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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Số: 48/KH-ĐHTTr 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài, cải tiến, nâng cao chất lượng 

Trường Đại học Tân Trào năm 2021 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Tân Trào theo tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT của Trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 452/ KH-ĐHTTr ngày 16/12/2019 về Khắc phục tồn 

tại sau đánh giá ngoài, cải tiến, nâng cao chất lượng Trường Đại học Tân Trào 

giai đoạn 2020 -2022, 

Thực hiện Chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 của Trường Đại học Tân Trào,  

Nhà trường xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài, cải tiến 

chất lượng Trường ĐHTT năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Khắc phục tồn tại sau đánh giá theo những khuyến nghị của đoàn đánh 

giá ngoài, duy trì và phát huy những điểm mạnh, chuẩn hóa hệ thống đảm bảo 

chất lượng bên trong của Trường Đại học Tân Trào theo tiêu chuẩn đảm bảo chất 

lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Đáp ứng các Quy định tiêu chuẩn phân tầng, xếp hạng, chuẩn quốc gia đối 

với các cơ sở giáo dục đại học. 

3. Nhằm đưa ra các giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng về công tác 

quản trị đại học, tổ chức, tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo, NCKH & HTQT và 

phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt tầm 

nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của nhà trường. 

4. Chuẩn bị cho công tác kiểm tra giữa kỳ của chu kỳ kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học vào năm 2022.  
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II. NỘI DUNG KHẮC PHỤC TỒN TẠI SAU ĐÁNH GIÁ NGOÀI, 

CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

1. Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đội ngũ. Tầm nhìn, Sứ mạng và 

Văn hóa 

1.1. Rà soát Chiến lược phát triển Trường ĐHTT  

- Khảo sát các bên liên quan về mức độ phù hợp, hài lòng với triết lý giáo 

dục mới.  

- Tuyên truyền sâu rộng trong CB, GV, nhân viên, sinh viên về Tầm nhìn, 

Sứ mạng và Giá trị cốt lõi của Nhà trường. 

- Bổ sung vào Chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 

2018 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 các chỉ tiêu thực hiện, nguồn lực đầu tư và 

thời gian thực hiện cho lĩnh vực phục vụ cộng đồng.  

1.2. Về cơ cấu tổ chức của nhà trường  

- Xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá cơ cấu quản lý và hệ thống văn bản 

quản lý theo từng lĩnh vực hoạt động của nhà trường.  

- Tiếp tục thực hiện Đề án sửa đổi cơ cấu tổ chức bộ máy (tinh giản các 

đơn vị trực thuộc và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Hội đồng trường Đại học Tân Trào thông qua.   

1.3. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  

- Rà soát và cử viên chức, đặc biệt là viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 

quản lý đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ để đáp ứng được vị trí công tác. 

- Cử cán bộ các phòng chức năng tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên sâu về phân tích số liệu thống kê để phân tích và tổng hợp các kết quả 

khảo sát người học về hiệu quả các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát hàng năm. 

- Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng:  

+ Cử cán bộ đi thi để được cấp thẻ kiểm định viên theo quy định của Cục 

Quản lý chất lượng. 

+ Cử CBGV đi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sỹ về kiểm định chất lượng. 

- Cải tiến quy trình, quy hoạch để phát triển nguồn nhân lực của Trường. 

Chuẩn hóa khung năng lực cho từng vị trí việc làm, quy định rõ yêu cầu về năng 

lực cho từng vị trí lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên của Trường.  



 3 

- Xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực, tổ chức khảo sát lấy ý kiến 

cán bộ viên chức và nhân viên về các chế độ, chính sách, các quy trình liên 

quan đến sự ổn định và phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường. 

1.4. Chính sách phát triển nguồn nhân lực  

- Tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành chính 

sách hỗ trợ sinh viên Đại học Tân Trào giai đoạn 2021- 2025. 

1.5. Xây dựng công cụ đánh giá các hoạt động của nhà trường 

- Xây dựng các KPIs, các chỉ tiêu phấn đấu chính trong từng lĩnh vực, các 

nguồn lực được đầu tư để đạt được các KPIs.  

2. Công tác tuyển sinh, đào tạo 

2.1. Công tác tuyển sinh  

- Duy trì sự đa dạng trong công tác truyền thông để quảng bá hình ảnh của trường.  

- Đánh giá hiệu quả các biện pháp thực hiện ở mỗi kỳ tuyển sinh. 

2.2. Công tác tổ chức quản lý đào tạo  

- Xây dựng quy mô ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu sử 

dụng lao động của xã hội. 

- Xây dựng và rà soát các chính sách về đào tạo, tham khảo ý kiến rộng 

rãi của các doanh nghiệp và cựu sinh viên của nhà trường. Định kỳ đánh giá 

hiệu quả việc thực hiện các chính sách về đào tạo, có điều chỉnh, bổ sung. 

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, loại hình đánh giá kết quả học tập của 

người học  phù hợp với đặc thù của các học phần (bài tập nhóm, đề án/tiểu luận, 

trắc nghiêm...đánh giá sự hiểu biết rộng, kiến thức, kỹ năng của người học...).  

- Lấy ý kiến của doanh nghiệp, người sử dụng lao động đối với các yêu 

cầu về năng lực đối với SV tốt nghiệp từng CTĐT. 

2.3. Chương trình đào tạo  

- Định kỳ rà soát, tham khảo rộng rãi ý kiến của các bên liên quan để đổi 

mới chương trình đào tạo. 

- Cải tiến chương trình đào tạo sát với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực 

của địa phương và xã hội, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo quốc gia và quốc tế. 

- Điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đáp ứng 

nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.  
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- Thực hiện chương trình liên kết đào tạo theo dự án ngành Vật lý - Môi 

trường với Đại học Zielona-Góra-Ba Lan. 

- Mở rộng phạm vi so chuẩn, đối sánh với các chương trình đào tạo khác 

của trường, số lượng các đối tác được lựa chọn để so chuẩn và đối sánh.  

- Bổ sung, mua mới giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng nhu cầu dạy – 

học các chương trình đào tạo. 

2.4. Kết quả đào tạo 

- Đối sánh các chỉ số về thời gian tốt nghiệp trung bình của từng chương 

trình đào tạo trong trường và với các chương trình đào tạo tương ứng của các 

trường ĐH khác trong nước. 

- Đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp sớm/chậm ở chương trình đào tạo của trường với 

cùng chương trình đào tạo của các trường đại học khác trong nước. 

- Đối sánh tỷ lệ người học có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp giữa các khóa, 

giữa các chương trình đào tạo của trường với các chương trình đào tạo tương ứng 

của các trường đại học khác trong nước đưa ra những dự đoán về xu hướng việc 

làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và các giải pháp để cải tiến nâng cao chất 

lượng đào tạo của nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch khảo sát các bên liên quan về chất lượng SV tốt 

nghiệp tại Trường Đại học Tân Trào. Đối sánh sự hài lòng của các bên liên quan 

về chất lượng người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo trình độ đại học giữa 

khóa trước với khóa sau để xác định xu hướng và nhu cầu xã hội của địa phương 

với những ngành nghề đào tạo nhất định. 

3. Công tác đảm bảo chất lượng 

3.1. Rà soát hoạt động ĐBCL  

- Bổ sung dự kiến nguồn kinh phí thực hiện từng nhiệm vụ vào kế hoạch 

đảm bảo chất lượng hàng năm của nhà trường. Rà soát chính sách ĐBCL, đánh 

giá việc thực hiện kế hoạch, bổ sung nguồn kinh phí đầu tư cho việc thực hiện 

các chỉ tiêu theo từng lĩnh vực.  

- Hợp nhất các văn bản liên quan về hoạt động đảm bảo chất lượng (quy 

định về đo lường sự hài lòng của các bên liên quan về chất lượng các hoạt động 

ĐBCL cần được tham chiếu sang quy trình lấy ý kiến phản hồi của người học về 

hoạt động giảng dạy của GV) 

- Rà soát các văn bản về đảm bảo chất lượng. 
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- Rà soát lại chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược đảm bảo chất 

lượng giai đoạn 2019 -2025, tầm nhìn năm 2030 (nêu rõ từng hoạt động, đơn vị 

đầu mối, đơn vị phối hợp, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, chỉ tiêu phấn 

đấu, nguồn lực cần huy động...). 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quy định về quản lý hệ 

thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục.  

3.2. Quản lý, nâng cao chất lượng  

- Tổng hợp báo cáo cải tiến chất lượng, đánh giá hiệu quả các nội dung 

công việc, nâng cao hoạt động của hệ thống thông tin ĐBCL của nhà trường. 

- Khảo sát, thu thập, tổng hợp và báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường. 

- Tích hợp thêm module quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học vào các 

phần mềm quản lý hiện hành của nhà trường (nhập vào phần mềm quản lý đào tạo). 

- Xây dựng kế hoạch cải tiến hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên 

trong Trường ĐHTT. 

- Xây dựng các KPIs, sử dụng để so chuẩn, đối sánh theo từng lĩnh vực.  

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá người học, các hoạt động 

chuyên môn (sinh hoạt theo chuyên đề, trao đổi về công tác NCKH trong GV và 

SV, tăng cường vai trò của cố vấn học tập, định kỳ rà soát kết quả học tập của 

SV để có các biệp pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy - học....). 

- Điều chỉnh, hoàn thiện các câu hỏi trong các phiếu khảo sát để thu thập 

được nhiều thông tin phục vụ cho việc cải tiến các hoạt động của nhà trường. 

- Áp dụng công nghệ thông tin trong khảo sát (khảo sát trực tuyến) và sử 

lý số liệu khảo sát. 

3.3. Kiểm định chất lượng  

Triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư số 

04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng 

kế hoạch đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: GD Tiểu học, 

GD Mầm non, Kế toán. 

4. Công tác Thanh tra - Pháp chế  

- Kiểm tra, rà soát các văn bản hành chính của nhà trường theo quy định 

của pháp luật. 
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- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc cải cách hành chính, quá 

trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và các hoạt động của nhà trường. 

- Rà soát, điều chỉnh Quy trình Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

đào tạo và quản lý đào tạo của nhà trường. 

5. Công tác Quản lý sinh viên, phục vụ cộng đồng. 

5.1. Công tác Quản lý Sinh viên  

- Tăng cường các biện pháp hỗ trợ học tập và sinh hoạt đáp ứng nhu cầu người học. 

- Cải tiến các hoạt động phục vụ người học hướng tới phát triển sâu rộng 

trên nhiều phương diện. 

- Tổ chức hội chợ việc làm, các buổi sinh hoạt chuyên đề về khả năng tìm 

kiếm việc làm giữa các nhà tuyển dụng với người học..... 

- Tổ chức hoạt động tự học, tự nghiên cứu, môi trường học tập đa dạng 

cho sinh viên.  

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ để giảm thiểu số lượng sinh viên bỏ 

học hoặc thôi học. 

5.2. Phục vụ cộng đồng  

- Khảo sát lấy ý kiến người học về các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh 

hoạt đáp ứng nhu cầu người học. 

- Xây dựng kế hoạch phục vụ cộng đồng, đánh giá hiệu quả thực hiện, 

định kỳ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người học trong 

việc tham gia trả lời các khảo sát về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ, hệ thống 

giám sát người học. 

- Khảo sát cựu SV tình hình việc làm sau tốt nghiệp. 

- Bổ sung phiếu khảo sát các câu hỏi (chú trọng câu hỏi mở), đa dạng hóa 

các loại hình lấy ý kiến về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, ứng dụng 

công nghệ thông tin vào khảo sát trực tuyến, trên cơ sở đó để cải tiến chất lượng 

phục vụ. 

- Xây dựng hệ thống chỉ số, chỉ báo cho các hoạt động tình nguyện, kết 

nối, phục vụ cộng đồng.  

- Tổ chức nhiều lớp tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho sinh viên. 

6. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 
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6.1. Công tác nghiên cứu khoa học  

- Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công 

tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

- Thực hiện liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trong nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ. 

- Rà soát, điều chỉnh các mục tiêu liên quan đến NCKH và chuyển giao 

công nghệ, điều chỉnh lại các chỉ số NCKH và loại hình NCKH. Xây dựng chỉ số 

cụ thể về chất lượng nghiên cứu, cân đối chỉ số về số lượng đề tài NCKH của sinh 

viên với thực lực tỷ lệ sinh viên có năng lực để NCKH. 

- Tăng cường, đa dạng các sản phẩm thương mại hóa và chuyển giao  KHCN. 

- Rà soát và cập nhật kịp thời các quy định liên quan về sở hữu trí tuệ của 

tỉnh Tuyên Quang và của nhà nước vào văn bản quy định quản lý hoạt động sở 

hữu trí tuệ của trường. 

- Hoạch định chỉ tiêu NCKH của sinh viên đối với các khoa, có chính sách 

hỗ trợ để khơi dậy niềm đam mê NCKH của người học. Đa dạng hóa loại hình 

NCKH của người học. 

- Xây dựng các tiêu chỉ đánh giá thực lực hoạt động NCKH của đội ngũ 

cán bộ, giảng viên trong nhà trường.  

- Rà soát, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học của khối Nông - Lâm để 

tham mưu với Nhà trường điều chỉnh các chỉ số, loại hình và hướng ưu tiên trong 

nghiên cứu: Rà soát các sản phẩm NCKH của GV, lập báo cáo phân tích kết quả 

rà soát, tham mưu đề xuất điều chỉnh các hướng nghiên cứu ưu tiên cho năm học 

2020-2021, năm học 2021-2022. 

6.2. Hợp tác quốc tế 

- Định kỳ rà soát các văn bản quản lý đoàn đi nước ngoài và đoàn quốc 

tế vào làm việc tại trường. 

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với các Trường Đại học nước ngoài. 

- Mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài để tham khảo về chương trình 

đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Đối sánh về loại hình, số lượng và chất lượng hoạt động NCKH của cán 

bộ, giảng viên, sinh viên của trường với một số trường đại học nước ngoài là đối 

tác của Trường Đại học Tân Trào. 
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- Hợp nhất các quy định về hoạt động đối ngoại thành một văn bản để đảm 

bảo tính khoa học và thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. 

- Trao đổi lại với các đối tác nước ngoài về các văn bản đã ký kết để xác 

định lại các vấn đề có thể cùng nhau hợp tác phát triển. 

7. Cơ sở vật chất, tài chính 

7.1. Cơ sở vật chất  

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, 

giáo trình, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các 

hoạt động khác của nhà trường. 

- Tin học hóa việc theo dõi, ghi chép tình hình hoạt động tại các phòng 

thực hành, thí nghiệm. Thống nhất chung về các nội dung, thông tin và dữ liệu 

cần được thống kê, phân tích, đánh giá khi triển khai các hoạt động. 

- Thanh lý các trang thiết bị cũ (trên 5 năm) thay thế bằng các thiết bị mới.  

- Lắp thêm đèn chiếu sáng tại các tòa nhà ở cơ sở 1. 

- Xây dựng thư viện điện tử, lắp cửa từ phục vụ cho việc quản lý sách tại 

thư viện, tin học hóa việc theo dõi bạn đọc.  

- Khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên, sinh viên về trang thiết bị 

phục vụ cho dạy và học. 

- Xây dựng hệ thống đường lăn xe và hệ thống phục vụ dành cho người có 

nhu cầu đặc biệt (Nhà G) 

- Tham mưu, xây dựng phương án PCCC được  cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Tập huấn, có GCN nghiệp vụ PCCC và CHCN cho đội viên đội PCCC và 

CHCN của Nhà trường. 

7.2. Tài chính  

- Tăng kinh phí hàng năm để cập nhật giáo trình, tài liệu tham khảo cho 

các chương trình đào tạo.  

- Đầu tư kinh phí cho việc liên kết, hợp tác quốc tế khai thác tài liệu điện 

tử của các thư viện trong nước và đối tác nước ngoài. 

- Dự toán kinh phí để mua các phần mềm diệt vi rút có bản quyền cho các 

máy tính đã hết hạn sử dụng hoặc chưa có phần mềm diệt virus. 

- Dự kiến nguồn kinh phí đầu tư cho việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

thuộc chiến lược phát triển của từng lĩnh vực. 



 9 

- Tăng thêm nguồn kinh phí phân bổ đầu tư cho hoạt động hợp tác với các 

đối tác tiềm năng để khai thác và mở rộng hoạt động NCKH nhằm gia tăng 

nguồn thu từ hoạt động NCKH. 

- Trích 3% từ tổng thu học phí chính quy cho hoạt động NCKH của người học. 

Trích 5% từ nguồn thu hợp pháp của nhà trường cho hoạt động NCKH của CBGV. 

- Đa dạng các phương pháp thu thập thông tin phản hồi của các bên liên 

quan về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng.  

8. Thông tin thư viện  

- Xây dựng chiến lược liên kết/hợp tác quốc tế để khai thác các tài liệu 

điện tử của các thư viện của các đối tác nước ngoài. 

- Khảo sát ý kiến của GV, SV về nhu cầu sách, giáo trình, tài liệu phục vụ 

dạy - học và chất lượng phục vụ của thư viện. 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  

( Bảng chi tiết kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Khảo thí - ĐBCL 

Tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài, cải 

tiến, nâng cao chất lượng nhà trường, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch, 

sau mỗi học kỳ lập báo cáo về việc khắc phục tồn tại và cải tiến chất lượng của 

nhà trường. 

2. Các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn 

 - Căn cứ kế hoạch của nhà trường, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây 

dựng kế hoạch khắc phục tồn tại và cải tiến chất lượng của đơn vị phù hợp với 

công việc được giao. 

- Các nội dung trong kế hoạch của đơn vị phải thể hiện rõ thời gian thực 

hiện, nguồn lực cần huy động (cơ sở vật chất, kinh phí …). Phân công cụ thể 

từng nội dung công việc cho các thành viên trong đơn vị.  

- Các đơn vị trong nhà trường tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm 

bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, có chất lượng. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Sau mỗi học kỳ, lập báo cáo 

về việc khắc phục tồn tại và cải tiến chất lượng của đơn vị, nộp về Phòng Khảo thí - 

ĐBCL bản cứng và file của văn bản. 
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 - Trong quá trình thực hiện, các đơn vị lập hồ sơ lưu trữ các tài liệu, văn 

bản có liên quan để chuẩn bị cho chu kỳ kiểm định chất lượng tiếp theo.  

(Nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với phòng Khảo thí - Đảm bảo 

chất lượng). 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường;     

- Các đơn vị (t/h)   

- Lưu VT, KT.      
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