k院 ho衣ch ng逸n h衣n 
và dài h衣n đ吋 tri吋n khai th詠c hi羽n. 

3. Tiêu chí 4.3: Các ch雨 s嘘 th詠c hi羽n chính, các ch雨 tiêu ph医n đ医u chính đ逢嬰c thi院t l壱p đ吋 đo 
l逢運ng m泳c đ瓜 th詠c hi羽n các m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

4. Tiêu chí 4.4: Quá trình l壱p k院 ho衣ch chi院n l逢嬰c c┡ng nh逢 các ch雨 s嘘 th詠c hi羽n chính, các ch雨 
tiêu ph医n đ医u chính đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đ衣t đ逢嬰c các m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 



Ai隠uă8.ăTiêuăchu育nă5:ăCác chính sách v隠ăđào t衣o,ănghiên c泳uăkhoaăh丑căvà ph映căv映ăc瓜ngă
đ欝ng 

1. Tiêu chí 5.1: Có h羽 th嘘ng đ吋 xây d詠ng các chính sách v隠 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và 
ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

2. Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát s詠 tuân th栄 các chính sách đ逢嬰c c映 th吋 hóa b茨ng v<n b違n, ph鰻 
bi院n và th詠c hi羽n. 

3. Tiêu chí 5.3: Các chính sách v隠 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c rà 
soát th逢運ng xuyên. 

4. Tiêu chí 5.4: Các chính sách v隠 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c c違i 
ti院n nh茨m t<ng hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c, đáp 泳ng nhu c亥u và s詠 hài lòng c栄a các 
bên liên quan. 

Ai隠uă9.ăTiêuăchu育nă6:ăQu違nălý ngu欝nănhân l詠c 

1. Tiêu chí 6.1: Ngu欝n nhân l詠c đ逢嬰c quy ho衣ch đ吋 đáp 泳ng đ亥y đ栄 nhu c亥u c栄a ho衣t đ瓜ng đào 
t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

2. Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuy吋n d映ng và l詠a ch丑n (bao g欝m c違 các tiêu chí v隠 đ衣o đ泳c và t詠 do 
h丑c thu壱t s穎 d映ng trong vi羽c đ隠 b衣t, b鰻 nhi羽m và s逸p x院p nhân s詠) đ逢嬰c xác đ鵜nh vƠ đ逢嬰c ph鰻 
bi院n. 

3. Tiêu chí 6.3: Xác đ鵜nh và xây d詠ng đ逢嬰c tiêu chu育n n<ng l詠c (bao g欝m c違 k悦 n<ng lưnh đ衣o) 
c栄a các nhóm cán b瓜, gi違ng viên, nhân viên khác nhau. 

4. Tiêu chí 6.4: Nhu c亥u đào t衣o, b欝i d逢叡ng, phát tri吋n đ瓜i ng┡ cán b瓜, gi違ng viên, nhân viên 
đ逢嬰c xác đ鵜nh và có các ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c tri吋n khai đ吋 đáp 泳ng các nhu c亥u đó. 

5. Tiêu chí 6.5: H羽 th嘘ng qu違n lý vi羽c th詠c hi羽n nhi羽m v映 (bao g欝m ch院 đ瓜 khen th逢荏ng, ghi 
nh壱n và k院 ho衣ch b欝i d逢叡ng) đ逢嬰c tri吋n khai đ吋 thúc đ育y và h厩 tr嬰 ho衣t đ瓜ng đào t衣o, nghiên 
c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

6. Tiêu chí 6.6: Các ch院 đ瓜, chính sách, quy trình và quy ho衣ch v隠 ngu欝n nhân l詠c đ逢嬰c rà soát 
th逢運ng xuyên. 

7. Tiêu chí 6.7: Các ch院 đ瓜, chính sách, quy trình và quy ho衣ch ngu欝n nhân l詠c đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 
h厩 tr嬰 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

Ai隠uă10.ăTiêuăchu育nă7:ăQu違nălỦătƠiăchínhăvƠăc挨ăs荏ăv壱tăch医t 

1. Tiêu chí 7.1: H羽 th嘘ng l壱p k院 ho衣ch, tri吋n khai, ki吋m toán, t<ng c逢運ng các ngu欝n l詠c tài chính 
c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ吋 h厩 tr嬰 vi羽c th詠c hi羽n t亥m nhìn, s泳 m衣ng, các m映c tiêu chi院n l逢嬰c trong đào 
t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c thi院t l壱p và v壱n hành. 



2. Tiêu chí 7.2: H羽 th嘘ng l壱p k院 ho衣ch, b違o trì, đánh giá, nơng c医p c挨 s荏 v壱t ch医t vƠ c挨 s荏 h衣 t亥ng 
bao g欝m các ph逢挨ng ti羽n d衣y và h丑c, các phòng thí nghi羽m, thi院t b鵜 và công c映 v.v. đ吋 đáp 泳ng 
các nhu c亥u v隠 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c thi院t l壱p và v壱n hành. 

3. Tiêu chí 7.3: H羽 th嘘ng l壱p k院 ho衣ch, b違o trì, ki吋m toán, nâng c医p các thi院t b鵜 công ngh羽 thông 
tin vƠ c挨 s荏 h衣 t亥ng nh逢 máy tính, h羽 th嘘ng m衣ng, h羽 th嘘ng d詠 phòng, b違o m壱t và quy隠n truy c壱p 
đ吋 đáp 泳ng các nhu c亥u v隠 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c thi院t l壱p và 
v壱n hành. 

4. Tiêu chí 7.4: H羽 th嘘ng l壱p k院 ho衣ch, b違o trì, đánh giá vƠ t<ng c逢運ng các ngu欝n l詠c h丑c t壱p 
nh逢 ngu欝n h丑c li羽u c栄a th逢 vi羽n, thi院t b鵜 h厩 tr嬰 gi違ng d衣y, c挨 s荏 d英 li羽u tr詠c tuy院n, v.v. đ吋 đáp 
泳ng các nhu c亥u v隠 đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c thi院t l壱p và v壱n 
hành. 

5. Tiêu chí 7.5: H羽 th嘘ng l壱p k院 ho衣ch, th詠c hi羽n, đánh giá và c違i ti院n môi tr逢運ng, s泳c kh臼e, s詠 
an toàn và kh違 n<ng ti院p c壱n c栄a nh英ng ng逢運i có nhu c亥u đ員c bi羽t đ逢嬰c thi院t l壱p và v壱n hành. 

Ai隠uă11.ăTiêuăchu育nă8:ăCác m衣ngăl逢噂iăvà quan h羽ăđ嘘iăngo衣i 

1. Tiêu chí 8.1: Có k院 ho衣ch phát tri吋n các đ嘘i tác, m衣ng l逢噂i và quan h羽 đ嘘i ngo衣i đ吋 đ衣t đ逢嬰c 
t亥m nhìn, s泳 m衣ng và các m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

2. Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và th臼a thu壱n đ吋 thúc đ育y các đ嘘i tác, m衣ng l逢噂i và 
quan h羽 đ嘘i ngo衣i đ逢嬰c tri吋n khai th詠c hi羽n. 

3. Tiêu chí 8.3: Các đ嘘i tác, m衣ng l逢噂i và quan h羽 đ嘘i ngo衣i đ逢嬰c rà soát. 

4. Tiêu chí 8.4: Các đ嘘i tác, m衣ng l逢噂i và quan h羽 đ嘘i ngo衣i đ逢嬰c c違i thi羽n đ吋 đ衣t đ逢嬰c t亥m nhìn, 
s泳 m衣ng và các m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

M映că2.ăA謂MăB謂OăCH遺TăL姶営NG V陰ăH烏ăTH渦NG 

Ai隠uă12.ăTiêuăchu育nă9:ăH羽ăth嘘ngăđ違măb違oăch医tăl逢嬰ngăbên trong 

1. Tiêu chí 9.1: C挨 c医u, vai trò, trách nhi羽m và trách nhi羽m gi違i trình c栄a h羽 th嘘ng đ違m b違o ch医t 
l逢嬰ng bên trong đ逢嬰c thi院t l壱p đ吋 đáp 泳ng các m映c tiêu chi院n l逢嬰c vƠ đ違m b違o ch医t l逢嬰ng c栄a c挨 
s荏 giáo d映c. 

2. Tiêu chí 9.2: Xây d詠ng k院 ho衣ch chi院n l逢嬰c v隠 đ違m b違o ch医t l逢嬰ng (bao g欝m chi院n l逢嬰c, 
chính sách, s詠 tham gia c栄a các bên liên quan, các ho衣t đ瓜ng trong đó có vi羽c thúc đ育y công tác 
đ違m b違o ch医t l逢嬰ng và t壱p hu医n nơng cao n<ng l詠c) đ吋 đáp 泳ng các m映c tiêu chi院n l逢嬰c vƠ đ違m 
b違o ch医t l逢嬰ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

3. Tiêu chí 9.3: K院 ho衣ch chi院n l逢嬰c v隠 đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ逢嬰c quán tri羽t và chuy吋n t違i thành 
các k院 ho衣ch ng逸n h衣n và dài h衣n đ吋 tri吋n khai th詠c hi羽n. 



4. Tiêu chí 9.4: H羽 th嘘ng l逢u tr英 v<n b違n, rà soát, ph鰻 bi院n các chính sách, h羽 th嘘ng, quy trình và 
th栄 t映c đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ逢嬰c tri吋n khai. 

5. Tiêu chí 9.5: Các ch雨 s嘘 th詠c hi羽n chính và các ch雨 tiêu ph医n đ医u chính đ逢嬰c thi院t l壱p đ吋 đo 
l逢運ng k院t qu違 công tác đ違m b違o ch医t l逢嬰ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

6. Tiêu chí 9.6: Quy trình l壱p k院 ho衣ch, các ch雨 s嘘 th詠c hi羽n chính và các ch雨 tiêu ph医n đ医u chính 
đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đáp 泳ng các m映c tiêu chi院n l逢嬰c vƠ đ違m b違o ch医t l逢嬰ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

Ai隠uă13.ăTiêuăchu育nă10:ăT詠ăđánhăgiáăvƠăđánh giá ngoài 

1. Tiêu chí 10.1: K院 ho衣ch t詠 đánh giá và chu育n b鵜 cho vi羽c đánh giá ngoƠi đ逢嬰c thi院t l壱p. 

2. Tiêu chí 10.2: Vi羽c t詠 đánh giá vƠ đánh giá ngoƠi đ逢嬰c th詠c hi羽n đ鵜nh k┻ b荏i các cán b瓜 
và/ho員c các chuyên gia đ瓜c l壱p đư đ逢嬰c đào t衣o. 

3. Tiêu chí 10.3: Các phát hi羽n và k院t qu違 c栄a vi羽c t詠 đánh giá vƠ đánh giá ngoƠi đ逢嬰c rà soát. 

4. Tiêu chí 10.4: Quy trình t詠 đánh giá và quy trình chu育n b鵜 cho vi羽c đánh giá ngoƠi đ逢嬰c c違i 
ti院n đ吋 đáp 泳ng các m映c tiêu chi院n l逢嬰c c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

Ai隠uă14.ăTiêuăchu育nă11:ăH羽ăth嘘ngăthôngătinăđ違măb違oăch医tăl逢嬰ngăbên trong 

1. Tiêu chí 11.1: K院 ho衣ch qu違n lỦ thông tin đ違m b違o ch医t l逢嬰ng bên trong bao g欝m vi羽c thu 
th壱p, x穎 lý, báo cáo, nh壱n và chuy吋n thông tin t瑛 các bên liên quan nh茨m h厩 tr嬰 ho衣t đ瓜ng đào 
t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c thi院t l壱p. 

2. Tiêu chí 11.2: Thông tin v隠 đ違m b違o ch医t l逢嬰ng bên trong bao g欝m k院t qu違 phân tích d英 li羽u 
ph違i phù h嬰p, chính xác và s印n có đ吋 cung c医p k鵜p th運i cho các bên liên quan nh茨m h厩 tr嬰 cho 
vi羽c ra quy院t đ鵜nh; đ欝ng th運i, đ違m b違o s詠 th嘘ng nh医t, b違o m壱t và an toàn. 

3. Tiêu chí 11.3: Th詠c hi羽n rà soát h羽 th嘘ng qu違n lỦ thông tin đ違m b違o ch医t l逢嬰ng bên trong, s嘘 
l逢嬰ng, ch医t l逢嬰ng, s詠 th嘘ng nh医t, b違o m壱t, an toàn c栄a d英 li羽u và thông tin. 

4. Tiêu chí 11.4: Vi羽c qu違n lý thông tin đ違m b違o ch医t l逢嬰ng bên trong c┡ng nh逢 các chính sách, 
quy trình và k院 ho衣ch qu違n lỦ thông tin đ違m b違o ch医t l逢嬰ng bên trong đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 h厩 tr嬰 đào 
t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

Ai隠uă15.ăTiêuăchu育nă12:ăNâng cao ch医tăl逢嬰ng 

1. Tiêu chí 12.1: Xây d詠ng k院 ho衣ch liên t映c nâng cao ch医t l逢嬰ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c bao g欝m 
các chính sách, h羽 th嘘ng, quy trình, th栄 t映c và ngu欝n l詠c đ吋 th詠c hi羽n t嘘t nh医t ho衣t đ瓜ng đào t衣o, 
nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

2. Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí l詠a ch丑n đ嘘i tác, các thông tin so chu育n vƠ đ嘘i sánh đ吋 nâng cao 
ch医t l逢嬰ng ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c thi院t l壱p. 



3. Tiêu chí 12.3: Th詠c hi羽n vi羽c so chu育n vƠ đ嘘i sánh nh茨m t<ng c逢運ng các ho衣t đ瓜ng đ違m b違o 
ch医t l逢嬰ng và khuy院n khích đ鰻i m噂i, sáng t衣o. 

4. Tiêu chí 12.4: Quy trình l詠a ch丑n, s穎 d映ng các thông tin so chu育n vƠ đ嘘i sánh đ逢嬰c rà soát. 

5. Tiêu chí 12.5: Quy trình l詠a ch丑n, s穎 d映ng các thông tin so chu育n vƠ đ嘘i sánh đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 
liên t映c đ衣t đ逢嬰c các k院t qu違 t嘘t nh医t trong đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

M映că3.ăA謂MăB謂OăCH遺TăL姶営NGăV陰ăTH衛CăHI烏NăCH永CăN;NG 

Ai隠uă16.ăTiêuăchu育nă13:ăTuy吋năsinhăvà nh壱păh丑c 

1. Tiêu chí 13.1: Xây d詠ng k院 ho衣ch, chính sách và truy隠n thông đ吋 tuy吋n sinh cho các ch逢挨ng 
trình đƠo t衣o khác nhau c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

2. Tiêu chí 13.2: Xây d詠ng các tiêu chí đ吋 l詠a ch丑n ng逢運i h丑c có ch医t l逢嬰ng cho m厩i ch逢挨ng 
trình đƠo t衣o. 

3. Tiêu chí 13.3: Quy trình giám sát công tác tuy吋n sinh và nh壱p h丑c đ逢嬰c th詠c hi羽n. 

4. Tiêu chí 13.4: Có các bi羽n pháp giám sát vi羽c tuy吋n sinh và nh壱p h丑c. 

5. Tiêu chí 13.5: Công tác tuy吋n sinh và nh壱p h丑c đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đ違m b違o tính phù h嬰p và hi羽u 
qu違. 

Ai隠uă17.ăTiêuăchu育nă14:ăThi院tăk院ăvƠărƠăsoátăch逢挨ngătrìnhăd衣yăh丑c 

1. Tiêu chí 14.1: Xây d詠ng h羽 th嘘ng đ吋 thi院t k院, phát tri吋n, giám sát, rà soát, th育m đ鵜nh, phê 
duy羽t vƠ ban hƠnh các ch逢挨ng trình d衣y h丑c cho t医t c違 các ch逢挨ng trình đƠo t衣o và các môn 
h丑c/h丑c ph亥n có s詠 đóng góp và ph違n h欝i c栄a các bên liên quan. 

2. Tiêu chí 14.2: Có h羽 th嘘ng xây d詠ng, rƠ soát, đi隠u ch雨nh chu育n đ亥u ra c栄a ch逢挨ng trình đƠo 
t衣o và các môn h丑c/h丑c ph亥n đ吋 phù h嬰p v噂i nhu c亥u c栄a các bên liên quan. 

3. Tiêu chí 14.3: Các đ隠 c逢挨ng môn h丑c/h丑c ph亥n, k院 ho衣ch gi違ng d衣y c栄a ch逢挨ng trình đƠo t衣o 
và các môn h丑c/h丑c ph亥n đ逢嬰c v<n b違n hóa, ph鰻 bi院n và th詠c hi羽n d詠a trên chu育n đ亥u ra. 

4. Tiêu chí 14.4: Vi羽c rà soát quy trình thi院t k院, đánh giá vƠ rƠ soát ch逢挨ng trình d衣y h丑c đ逢嬰c 
th詠c hi羽n. 

5. Tiêu chí 14.5: Quy trình thi院t k院, đánh giá vƠ ch逢挨ng trình d衣y h丑c đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đ違m b違o 
s詠 phù h嬰p và c壱p nh壱t nh茨m đáp 泳ng nhu c亥u luôn thay đ鰻i c栄a các bên liên quan. 

Ai隠uă18.ăTiêuăchu育nă15:ăGi違ngăd衣yăvà h丑căt壱p 



1. Tiêu chí 15.1: Thi院t l壱p đ逢嬰c h羽 th嘘ng l詠a ch丑n các ho衣t đ瓜ng d衣y và h丑c phù h嬰p v噂i tri院t lý 
giáo d映c vƠ đ吋 đ衣t đ逢嬰c chu育n đ亥u ra. 

2. Tiêu chí 15.2: Tri吋n khai đ逢嬰c h羽 th嘘ng thu hút, tuy吋n ch丑n đ瓜i ng┡ gi違ng viên, phân công 
nhi羽m v映 d詠a trên trình đ瓜 chuyên môn, n<ng l詠c, thành tích chuyên môn và kinh nghi羽m. 

3. Tiêu chí 15.3: Các ho衣t đ瓜ng d衣y và h丑c thúc đ育y vi羽c h丑c t壱p su嘘t đ運i đ逢嬰c t鰻 ch泳c phù h嬰p 
đ吋 đ衣t đ逢嬰c chu育n đ亥u ra. 

4. Tiêu chí 15.4: Các ho衣t đ瓜ng d衣y và h丑c đ逢嬰c giám sát vƠ đánh giá đ吋 đ違m b違o và c違i ti院n 
ch医t l逢嬰ng. 

5. Tiêu chí 15.5: Tri院t lý giáo d映c c┡ng nh逢 ho衣t đ瓜ng d衣y và h丑c đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đ衣t đ逢嬰c 
chu育n đ亥u ra, đ違m b違o d衣y và h丑c có ch医t l逢嬰ng, h丑c t壱p su嘘t đ運i. 

Ai隠uă19.ăTiêuăchu育nă16:ăAánhăgiáăng逢運iăh丑c                 

1. Tiêu chí 16.1: Thi院t l壱p đ逢嬰c h羽 th嘘ng l壱p k院 ho衣ch và l詠a ch丑n các lo衣i hình đánh giá ng逢運i 
h丑c phù h嬰p trong quá trình h丑c t壱p. 

2. Tiêu chí 16.2: Các ho衣t đ瓜ng đánh giá ng逢運i h丑c đ逢嬰c thi院t k院 phù h嬰p v噂i vi羽c đ衣t đ逢嬰c 
chu育n đ亥u ra. 

3. Tiêu chí 16.3: Các ph逢挨ng pháp đánh giá vƠ k院t qu違 đánh giá ng逢運i h丑c đ逢嬰c rƠ soát đ吋 đ違m 
b違o đ瓜 chính xác, tin c壱y, công b茨ng vƠ h逢噂ng t噂i đ衣t đ逢嬰c chu育n đ亥u ra. 

4. Tiêu chí 16.4: Các lo衣i hình vƠ các ph逢挨ng pháp đánh giá ng逢運i h丑c đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đ違m b違o 
đ瓜 chính xác, tin c壱y vƠ h逢噂ng t噂i đ衣t đ逢嬰c chu育n đ亥u ra. 

Ai隠uă20.ăTiêuăchu育nă17:ăCác ho衣tăđ瓜ngăph映căv映ăvà h厩ătr嬰ăng逢運iăh丑c 

1. Tiêu chí 17.1: Có k院 ho衣ch tri吋n khai các ho衣t đ瓜ng ph映c v映 và h厩 tr嬰 ng逢運i h丑c c┡ng nh逢 h羽 
th嘘ng giám sát ng逢運i h丑c. 

2. Tiêu chí 17.2: Các ho衣t đ瓜ng ph映c v映 và h厩 tr嬰 ng逢運i h丑c c┡ng nh逢 h羽 th嘘ng giám sát ng逢運i 
h丑c đ逢嬰c tri吋n khai đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u c栄a các bên liên quan. 

3. Tiêu chí 17.3: Các ho衣t đ瓜ng ph映c v映 và h厩 tr嬰 ng逢運i h丑c c┡ng nh逢 h羽 th嘘ng giám sát ng逢運i 
h丑c đ逢嬰c rà soát. 

4. Tiêu chí 17.4: Các ho衣t đ瓜ng ph映c v映 và h厩 tr嬰 ng逢運i h丑c c┡ng nh逢 h羽 th嘘ng giám sát ng逢運i 
h丑c đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đáp 泳ng nhu c亥u và s詠 hài lòng c栄a các bên liên quan. 

Ai隠uă21.ăTiêuăchu育nă18:ăQu違nălý nghiên c泳uăkhoaăh丑c 



1. Tiêu chí 18.1: Thi院t l壱p đ逢嬰c h羽 th嘘ng ch雨 đ衣o, đi隠u hành, th詠c hi羽n, giám sát và rà soát các 
ho衣t đ瓜ng nghiên c泳u, ch医t l逢嬰ng cán b瓜 nghiên c泳u, các ngu欝n l詠c và các ho衣t đ瓜ng liên quan 
đ院n nghiên c泳u. 

2. Tiêu chí 18.2: Chi院n l逢嬰c tìm ki院m ngu欝n kinh phí ph映c v映 nghiên c泳u, thúc đ育y nghiên c泳u, 
phát ki院n khoa h丑c, h嬰p tác và nghiên c泳u đ雨nh cao đ逢嬰c tri吋n khai đ吋 đ衣t đ逢嬰c t亥m nhìn và s泳 
m衣ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

3. Tiêu chí 18.3: Các ch雨 s嘘 th詠c hi羽n chính đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 đánh giá s嘘 l逢嬰ng và ch医t l逢嬰ng 
nghiên c泳u. 

4. Tiêu chí 18.4: Công tác qu違n lý nghiên c泳u đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 nâng cao ch医t l逢嬰ng nghiên c泳u 
và phát ki院n khoa h丑c. 

Ai隠uă22.ăTiêuăchu育nă19:ăQu違nălý tài s違nătrí tu羽 

1. Tiêu chí 19.1: Thi院t l壱p đ逢嬰c h羽 th嘘ng qu違n lý và b違o h瓜 các phát minh, sáng ch院, b違n quy隠n 
và k院t qu違 nghiên c泳u. 

2. Tiêu chí 19.2: H羽 th嘘ng ghi nh壱n, l逢u tr英 và khai thác tài s違n trí tu羽 đ逢嬰c tri吋n khai. 

3. Tiêu chí 19.3: H羽 th嘘ng rà soát công tác qu違n lý tài s違n trí tu羽 đ逢嬰c tri吋n khai th詠c hi羽n. 

4. Tiêu chí 19.4: Công tác qu違n lý tài s違n trí tu羽 đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 b違o h瓜 c挨 s荏 giáo d映c, cán b瓜 
nghiên c泳u và các l嬰i ích c瓜ng đ欝ng. 

Ai隠uă23.ăTiêuăchu育nă20:ăH嬰pătácăvƠăđ嘘iătác nghiên c泳uăkhoaăh丑c 

1. Tiêu chí 20.1: Xây d詠ng h羽 th嘘ng đ吋 thi院t l壱p các m嘘i quan h羽 h嬰p tác vƠ đ嘘i tác trong nghiên 
c泳u nh茨m đáp 泳ng các m映c tiêu nghiên c泳u. 

2. Tiêu chí 20.2: Tri吋n khai đ逢嬰c các chính sách vƠ quy trình thúc đ育y h嬰p tác vƠ đ嘘i tác nghiên 
c泳u. 

3. Tiêu chí 20.3: H羽 th嘘ng rà soát tính hi羽u qu違 c栄a h嬰p tác vƠ đ嘘i tác nghiên c泳u đ逢嬰c tri吋n khai 
th詠c hi羽n. 

4. Tiêu chí 20.4: Các ho衣t đ瓜ng h嬰p tác vƠ đ嘘i tác nghiên c泳u đ逢嬰c c違i thi羽n đ吋 đ衣t đ逢嬰c các 
m映c tiêu nghiên c泳u. 

Ai隠uă24.ăTiêuăchu育nă21:ăK院tăn嘘iăvà ph映căv映ăc瓜ngăđ欝ng 

1. Tiêu chí 21.1: Xây d詠ng đ逢嬰c k院 ho衣ch k院t n嘘i và cung c医p các d鵜ch v映 ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ吋 
th詠c hi羽n t亥m nhìn và s泳 m衣ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 



2. Tiêu chí 21.2: Các chính sách vƠ h逢噂ng d磯n cho ho衣t đ瓜ng k院t n嘘i và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c 
th詠c hi羽n. 

3. Tiêu chí 21.3: Tri吋n khai đ逢嬰c h羽 th嘘ng đo l逢運ng, giám sát vi羽c k院t n嘘i và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng. 

4. Tiêu chí 21.4: Vi羽c cung c医p các d鵜ch v映 ph映c v映 và k院t n嘘i c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c c違i ti院n đ吋 đáp 
泳ng nhu c亥u và s詠 hài lòng c栄a các bên liên quan. 

M映că4. K蔭TăQU謂ăHO萎TăA浦NG 

Ai隠uă25.ăTiêuăchu育nă22:ăK院tăqu違ăđào t衣o 

1. Tiêu chí 22.1: T益 l羽 ng逢運i h丑c đ衣t yêu c亥u và t益 l羽 thôi h丑c c栄a t医t c違 các ch逢挨ng trình đƠo 
t衣o, các môn h丑c/h丑c ph亥n đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

2. Tiêu chí 22.2: Th運i gian t嘘t nghi羽p trung bình cho t医t c違 các ch逢挨ng trình đƠo t衣o đ逢嬰c xác 
l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

3. Tiêu chí 22.3: Kh違 n<ng có vi羽c làm c栄a ng逢運i h丑c t嘘t nghi羽p c栄a t医t c違 các ch逢挨ng trình đƠo 
t衣o đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

4. Tiêu chí 22.4: M泳c đ瓜 hài lòng c栄a các bên liên quan v隠 ch医t l逢嬰ng c栄a ng逢運i h丑c t嘘t nghi羽p 
đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

Ai隠uă26.ăTiêuăchu育nă23:ăK院tăqu違ănghiên c泳uăkhoaăh丑c 

1. Tiêu chí 23.1: Lo衣i hình và kh嘘i l逢嬰ng nghiên c泳u c栄a đ瓜i ng┡ gi違ng viên và cán b瓜 nghiên 
c泳u đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

2. Tiêu chí 23.2: Lo衣i hình và kh嘘i l逢嬰ng nghiên c泳u c栄a ng逢運i h丑c đ逢嬰c xác l壱p, giám sát và 
đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

3. Tiêu chí 23.3: Lo衣i hình và s嘘 l逢嬰ng các công b嘘 khoa h丑c bao g欝m c違 các trích d磯n đ逢嬰c xác 
l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

4. Tiêu chí 23.4: Lo衣i hình và s嘘 l逢嬰ng các tài s違n trí tu羽 đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 
c違i ti院n. 

5. Tiêu chí 23.5: Ngân qu悦 cho t瑛ng lo衣i ho衣t đ瓜ng nghiên c泳u đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i 
sánh đ吋 c違i ti院n. 

6. Tiêu chí 23.6: K院t qu違 nghiên c泳u và sáng t衣o, bao g欝m vi羽c th逢挨ng m衣i hóa, th穎 nghi羽m 
chuy吋n giao, thành l壱p các đ挨n v鵜 kh荏i nghi羽p, v.v. đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i 
ti院n. 

Ai隠uă27.ăTiêuăchu育nă24:ăK院tăqu違ăph映căv映ăc瓜ngăđ欝ng 



1. Tiêu chí 24.1: Lo衣i hình và kh嘘i l逢嬰ng tham gia vào ho衣t đ瓜ng k院t n嘘i và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng, 
đóng góp cho xã h瓜i đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

2. Tiêu chí 24.2: Tác đ瓜ng xã h瓜i, k院t qu違 c栄a ho衣t đ瓜ng k院t n嘘i và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng, đóng góp 
cho xã h瓜i đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

3. Tiêu chí 24.3: Tác đ瓜ng c栄a ho衣t đ瓜ng k院t n嘘i và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ嘘i v噂i ng逢運i h丑c vƠ đ瓜i 
ng┡ cán b瓜, gi違ng viên, nhơn viên đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

4. Tiêu chí 24.4: S詠 hài lòng c栄a các bên liên quan v隠 ho衣t đ瓜ng k院t n嘘i và ph映c v映 c瓜ng đ欝ng, 
đóng góp cho xã h瓜i đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

Ai隠uă28.ăTiêuăchu育nă25:ăK院tăqu違ătài chính và th鵜ătr逢運ng 

1. Tiêu chí 25.1: K院t qu違 và các ch雨 s嘘 tài chính c栄a ho衣t đ瓜ng đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và 
ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

2. Tiêu chí 25.2: K院t qu違 và các ch雨 s嘘 th鵜 tr逢運ng c栄a ho衣t đ瓜ng đào t衣o, nghiên c泳u khoa h丑c và 
ph映c v映 c瓜ng đ欝ng đ逢嬰c xác l壱p, giám sát vƠ đ嘘i sánh đ吋 c違i ti院n. 

Ch逢挨ngăIII 

QUYăTRỊNH,ăCHUăK┺ăKI韻MăA卯NHăCH遺TăL姶営NGăGIÁOăD影C 

M映că1. QUY TRÌNH, CHU K ┺,ăCÁCHăAÁNHăGIÁ,ăCÁCHăTệNHăAI韻M 

Ai隠uă29.ăQuyătrìnhăvƠăchuăk┻ăki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăc挨ăs荏ăgiáo d映c 

1. Quy trình ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c th詠c hi羽n theo các b逢噂c: 

a) T詠 đánh giá; 

b) Aánh giá ngoƠi; 

c) Th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá; 

d) Công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

2. Chu k┻ ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c lƠ 5 n<m. 

Ai隠uă30.ăCáchăđánhăgiáăvƠăcáchătínhăđi吋m 

1. Các tiêu chí c栄a b瓜 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c quy đ鵜nh t衣i Ch逢挨ng II c栄a 
Quy đ鵜nh nƠy đ逢嬰c đánh giá theo thang đánh giá 7 m泳c (t逢挨ng 泳ng v噂i 7 đi吋m) nh逢 sau: 



a) M泳c 1. Không đáp 泳ng yêu c亥u tiêu chí: Không th詠c hi羽n công tác đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ吋 đáp 
泳ng yêu c亥u tiêu chí. Không có các k院 ho衣ch, tài li羽u, minh ch泳ng ho員c k院t qu違 có s印n. C亥n th詠c 
hi羽n c違i ti院n ch医t l逢嬰ng ngay; 

b) M泳c 2. Ch逢a đáp 泳ng yêu c亥u tiêu chí, c亥n có thêm nhi隠u c違i ti院n ch医t l逢嬰ng: Công tác đ違m 
b違o ch医t l逢嬰ng đ嘘i v噂i nh英ng l┄nh v詠c c亥n ph違i c違i ti院n đ吋 đáp 泳ng yêu c亥u tiêu chí m噂i đang 荏 
giai đo衣n l壱p k院 ho衣ch ho員c không đáp 泳ng yêu c亥u. Có ít tài li羽u ho員c minh ch泳ng. Ho衣t đ瓜ng 
đ違m b違o ch医t l逢嬰ng còn ít đ逢嬰c th詠c hi羽n ho員c hi羽u qu違 kém; 

c) M泳c 3. Ch逢a đáp 泳ng yêu c亥u tiêu chí nh逢ng ch雨 c亥n m瓜t vài c違i ti院n nh臼 s胤 đáp 泳ng đ逢嬰c yêu 
c亥u: Aư xác đ鵜nh và th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ吋 đáp 泳ng yêu c亥u c栄a tiêu chí 
nh逢ng c亥n có thêm c違i ti院n nh臼 m噂i đáp 泳ng đ亥y đ栄 yêu c亥u c栄a tiêu chí. Có các tài li羽u, nh逢ng 
không có các minh ch泳ng rõ ràng ch泳ng t臼 chúng đ逢嬰c s穎 d映ng, tri吋n khai đ亥y đ栄. Vi羽c th詠c 
hi羽n ho衣t đ瓜ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng không nh医t quán ho員c có k院t qu違 h衣n ch院; 

d) M泳c 4. Aáp 泳ng đ亥y đ栄 yêu c亥u tiêu chí: Th詠c hi羽n đ亥y đ栄 công tác đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ吋 
đáp 泳ng yêu c亥u c栄a tiêu chí. Có các minh ch泳ng ch泳ng t臼 vi羽c th詠c hi羽n đ逢嬰c ti院n hƠnh đ亥y đ栄. 
Vi羽c th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đem l衣i k院t qu違 đúng nh逢 mong đ嬰i; 

đ) M泳c 5. Aáp 泳ng cao h挨n yêu c亥u tiêu chí: Công tác đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đáp 泳ng t嘘t h挨n so 
v噂i yêu c亥u c栄a tiêu chí. Có các minh ch泳ng ch泳ng t臼 vi羽c th詠c hi羽n đ逢嬰c ti院n hành m瓜t cách 
hi羽u qu違. Vi羽c th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng cho th医y các k院t qu違 t嘘t và th吋 hi羽n xu 
h逢噂ng c違i ti院n tích c詠c; 

e) M泳c 6. Th詠c hi羽n t嘘t nh逢 m瓜t hình m磯u c栄a qu嘘c gia: Vi羽c th詠c hi羽n công tác đ違m b違o ch医t 
l逢嬰ng đ吋 đáp 泳ng yêu c亥u c栄a tiêu chí đ逢嬰c xem lƠ đi吋n hình t嘘t nh医t c栄a qu嘘c gia. Có các minh 
ch泳ng ch泳ng t臼 vi羽c th詠c hi羽n đ逢嬰c ti院n hành m瓜t cách hi羽u qu違. Vi羽c th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng đ違m 
b違o ch医t l逢嬰ng cho các k院t qu違 r医t t嘘t và th吋 hi羽n xu h逢噂ng c違i ti院n r医t tích c詠c; 

g) M泳c 7. Th詠c hi羽n xu医t s逸c, đ衣t m泳c c栄a các c挨 s荏 giáo d映c hƠng đ亥u th院 gi噂i: Vi羽c th詠c hi羽n 
công tác đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ吋 đáp 泳ng yêu c亥u c栄a tiêu chí đ逢嬰c xem là xu医t s逸c, đ衣t trình đ瓜 
c栄a nh英ng c挨 s荏 giáo d映c hƠng đ亥u th院 gi噂i ho員c lƠ đi吋n hình hƠng đ亥u đ吋 các c挨 s荏 giáo d映c 
khác trên th院 gi噂i h丑c theo. Có các minh ch泳ng ch泳ng t臼 vi羽c th詠c hi羽n đ逢嬰c ti院n hành m瓜t cách 
sáng t衣o. Vi羽c th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng cho các k院t qu違 xu医t s逸c và th吋 hi羽n xu 
h逢噂ng c違i ti院n xu医t s逸c. 

2. Cách tính đi吋m 

a) Ai吋m c栄a m厩i tiêu chí lƠ đi吋m nguyên t逢挨ng 泳ng v噂i các m泳c quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này; 

b) Ai吋m c栄a m厩i tiêu chu育n là trung bình c瓜ng đi吋m các tiêu chí trong tiêu chu育n đó, làm tròn 
đ院n 2 ch英 s嘘 th壱p phân sau d医u ph育y; 

c) Ai吋m trung bình c栄a các tiêu chu育n trong m厩i m映c t衣i Ch逢挨ng II c栄a Quy đ鵜nh nƠy lƠ đi吋m 
trung bình c瓜ng c栄a các tiêu chu育n trong m映c, lƠm tròn đ院n 2 ch英 s嘘 th壱p phân sau d医u ph育y. 



M映că2. T衛ăAÁNH GIÁ  

Ai隠uă31.ăCácăb逢噂căt詠ăđánh giá 

1. Thành l壱p H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá. 

2. L壱p k院 ho衣ch t詠 đánh giá. 

3. Thu th壱p, phân tích và x穎 lý thông tin, minh ch泳ng. 

4. Vi院t báo cáo t詠 đánh giá. 

5. L逢u tr英 và s穎 d映ng báo cáo t詠 đánh giá. 

6. Tri吋n khai các ho衣t đ瓜ng sau khi hoàn thành báo cáo t詠 đánh giá. 

Ai隠uă32.ăH瓜iăđ欝ngăt詠ăđánhăgiáăc挨ăs荏ăgiáo d映c 

1. H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá c挨 s荏 giáo d映c có s嘘 thành viên là s嘘 l飲 và có ít nh医t là 11 thành viên, do 
Giám đ嘘c ho員c Hi羽u tr逢荏ng (sau đây g丑i chung là Hi羽u tr逢荏ng) c挨 s荏 giáo d映c quy院t đ鵜nh thành 
l壱p. 

2. Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá là Hi羽u tr逢荏ng; Phó Ch栄 t鵜ch là m瓜t Phó Hi羽u tr逢荏ng. Các 
thành viên khác g欝m đ衣i di羽n c栄a H瓜i đ欝ng tr逢運ng ho員c H瓜i đ欝ng qu違n tr鵜, H瓜i đ欝ng khoa h丑c 
vƠ đƠo t衣o, t鰻 ch泳c đ違ng, các t鰻 ch泳c đoàn th吋 khác thu瓜c c挨 s荏 giáo d映c; đ挨n v鵜 chuyên trách v隠 
đ違m b違o ch医t l逢嬰ng và m瓜t s嘘 phòng, ban, khoa, b瓜 môn; đ衣i di羽n gi違ng viên, ng逢運i h丑c. 

3. H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá có Ban Th逢 kỦ giúp vi羽c, bao g欝m các cán b瓜 c栄a đ挨n v鵜 chuyên trách 
v隠 đ違m b違o ch医t l逢嬰ng và các cán b瓜 khác, trong đó tr逢荏ng đ挨n v鵜 đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đ逢嬰c ch雨 
đ鵜nh lƠm tr逢荏ng ban. Các công vi羽c c映 th吋 c栄a H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá đ逢嬰c phân công cho các 
nhóm công tác chuyên trách g欝m các thành viên c栄a H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá vƠ Ban Th逢 kỦ. M厩i 
nhóm công tác có 3-5 ng逢運i, ph映 trách m瓜t s嘘 tiêu chu育n và do m瓜t thành viên c栄a H瓜i đ欝ng ph映 
trách. 

4. H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá có ch泳c n<ng giúp Hi羽u tr逢荏ng ch雨 đ衣o tri吋n khai t詠 đánh giá c挨 s荏 giáo 
d映c theo Quy đ鵜nh này. H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá làm vi羽c theo nguyên t逸c t壱p trung dân ch栄, th違o 
lu壱n đ吋 đi đ院n th嘘ng nh医t. 

5. H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá có các nhi羽m v映 sau: 

a) Ph鰻 bi院n ch栄 tr逢挨ng tri吋n khai t詠 đánh giá; gi噂i thi羽u quy trình t詠 đánh giá, nghiên c泳u, trao 
đ鰻i kinh nghi羽m t詠 đánh giá và yêu c亥u các đ挨n v鵜, cá nhân liên quan ph嘘i h嬰p th詠c hi羽n; 

b) Thu th壱p thông tin, minh ch泳ng, rà soát các ho衣t đ瓜ng vƠ đ嘘i chi院u k院t qu違 đ衣t đ逢嬰c v噂i m映c 
tiêu c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ隠 ra; đánh giá m泳c đ瓜 đ衣t đ逢嬰c, xác đ鵜nh các đi吋m m衣nh và t欝n t衣i c栄a 
c挨 s荏 giáo d映c; đ隠 xu医t k院 ho衣ch c違i ti院n và nâng cao ch医t l逢嬰ng; 



c) A嘘i chi院u k院t qu違 đ衣t đ逢嬰c v噂i các tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng do B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c 
vƠ AƠo t衣o ban hành, vi院t báo cáo t詠 đánh giá; 

d) Công b嘘 báo cáo t詠 đánh giá trong n瓜i b瓜 c挨 s荏 giáo d映c; 

đ) T鰻 ch泳c duy trì, c壱p nh壱t c挨 s荏 d英 li羽u t詠 đánh giá; 

e) T逢 v医n cho Hi羽u tr逢荏ng v隠 các bi羽n pháp c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

6. Nhi羽m v映 c栄a các thành viên H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá: 

a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng ch鵜u trách nhi羽m v隠 các ho衣t đ瓜ng c栄a H瓜i đ欝ng, phân công nhi羽m v映 c映 
th吋 cho t瑛ng thƠnh viên, trong đó xác đ鵜nh nh英ng công vi羽c ph違i th詠c hi羽n t逢挨ng 泳ng v噂i t瑛ng 
tiêu chu育n đánh giá, th運i gian b逸t đ亥u và k院t thúc, ng逢運i ch鵜u trách nhi羽m chính và nh英ng ng逢運i 
ph嘘i h嬰p; tri羽u t壱p vƠ đi隠u hành các phiên h丑p c栄a H瓜i đ欝ng; phê duy羽t k院 ho衣ch t詠 đánh giá; ch雨 
đ衣o quá trình thu th壱p thông tin, minh ch泳ng, x穎 lý, phân tích và vi院t báo cáo t詠 đánh giá; gi違i 
quy院t các v医n đ隠 phát sinh trong quá trình tri吋n khai t詠 đánh giá; 

b) Các thành viên khác c栄a H瓜i đ欝ng có nhi羽m v映 th詠c hi羽n nh英ng công vi羽c do Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng phân công và ch鵜u trách nhi羽m v隠 công vi羽c đ逢嬰c giao; 

c) Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng khi đ逢嬰c Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng u益 quy隠n, có nhi羽m v映 đi隠u hành H瓜i 
đ欝ng và ch鵜u trách nhi羽m v隠 công vi羽c đ逢嬰c u益 quy隠n. 

7. Các thành viên c栄a H瓜i đ欝ng ph違i đ逢嬰c t壱p hu医n nghi羽p v映 t詠 đánh giá v隠 các n瓜i dung: h羽 
th嘘ng đ違m b違o ch医t l逢嬰ng giáo d映c; quy trình và chu k┻ ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng; h逢噂ng d磯n t詠 
đánh giá; kinh nghi羽m t詠 đánh giá 荏 trong vƠ ngoƠi n逢噂c; các k悦 thu壱t: nghiên c泳u h欝 s挨 v<n 
b違n, ph臼ng v医n, quan sát, th違o lu壱n nhóm, đi隠u tra và vi院t báo cáo t詠 đánh giá. 

8. H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá có th吋 đ隠 ngh鵜 Hi羽u tr逢荏ng thuê chuyên gia t逢 v医n giúp H瓜i đ欝ng tri吋n 
khai t詠 đánh giá. Chuyên gia t逢 v医n ph違i có trình đ瓜 th衣c s┄ tr荏 lên, có hi吋u bi院t v隠 đ違m b違o và 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, t詠 đánh giá và các k悦 thu壱t c亥n thi院t đ吋 tri吋n khai t詠 đánh giá. 

Ai隠uă33.ăL壱păk院ăho衣chăt詠ăđánh giá 

1. C挨 s荏 giáo d映c l壱p k院 ho衣ch t詠 đánh giá vƠ đ逢嬰c Hi羽u tr逢荏ng - Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá 
phê duy羽t. 

2. K院 ho衣ch t詠 đánh giá ph違i th吋 hi羽n đ逢嬰c các n瓜i dung sau: 

a) M映c đích và ph衣m vi c栄a đ嬰t t詠 đánh giá; 

b) Thành ph亥n H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá; 

c) Nhi羽m v映 c映 th吋 c栄a t瑛ng thành viên H瓜i đ欝ng; 



d) Công c映 t詠 đánh giá; 

đ) Xác đ鵜nh các thông tin và minh ch泳ng c亥n thu th壱p; 

e) D詠 ki院n các ngu欝n l詠c v隠 c挨 s荏 v壱t ch医t, tài chính và th運i đi吋m c亥n huy đ瓜ng các ngu欝n l詠c 
trong quá trình tri吋n khai t詠 đánh giá; 

g) Th運i gian bi吋u: ch雨 rõ kho違ng th運i gian c亥n thi院t đ吋 tri吋n khai và l鵜ch trình th詠c hi羽n các ho衣t 
đ瓜ng c映 th吋 trong quá trình tri吋n khai t詠 đánh giá. 

Ai隠uă34.ăThuăth壱p,ăphân tích và x穎ălý thông tin, minh ch泳ng 

1. C<n c泳 vào các tiêu chí trong b瓜 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c, H瓜i đ欝ng t詠 
đánh giá phân công c映 th吋 cho các thành viên c栄a H瓜i đ欝ng ch鵜u trách nhi羽m t鰻 ch泳c thu th壱p, 
phân tích và x穎 lý thông tin và minh ch泳ng tr逢噂c khi ti院n hành vi院t báo cáo t詠 đánh giá. 

2. Trong quá trình thu th壱p thông tin và minh ch泳ng, ph違i ch雨 rõ ngu欝n g嘘c c栄a chúng. Có bi羽n 
pháp b違o v羽, l逢u tr英 các thông tin, minh ch泳ng, k吋 c違 các t逢 li羽u liên quan đ院n ngu欝n g嘘c c栄a 
các thông tin và minh ch泳ng thu đ逢嬰c. Khuy院n khích s穎 d映ng công ngh羽 thông tin đ吋 tri吋n khai 
ho衣t đ瓜ng t詠 đánh giá, s嘘 hóa các minh ch泳ng, t衣o thu壱n ti羽n cho vi羽c c壱p nh壱t, l逢u tr英 vƠ đ嘘i 
chi院u thông tin. 

Ai隠uă35.ăVi院tăbáo cáo t詠ăđánh giá 

1. Báo cáo t詠 đánh giá đ逢嬰c trình bày m瓜t cách cô đ丑ng, rõ rƠng, đ違m b違o tính khách quan, đ亥y 
đ栄 theo các tiêu chí đánh giá ch医t l逢嬰ng, bao g欝m các ph亥n chính: 

a) D英 li羽u v隠 c挨 s荏 giáo d映c; 

b) M泳c đ瓜 đáp 泳ng theo các tiêu chu育n; 

c) T詠 đánh giá v隠 đ違m b違o ch医t l逢嬰ng. 

2. D詠 th違o báo cáo t詠 đánh giá đ逢嬰c công b嘘 trong n瓜i b瓜 c挨 s荏 giáo d映c đ吋 các cán b瓜 qu違n lý, 
gi違ng viên, cán b瓜 khoa h丑c, nhơn viên vƠ ng逢運i h丑c có th吋 đ丑c vƠ đóng góp Ủ ki院n trong th運i 
gian ít nh医t là 10 ngày làm vi羽c. 

3. Báo cáo t詠 đánh giá đ逢嬰c H瓜i đ欝ng t詠 đánh giá hoàn thi羽n trên c挨 s荏 các ý ki院n góp ý c栄a cán 
b瓜 qu違n lý, gi違ng viên, cán b瓜 khoa h丑c, nhơn viên vƠ ng逢運i h丑c. Hi羽u tr逢荏ng - Ch栄 t鵜ch H瓜i 
đ欝ng t詠 đánh giá phê duy羽t báo cáo t詠 đánh giá. 

Ai隠uă36.ăL逢uătr英ăvà s穎ăd映ngăbáo cáo t詠ăđánh giá 

1. C挨 s荏 giáo d映c l逢u tr英 báo cáo t詠 đánh giá đư đ逢嬰c phê duy羽t cùng toàn b瓜 h欝 s挨 liên quan 
trong quá trình xây d詠ng và hoàn thi羽n. 



2. B違n sao báo cáo t詠 đánh giá đ逢嬰c đ吋 trong th逢 vi羽n đ吋 các t鰻 ch泳c, cá nhân có quan tâm tham 
kh違o. A嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c c亥n đ逢嬰c b違o m壱t thông tin theo quy đ鵜nh c栄a NhƠ n逢噂c, Hi羽u 
tr逢荏ng quy đ鵜nh v隠 vi羽c s穎 d映ng báo cáo t詠 đánh giá theo ch院 đ瓜 b違o m壱t. 

Ai隠uă37.ăTri吋năkhaiăcác ho衣tăđ瓜ngăsauăkhiăhoàn thành báo cáo t詠ăđánh giá 

1. Th詠c hi羽n các k院 ho衣ch c違i ti院n ch医t l逢嬰ng đ逢嬰c đ隠 ra trong báo cáo t詠 đánh giá đ吋 c違i ti院n, 
nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

2. G穎i báo cáo t詠 đánh giá cho c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p kèm theo công v<n đ隠 ngh鵜 đ逢嬰c quan 
tâm, h厩 tr嬰 trong quá trình th詠c hi羽n c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng theo các k院 ho衣ch hƠnh đ瓜ng 
đã nêu trong báo cáo t詠 đánh giá; đ欝ng th運i g穎i cho B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o (C映c Kh違o thí và 
Ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c) đ吋 báo cáo. 

3. H茨ng n<m, báo cáo t詠 đánh giá đ逢嬰c c壱p nh壱t (d逢噂i d衣ng báo cáo b鰻 sung h茨ng n<m) vƠ l逢u 
tr英 trong th逢 vi羽n c栄a c挨 s荏 giáo d映c. 

M映că3.ăAÁNHăGIÁăNGOẨI 

Ai隠uă38.ăQuyătrình và th栄ăt映căđ<ngăkỦăđánhăgiáăngoài 

1. C挨 s荏 giáo d映c đ<ng kỦ đánh giá ngoƠi v噂i m瓜t t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ逢嬰c 
B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o c医p phép ho衣t đ瓜ng, khi đã công b嘘 báo cáo t詠 đánh giá đ逢嬰c phê duy羽t 
trong n瓜i b瓜 c挨 s荏 giáo d映c ít nh医t là 20 ngày làm vi羽c. A嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c c亥n đ逢嬰c b違o m壱t 
thông tin theo quy đ鵜nh c栄a NhƠ n逢噂c thì c挨 s荏 giáo d映c g穎i báo cáo t詠 đánh giá cho c挨 quan 
qu違n lý tr詠c ti院p đ吋 xin phép đ逢嬰c đ<ng kỦ đánh giá ngoƠi. 

2. A鵜nh k┻ 5 n<m/l亥n ho員c theo yêu c亥u c栄a c挨 quan qu違n lỦ nhƠ n逢噂c v隠 giáo d映c, c挨 s荏 giáo 
d映c có trách nhi羽m chu育n b鵜 báo cáo t詠 đánh giá vƠ đ<ng kỦ đánh giá ngoƠi đ吋 đ逢嬰c xem xét, 
công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

3. T鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c công khai trên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a mình v隠 
cách tính và m泳c kinh phí cho các ho衣t đ瓜ng th育m đ鵜nh báo cáo t詠 đánh giá, đánh giá ngoƠi vƠ 
xem xét công nh壱n c挨 s荏 giáo d映c đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng, đ吋 c挨 s荏 giáo d映c có c<n c泳 l詠a 
ch丑n t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ吋 đ<ng kỦ đánh giá vƠ các bên liên quan giám sát. 

Ai隠uă39.ăH嬰păđ欝ngăth育măđ鵜nhăbáo cáo t詠ăđánhăgiáăvƠăđánhăgiáăngoƠiăgi英aăt鰻ăch泳căki吋mă
đ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáo d映căvƠăc挨ăs荏ăgiáo d映c 

1. Theo đ隠 ngh鵜 c栄a c挨 s荏 giáo d映c, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ký h嬰p đ欝ng v噂i c挨 
s荏 giáo d映c đ吋 th育m đ鵜nh báo cáo t詠 đánh giá. C挨 s荏 giáo d映c g穎i báo cáo t詠 đánh giá và các h欝 
s挨 liên quan cho t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ吋 th育m đ鵜nh. 

2. Trong th運i gian 20 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày ký h嬰p đ欝ng, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c th育m đ鵜nh báo cáo t詠 đánh giá, tr違 k院t qu違 th育m đ鵜nh cho c挨 s荏 giáo d映c v噂i các tr逢運ng h嬰p 
sau: 



a) Báo cáo t詠 đánh giá không đáp 泳ng các yêu c亥u v隠 hình th泳c và n瓜i dung. C挨 s荏 giáo d映c c亥n 
ti院p t映c hoàn thi羽n; 

b) Báo cáo t詠 đánh giá đư đáp 泳ng yêu c亥u và có th吋 tri吋n khai đánh giá ngoài. 

3. Trong tr逢運ng h嬰p báo cáo t詠 đánh giá đư đáp 泳ng yêu c亥u, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c cùng c挨 s荏 giáo d映c tho違 thu壱n ký h嬰p đ欝ng đánh giá ngoài. 

4. Các h嬰p đ欝ng gi英a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c vƠ c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c th詠c hi羽n 
theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 h嬰p đ欝ng kinh t院. 

Ai隠uă40.ăThành l壱păđoƠnăđánhăgiáăngoƠi 

1. AoƠn đánh giá ngoƠi có ít nh医t lƠ 5 thƠnh viên do Giám đ嘘c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c quy院t đ鵜nh thành l壱p, trong đó có ít nh医t 50% s嘘 thành viên có th飲 ki吋m đ鵜nh viên ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c, bao g欝m: 

a) Tr逢荏ng đoƠn lƠ ng逢運i đã ho員c đang lƠ lưnh đ衣o c挨 s荏 giáo d映c ho員c gi英 các ch泳c v映 khác 
t逢挨ng đ逢挨ng ho員c cao h挨n, am hi吋u v隠 đánh giá, có kinh nghi羽m tri吋n khai các ho衣t đ瓜ng t詠 
đánh giá, đánh giá ngoài, có th飲 ki吋m đ鵜nh viên ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. Tr逢荏ng đoàn 
ch鵜u trách nhi羽m đi隠u hành các ho衣t đ瓜ng c栄a đoàn; 

b) Th逢 kỦ lƠ ng逢運i am hi吋u v隠 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, có th飲 ki吋m đ鵜nh viên ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c, có nhi羽m v映 giúp Tr逢荏ng đoàn chu育n b鵜 và tri吋n khai các ho衣t đ瓜ng đánh 
giá ngoài, d詠 th違o các v<n b違n c栄a đoƠn đánh giá ngoƠi; 

c) Các thành viên còn l衣i là chuyên gia t瑛 các c挨 s荏 giáo d映c, c挨 quan qu違n lỦ nhƠ n逢噂c v隠 giáo 
d映c vƠ đƠo t衣o, t鰻 ch泳c xã h瓜i ngh隠 nghi羽p ho員c nhà tuy吋n d映ng lao đ瓜ng t逢挨ng 泳ng v噂i l┄nh v詠c 
đào t衣o c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c đánh giá ngoài, có th飲 ki吋m đ鵜nh viên ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c ho員c có ch泳ng ch雨 hoƠn thƠnh ch逢挨ng trình đƠo t衣o, b欝i d逢叡ng ki吋m đ鵜nh viên theo quy đ鵜nh 
c栄a B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o. Các thành viên có trách nhi羽m th詠c hi羽n nhi羽m v映 do Tr逢荏ng đoàn 
phân công. 

2. Tiêu chu育n c栄a thƠnh viên đoƠn đánh giá ngoƠi: 

a) Có t逢 cách, đ衣o đ泳c t嘘t, trung th詠c vƠ khách quan; có đ栄 s泳c kh臼e đ違m b違o th詠c hi羽n đ逢嬰c 
các nhi羽m v映 đ逢嬰c phân công; 

b) Có th運i gian gi違ng d衣y ho員c làm công tác qu違n lý giáo d映c t瑛 10 n<m tr荏 lên; tr逢運ng h嬰p các 
thành viên c栄a đoàn là nhà tuy吋n d映ng lao đ瓜ng thì không c亥n có th運i gian gi違ng d衣y ho員c làm 
công tác qu違n lý giáo d映c nh逢ng ph違i có ít nh医t lƠ 5 n<m kinh nghi羽m qu違n lý; 

c) Có h嬰p đ欝ng lao đ瓜ng làm vi羽c cho t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

d) Có v<n b違n cam k院t v噂i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c v隠 vi羽c tr逢噂c đây và hi羽n nay 
không làm vi羽c t衣i c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c đánh giá; không có quan h羽 góp v嘘n, mua c鰻 ph亥n, trái 



phi院u; không có ng逢運i thân (b嘘, m姻, v嬰, ch欝ng, con, anh, ch鵜, em ru瓜t) là thành viên trong ban 
lưnh đ衣o c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c đánh giá. 

3. Tr逢噂c khi thành l壱p đoƠn đánh giá ngoƠi, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c có trách 
nhi羽m thông báo danh sách d詠 ki院n đoƠn đánh giá ngoƠi cho c挨 s荏 giáo d映c. C挨 s荏 giáo d映c 
đ逢嬰c quy隠n đ隠 ngh鵜 v噂i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ吋 thay đ鰻i m瓜t hay nhi隠u thành 
viên c栄a đoàn n院u có minh ch泳ng thƠnh viên nƠy đư t瑛ng có xung đ瓜t v隠 l嬰i ích v噂i c挨 s荏 giáo 
d映c, nh逢ng không đ逢嬰c g嬰i Ủ hay đ隠 xu医t các cá nhơn khác tham gia đoƠn đánh giá ngoƠi. 

Sau th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 khi nh壱n đ逢嬰c danh sách d詠 ki院n, n院u c挨 s荏 giáo d映c không 
có ý ki院n coi nh逢 đư đ欝ng ý v噂i danh sách d詠 ki院n c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

4. Vi羽c tri吋n khai đánh giá ngoài ch雨 đ逢嬰c th詠c hi羽n sau khi t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c vƠ c挨 s荏 giáo d映c đã ký h嬰p đ欝ng đánh giá ngoƠi vƠ đoƠn đánh giá ngoƠi đ逢嬰c thành l壱p 
theo các quy đ鵜nh c栄a Ai隠u này. 

Ai隠uă41.ăCácăb逢噂căđánh giá ngoài 

1. Nghiên c泳u h欝 s挨 t詠 đánh giá: 

AoƠn đánh giá ngoƠi nghiên c泳u báo cáo t詠 đánh giá và h欝 s挨 liên quan c栄a c挨 s荏 giáo d映c; thu 
th壱p, x穎 lý các thông tin, minh ch泳ng liên quan đ院n các tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

2. Kh違o sát s挨 b瓜 t衣i c挨 s荏 giáo d映c. 

3. Kh違o sát chính th泳c t衣i c挨 s荏 giáo d映c. 

4. D詠 th違o báo cáo đánh giá ngoƠi, g穎i cho c挨 s荏 giáo d映c đ吋 tham kh違o ý ki院n: 

a) D詠 th違o báo cáo đánh giá ngoƠi ph違i đ逢嬰c ít nh医t là 2/3 s嘘 thành viên c栄a đoàn nh医t trí thông 
qua; 

b) AoƠn đánh giá ngoƠi thông qua t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c g穎i d詠 th違o báo cáo 
đánh giá ngoƠi cho c挨 s荏 giáo d映c đ吋 tham kh違o ý ki院n trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 
ngƠy c挨 s荏 giáo d映c nh壱n đ逢嬰c d詠 th違o báo cáo. 

5. Hoàn thi羽n báo cáo đánh giá ngoài: 

a) Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c ý ki院n ph違n h欝i c栄a c挨 s荏 giáo d映c 
ho員c k吋 t瑛 ngày h院t th運i h衣n c挨 s荏 giáo d映c tr違 l運i ý ki院n, đoƠn đánh giá ngoƠi thông qua t鰻 ch泳c 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c g穎i v<n b違n thông báo cho c挨 s荏 giáo d映c bi院t nh英ng ý ki院n đã 
đ逢嬰c ti院p thu ho員c b違o l逢u. Tr逢運ng h嬰p b違o l逢u ý ki院n ph違i nêu rõ lý do; 

b) AoƠn đánh giá ngoƠi hoƠn thi羽n báo cáo đánh giá ngoƠi vƠ n瓜p báo cáo đánh giá ngoƠi cùng 
các h欝 s挨 liên quan (n院u có) cho Giám đ嘘c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ吋 t鰻 ch泳c 



ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c chính th泳c g穎i báo cáo đánh giá ngoƠi cho c挨 s荏 giáo d映c vƠ đ隠 
ngh鵜 thanh lý h嬰p đ欝ng; 

c) Các thƠnh viên đoƠn đánh giá ngoƠi không đ逢嬰c t詠 ý cung c医p các thông tin liên quan đ院n n瓜i 
dung công vi羽c và k院t qu違 đánh giá c栄a đoƠn đánh giá ngoƠi khi ch逢a đ逢嬰c phép c栄a t鰻 ch泳c 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ho員c c栄a c挨 quan qu違n lỦ nhƠ n逢噂c có th育m quy隠n. 

Ai隠uă42.ăS穎ăd映ngăk院tăqu違ăđánh giá ngoài 

K院t qu違 đánh giá ngoƠi đ逢嬰c s穎 d映ng lƠm c挨 s荏 đ吋 c挨 s荏 giáo d映c th詠c hi羽n k院 ho衣ch c違i ti院n, 
nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c vƠ đ吋 H瓜i đ欝ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c c栄a t鰻 ch泳c ki吋m 
đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c th育m đ鵜nh, đ隠 ngh鵜 xem xét, công nh壱n ho員c không công nh壱n c挨 s荏 
giáo d映c đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

Ai隠uă43.ăTrách nhi羽măc栄aăc挨ăs荏ăgiáo d映căđ嘘iăv噂iăho衣tăđ瓜ngăđánh giá ngoài 

1. Chu育n b鵜 đ亥y đ栄 h欝 s挨, d英 li羽u liên quan đ院n ho衣t đ瓜ng c栄a c挨 s荏 giáo d映c, các đi隠u ki羽n c亥n 
thi院t khác đ吋 ph映c v映 công tác đánh giá ngoƠi. 

2. Phân công m瓜t lưnh đ衣o c挨 s荏 giáo d映c và m瓜t cán b瓜 chuyên trách lƠm đ亥u m嘘i làm vi羽c v噂i 
đoƠn đánh giá ngoƠi. 

3. H嬰p tác, trao đ鰻i, th違o lu壱n v噂i đoƠn đánh giá ngoƠi v隠 k院t qu違 nghiên c泳u báo cáo t詠 đánh giá 
và k院t qu違 kh違o sát c栄a đoàn t衣i c挨 s荏 giáo d映c. 

4. Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c d詠 th違o báo cáo đánh giá ngoƠi, c挨 s荏 
giáo d映c có trách nhi羽m g穎i v<n b違n đ院n t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c nêu rõ các ý 
ki院n nh医t trí ho員c không nh医t trí v噂i b違n d詠 th違o báo cáo đánh giá ngoƠi. 

Trong tr逢運ng h嬰p không nh医t trí v噂i d詠 th違o báo cáo đánh giá ngoƠi, ph違i nêu rõ lý do kèm theo 
các minh ch泳ng. N院u quá th運i h衣n trên mƠ c挨 s荏 giáo d映c không có ý ki院n tr違 l運i thì coi nh逢 c挨 
s荏 giáo d映c đ欝ng ý v噂i d詠 th違o báo cáo đánh giá ngoƠi. 

5. Trong th運i h衣n 15 ngày làm vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c báo cáo đánh giá ngoƠi do t鰻 ch泳c 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c g穎i đ院n theo quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 5 Ai隠u 41 c栄a Quy đ鵜nh 
nƠy, c挨 s荏 giáo d映c g穎i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c v<n b違n đ隠 ngh鵜 xem xét công 
nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

M映că4. TH域MăA卯NHăK蔭TăQU謂ăAÁNH GIÁ CH 遺TăL姶営NGăGIÁO D影C 

Ai隠uă44.ăTh運iăh衣năvà h欝ăs挨ăth育măđ鵜nhăk院tăqu違ăđánh giá ch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

1. Trong th運i h衣n 6 tháng k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c v<n b違n đ隠 ngh鵜 xem xét công nh壱n đ衣t tiêu 
chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c c栄a c挨 s荏 giáo d映c, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c t鰻 ch泳c 
h丑p H瓜i đ欝ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ吋 th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 



2. H欝 s挨 th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c g欝m có: báo cáo t詠 đánh giá; báo cáo 
đánh giá ngoƠi; v<n b違n c栄a c挨 s荏 giáo d映c đ隠 ngh鵜 xem xét công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c; v<n b違n ph違n h欝i c栄a c挨 s荏 giáo d映c v隠 báo cáo đánh giá ngoƠi; v<n b違n c栄a đoƠn đánh 
giá ngoài g穎i c挨 s荏 giáo d映c v隠 vi羽c ti院p thu ho員c b違o l逢u ý ki院n; báo cáo tóm t逸t k院t qu違 t詠 đánh 
giá, đánh giá ngoƠi; v<n b違n tóm t逸t nh英ng v医n đ隠 c亥n t壱p trung th違o lu壱n. 

3. T鰻 th逢 ký giúp H瓜i đ欝ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c l壱p k院 ho衣ch th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh 
giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c, chu育n b鵜 h欝 s挨 th育m đ鵜nh, g穎i h欝 s挨 th育m đ鵜nh cho các thành viên H瓜i 
đ欝ng ít nh医t là 15 ngày làm vi羽c tr逢噂c khi h丑p H瓜i đ欝ng. 

Ai隠uă45.ăQuyătrình th育măđ鵜nhăk院tăqu違ăđánh giá ch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

Quy trình th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c c栄a H瓜i đ欝ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c đ逢嬰c th詠c hi羽n theo trình t詠 nh逢 sau: 

1. H丑p toàn th吋 H瓜i đ欝ng do Ch栄 t鵜ch ho員c Phó Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng đ逢嬰c 栄y quy隠n ch栄 trì đ吋 th詠c 
hi羽n các công vi羽c sau: 

a) Nghe báo cáo tóm t逸t k院t qu違 t詠 đánh giá, đánh giá ngoƠi vƠ nh英ng v医n đ隠 c亥n t壱p trung th違o 
lu壱n; 

b) Th違o lu壱n v隠 các n瓜i dung: K院t qu違 t詠 đánh giá; k院t qu違 đánh giá ngoài; d詠 th違o ngh鵜 quy院t 
c栄a H瓜i đ欝ng v隠 vi羽c th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

c) Thông qua các ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng v隠 vi羽c đ隠 ngh鵜 c挨 s荏 giáo d映c kh逸c ph映c nh英ng t欝n t衣i 
và ti院p t映c c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 

d) H瓜i đ欝ng b臼 phi院u kín đ吋 thông qua ngh鵜 quy院t v隠 vi羽c th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c. 

2. Trong th運i h衣n 10 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 khi có k院t qu違 th育m đ鵜nh, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c có trách nhi羽m g穎i cho c挨 s荏 giáo d映c ngh鵜 quy院t v隠 vi羽c th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh 
giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c kèm theo ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng v隠 vi羽c đ隠 ngh鵜 c挨 s荏 giáo d映c kh逸c 
ph映c nh英ng t欝n t衣i và ti院p t映c c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

3. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p ch逢a có ng逢運i h丑c t嘘t nghi羽p, c挨 s荏 giáo d映c s穎 d映ng k院t qu違 th育m đ鵜nh 
k院t qu違 đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c vào vi羽c ti院p t映c c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c c栄a 
nhƠ tr逢運ng. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p đã có ít nh医t m瓜t khóa ng逢運i h丑c t嘘t nghi羽p, trong th運i h衣n 20 
ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 khi nh壱n đ逢嬰c các v<n b違n theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u nƠy, c挨 s荏 giáo 
d映c có v<n b違n ph違n h欝i g穎i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c theo m瓜t trong ba tr逢運ng 
h嬰p sau: 

a) Nh医t trí v噂i n瓜i dung c栄a ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng; đ隠 ngh鵜 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c xem xét công nh壱n c挨 s荏 giáo d映c đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c và c医p 
gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c; 



b) Nh医t trí v噂i n瓜i dung ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng; c挨 s荏 giáo d映c có k院 ho衣ch kh逸c 
ph映c nh英ng t欝n t衣i và ti院p t映c c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ吋 đ<ng ký ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c trong th運i gian t噂i; 

c) Không nh医t trí v噂i m瓜t ph亥n ho員c toàn b瓜 n瓜i dung ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng; đ隠 
ngh鵜 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c xem xét l衣i. 

4. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n 3 Ai隠u này, trong th運i h衣n 10 ngày làm 
vi羽c k吋 t瑛 ngày nh壱n đ逢嬰c v<n b違n c栄a c挨 s荏 giáo d映c, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
công khai k院t qu違 đánh giá ngoài, n瓜i dung ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng trên trang 
thông tin đi羽n t穎 c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. Sau 15 ngày công b嘘, n院u không có 
các khi院u n衣i, t嘘 cáo, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ra quy院t đ鵜nh và c医p Gi医y ch泳ng 
nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c cho c挨 s荏 giáo d映c; n院u có các khi院u n衣i, t嘘 cáo, t鰻 ch泳c 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c rà soát l衣i toàn b瓜 quy trình và h欝 s挨 th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c tr逢噂c khi quy院t đ鵜nh c医p hay không c医p Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c cho c挨 s荏 giáo d映c. 

A嘘i v噂i các c挨 s荏 giáo d映c c亥n b違o m壱t thông tin theo quy đ鵜nh c栄a NhƠ n逢噂c, thì g穎i k院t qu違 
đánh giá ngoài, n瓜i dung ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng cho c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p ít 
nh医t 15 ngƠy đ吋 l医y ý ki院n đ欝ng thu壱n tr逢噂c khi đ逢嬰c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
xem xét công nh壱n. 

5. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i đi吋m b kho違n 3 Ai隠u này, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c có trách nhi羽m gi違i thích v隠 n瓜i dung ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng khi c挨 s荏 
giáo d映c yêu c亥u; t逢 v医n, giúp đ叡 c挨 s荏 giáo d映c c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

6. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i đi吋m c kho違n 3 Ai隠u này, t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c có k院 ho衣ch xem xét l衣i n瓜i dung ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng trong phiên h丑p 
đ鵜nh k┻ g亥n nh医t theo quy trình quy đ鵜nh t衣i kho違n 1 Ai隠u này và th詠c hi羽n các b逢噂c ti院p theo 
theo quy đ鵜nh c栄a Ai隠u này. 

M映că5. CÔNG NH一NăA萎TăTIÊU CHU域NăCH遺TăL姶営NGăGIÁO D影C 

Ai隠uă46.ăAi隠uăki羽năcông nh壱năc挨ăs荏ăgiáo d映căđ衣tătiêu chu育năch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

1. Aư có ít nh医t m瓜t khóa ng逢運i h丑c t嘘t nghi羽p. 

2. Aư đ逢嬰c đánh giá ngoƠi vƠ có v<n b違n đ隠 ngh鵜 t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c xem xét 
công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. A嘘i v噂i các c挨 s荏 giáo d映c c亥n đ逢嬰c b違o m壱t 
thông tin theo quy đ鵜nh c栄a NhƠ n逢噂c, thì c挨 s荏 giáo d映c có v<n b違n đ隠 ngh鵜 g穎i k院t qu違 đánh giá 
ngoƠi cho c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p vƠ đ欝ng th運i đ隠 ngh鵜 xem xét công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c. 

3. Sau khi đ逢嬰c th育m đ鵜nh k院t qu違 đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c, c挨 s荏 giáo d映c có đi吋m trung 
bình c栄a các tiêu chu育n trong t瑛ng m映c t衣i Ch逢挨ng II c栄a Quy đ鵜nh nƠy đ隠u đ衣t t瑛 m泳c 3,5 đi吋m 
tr荏 lên và không tiêu chu育n nƠo có đi吋m trung bình d逢噂i 2,0 đi吋m. 



Ai隠uă47.ăGi医yăch泳ngănh壱năki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

1. C<n c泳 đ隠 ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, Giám đ嘘c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c ra quy院t đ鵜nh và c医p Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c cho c挨 s荏 
giáo d映c đáp 泳ng đ栄 các đi隠u ki羽n quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 46 c栄a Quy đ鵜nh này. 

2. Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c có giá tr鵜 trong th運i h衣n 05 n<m k吋 t瑛 ngày 
c医p. 

Ít nh医t 9 tháng tr逢噂c th運i h衣n h院t giá tr鵜 c栄a Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, c挨 
s荏 giáo d映c th詠c hi羽n t詠 đánh giá chu k┻ ti院p theo, trong đó làm rõ các c違i ti院n ch医t l逢嬰ng so v噂i 
chu k┻ tr逢噂c vƠ đ<ng kỦ v噂i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ吋 đ逢嬰c ti院p t映c ki吋m đ鵜nh. 

3. Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c do t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
thi院t k院 và in 医n sau khi đ<ng ký m磯u gi医y ch泳ng nh壱n v噂i B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o. 

Ai隠uă48.ăThuăh欝iăGi医yăch泳ngănh壱năki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

Tr逢運ng h嬰p Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c còn th運i h衣n giá tr鵜 mƠ c挨 quan 
qu違n lỦ nhƠ n逢噂c v隠 giáo d映c phát hi羽n có gian d嘘i trong quy trình ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng ho員c c挨 
s荏 giáo d映c không còn đáp 泳ng yêu c亥u c栄a tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c thì c挨 quan 
qu違n lỦ nhƠ n逢噂c v隠 giáo d映c đ隠 ngh鵜 Giám đ嘘c t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c quy院t 
đ鵜nh thu h欝i Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

Ai隠uă49.ăTrách nhi羽măc栄aăc挨ăs荏ăgiáo d映căđ逢嬰căcông nh壱năđ衣tătiêu chu育năch医tăl逢嬰ngăgiáo 
d映c 

1. Công b嘘 công khai Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c trên trang thông tin đi羽n 
t穎 c栄a c挨 s荏 giáo d映c ch壱m nh医t 10 ngày làm vi羽c sau khi đ逢嬰c c医p (không áp d映ng đ嘘i v噂i các 
c挨 s荏 giáo d映c c亥n đ逢嬰c b違o m壱t thông tin theo quy đ鵜nh c栄a NhƠ n逢噂c). 

2. Báo cáo B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o vƠ c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p k院t qu違 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c, k院 ho衣ch c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c sau khi đ逢嬰c c医p Gi医y ch泳ng nh壱n 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

3. Duy trì và phát tri吋n các đi隠u ki羽n đ違m b違o ch医t l逢嬰ng đào t衣o. Gi英 gìn và phát huy k院t qu違 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đư đ逢嬰c công nh壱n trong toàn b瓜 th運i h衣n có giá tr鵜 c栄a Gi医y 
ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. N院u không đ違m b違o ch医t l逢嬰ng so v噂i k院t qu違 đã 
đ逢嬰c công nh壱n thì tu┻ theo tính ch医t và m泳c đ瓜 vi ph衣m s胤 b鵜 khi吋n trách, c違nh cáo ho員c thu h欝i 
Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

4. H茨ng n<m tri吋n khai k院 ho衣ch c違i ti院n, nâng cao ch医t l逢嬰ng giáo d映c theo các ki院n ngh鵜 c栄a 
H瓜i đ欝ng ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, báo cáo v噂i c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p v隠 k院t qu違 c違i 
ti院n ch医t l逢嬰ng và vi羽c kh逸c ph映c nh英ng t欝n t衣i đư đ逢嬰c ch雨 ra trong báo cáo đánh giá ngoƠi. 



5. Vào th運i đi吋m 2,5 n<m sau khi đ逢嬰c công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c, đ<ng ký và 
th詠c hi羽n rà soát gi英a chu k┻ v噂i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, báo cáo k院t qu違 v隠 B瓜 
Giáo d映c vƠ AƠo t衣o vƠ c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p. 

6. Th詠c hi羽n đánh giá chu k┻ ti院p theo, theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 47 c栄a Quy đ鵜nh này. 

Ai隠uă50.ăTrách nhi羽măc栄aăt鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

1. Công b嘘 công khai k院t qu違 đánh giá ngoài, n瓜i dung ngh鵜 quy院t và ki院n ngh鵜 c栄a H瓜i đ欝ng 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c trên trang thông tin đi羽n t穎 c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c ít nh医t 15 ngƠy tr逢噂c khi c医p Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c cho c挨 s荏 giáo 
d映c (không áp d映ng đ嘘i v噂i các c挨 s荏 giáo d映c c亥n đ逢嬰c b違o m壱t thông tin theo quy đ鵜nh c栄a 
NhƠ n逢噂c). 

2. Công b嘘 công khai Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c c栄a c挨 s荏 giáo d映c trên 
trang thông tin đi羽n t穎 c栄a t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ch壱m nh医t 05 ngày làm vi羽c 
sau khi c医p Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c cho c挨 s荏 giáo d映c và duy trì trên 
trang thông tin đi羽n t穎 ít nh医t 05 n<m. Công khai danh sách các c挨 s荏 giáo d映c đư đ逢嬰c c医p gi医y 
ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

3. Th詠c hi羽n rà soát gi英a chu k┻ đ嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c vào th運i đi吋m 2,5 n<m sau khi đ逢嬰c công 
nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c. 

4. Ra quy院t đ鵜nh thu h欝i Gi医y ch泳ng nh壱n ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ嘘i v噂i c挨 s荏 giáo d映c 
theo đ隠 ngh鵜 c栄a c挨 quan qu違n lỦ nhƠ n逢噂c v隠 giáo d映c theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 48 c栄a Quy đ鵜nh 
này. 

Ai隠uă51.ăS穎ăd映ngăk院tăqu違ăki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

1. K院t qu違 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c s穎 d映ng lƠm c<n c泳 đ吋 xác đ鵜nh ch医t l逢嬰ng 
giáo d映c đ衣i h丑c, v鵜 th院 và uy tín c栄a c挨 s荏 giáo d映c; th詠c hi羽n quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách 
nhi羽m; là m瓜t trong các tiêu chí đ吋 c挨 quan có th育m quy隠n xem xét h厩 tr嬰 đ亥u t逢, giao nhi羽m v映, 
th詠c hi羽n phân t亥ng, x院p h衣ng, giao quy隠n t詠 ch栄 và s逸p x院p l衣i m衣ng l逢噂i c挨 s荏 giáo d映c. 

2. Các c挨 s荏 giáo d映c tham gia ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng theo quy đ鵜nh vƠ đ逢嬰c công nh壱n đ衣t tiêu 
chu育n ch医t l逢嬰ng đ逢嬰c c挨 quan có th育m quy隠n 逢u tiên l詠a ch丑n đ吋 đ亥u t逢 phát tri吋n, đ逢嬰c th詠c 
hi羽n quy隠n t詠 ch栄 cao h挨n. Các tín ch雨 mƠ ng逢運i h丑c tích l┡y 荏 c挨 s荏 giáo d映c đư đ逢嬰c ki吋m 
đ鵜nh đ逢嬰c công nh壱n và chuy吋n đ鰻i. 

3. C挨 s荏 giáo d映c tham gia ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng nh逢ng ch逢a đ逢嬰c công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t 
l逢嬰ng b鵜 h衣n ch院 quy隠n t詠 ch栄. N院u liên t映c 03 n<m sau đó mà v磯n không th詠c hi羽n c違i ti院n ch医t 
l逢嬰ng đ吋 đ逢嬰c công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng thì s胤 b鵜 áp d映ng ch院 tài h衣n ch院 ho員c đình 
ch雨 vi羽c tuy吋n sinh. 

Ch逢挨ngăIV 



T蔚ăCH永CăTH衛CăHI烏N 

Ai隠uă52.ăAi隠uăkho違năchuy吋năti院p 

1. Các c挨 s荏 giáo d映c đang th詠c hi羽n đánh giá theo tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng tr逢運ng đ衣i 
h丑c ban hành kèm theo Quy院t đ鵜nh s嘘 65/2007/QA-BGDAT ngƠy 01 tháng 11 n<m 2007 c栄a B瓜 
tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hƠnh Quy đ鵜nh v隠 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng giáo d映c 
tr逢運ng đ衣i h丑c, đ逢嬰c s穎a đ鰻i, b鰻 sung t衣i Thông t逢 s嘘 37/2012/TT-BGDAT ngày 30 tháng 10 
n<m 2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o thì đ逢嬰c th詠c hi羽n ti院p quy trình ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c theo quy đ鵜nh hi羽n hƠnh trong giai đo衣n chuy吋n ti院p cho đ院n h院t ngày 30 
tháng 6 n<m 2018. Trong đó, vi羽c t詠 đánh giá vƠ đ<ng kỦ đánh giá ngoƠi v噂i t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh 
ch医t l逢嬰ng giáo d映c ch雨 th詠c hi羽n cho đ院n th運i đi吋m Thông t逢 nƠy có hi羽u l詠c thi hành. 

2. Các c挨 s荏 giáo d映c đư đ逢嬰c công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng theo tiêu chu育n đánh giá ch医t 
l逢嬰ng tr逢運ng đ衣i h丑c ban hành kèm theo Quy院t đ鵜nh s嘘 65/2007/QA-BGDAT ngày 01 tháng 11 
n<m 2007 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o ban hƠnh Quy đ鵜nh v隠 tiêu chu育n đánh giá ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c tr逢運ng đ衣i h丑c, đ逢嬰c s穎a đ鰻i, b鰻 sung t衣i Thông t逢 s嘘 37/2012/TT-BGDAT ngày 
30 tháng 10 n<m 2012 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o có th吋 đ<ng kỦ đánh giá thêm theo 
b瓜 tiêu chu育n đánh giá ch医t l逢嬰ng c挨 s荏 giáo d映c quy đ鵜nh t衣i Ch逢挨ng II c栄a Quy đ鵜nh này. 

Ai隠uă53.ăC映căKh違oăthí và Ki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

1. Công khai danh sách các t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c đ逢嬰c c医p phép ho衣t đ瓜ng 
ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c, các c挨 s荏 giáo d映c đ逢嬰c công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng trên 
C鰻ng thông tin đi羽n t穎 c栄a B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o. 

2. H逢噂ng d磯n v隠 chuyên môn, nghi羽p v映 đ吋 các c挨 s荏 giáo d映c và các t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t 
l逢嬰ng giáo d映c th詠c hi羽n t嘘t Quy đ鵜nh này. 

Ai隠uă54.ăC挨ăquanăqu違nălý tr詠căti院păc挨ăs荏ăgiáo d映c 

C挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p c栄a c挨 s荏 giáo d映c t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i đ吋 c挨 s荏 giáo d映c ph医n đ医u 
đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c cho t瑛ng giai đo衣n. 

Ai隠uă55.ăC挨ăs荏ăgiáo d映c 

C挨 s荏 giáo d映c c<n c泳 vào s泳 m衣ng, t亥m nhìn, m映c tiêu và k院 ho衣ch chi院n l逢嬰c c栄a mình đ吋 tri吋n 
khai ho衣t đ瓜ng đánh giá theo Quy đ鵜nh nƠy; đ逢嬰c l詠a ch丑n t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo 
d映c đ吋 th詠c hi羽n vi羽c đánh giá và công nh壱n đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng cho t瑛ng giai đo衣n. 

Ai隠uă56.ăT鰻ăch泳căki吋măđ鵜nhăch医tăl逢嬰ngăgiáo d映c 

Các t鰻 ch泳c ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c ch栄 đ瓜ng th詠c hi羽n vi羽c đánh giá và công nh壱n c挨 s荏 
giáo d映c đ衣t tiêu chu育n ch医t l逢嬰ng giáo d映c; báo cáo v噂i B瓜 Giáo d映c vƠ AƠo t衣o; công khai các 
thông tin, k院t qu違 ki吋m đ鵜nh ch医t l逢嬰ng giáo d映c theo quy đ鵜nh c栄a Quy đ鵜nh này và các quy 
đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t có liên quan./. 


