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QUYET DNII 
V vic ban hành "1< hoch Dam bão chat Iu'Qng giáo dyc 

Trtro'ng DHHHVN giai doin 2020 — 2025" 

HIU TRU'ONG TRUNG DAI HQC HANG HAt VIET NAM 

Can cá' Quyê't djnh s 1756/QD-HDTngày 02/10/2020 cia Hói dng trtthng Trzthng 

Dgi hQc Hang hal Vit Nam v vic Ban hành Quy ché' t chi'cc và hoQt dcSng cza Tru'ô'ng 

DQi hQc Hang hái Vit Nam; 

Can ci Thông ttc sé' 12/201 7/TT-BGDDT ngày 19/5/2017 v vic Quy dfnh kié'm djnh 

ché'tltrçrngco's&giáo dyc dgihQc; 

Can ct Nghj quyé't cta H5i &ing trzr&ng cia Trtcô'ng Dgi hQc Hang hal VN S 

143/NQ-HDT ngày 14/02/2022,' 

Theo d nghj cia Truàng Phông Thanh tra và Dam báo chá't hrcing. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành "K hotch dam bão chat Iirqng giáo dL1c Tru*ng DHHHVN 

giai dotn 2020 — 2025" (co van ban kern theo,). 

Diêu 2. Ban Giám hiu, can b viên chirc vã ngtthi lao dng trong trixOng thirc hin 

dty dU nhng ni dung nhi.r k hooch dä d ra. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti1 ngay ks'. 

TriRrng các Phóng: T chCrc — Hành chInh, Thanh tra & DBCL; Thi truYng các dGn 

vj, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay./A_— 

Noi nhân: 
- DU, HDT, BGH; 
-NhuDiu3; 
- Các don vj trong truO'ng; 
- Lxu: VT, TTr&DBC 



KE HOACH DAM BAO CHAT LUNG GIAO DUC 
TRU'O'NG BA! HQC HANG HA! VIiT NAM GIAI BOiN 2020 — 2025 

(Ban hành kern theo Quyét djnh sd qjj  /QD-DHHHVN ngày ththng  5  nãrn 2022) 

Can ci'r Thông tu s 12/201 7/TT/BGDDT ngày 19/5/2017 cüa B tnrcng B Giáo diic 

vA Dào to v vic ban hành quy djnh v kim djnh cht lu'çing co' s giáo diic di h9c; 

Can cir thirc trng và djnh hu'ng phát trin xây dirng Truing Di h9c Hang hài Vit 

Nam thành trung tr9ng dim qu6c gia, giai doan 2020 — 2030 Va tarn nhin den nãm 2045; 

Can ct'r Quyêt djnh s 860/QD-DHHHVN ngày 20/5/20 19 v vic ban hành "Triêt 1 

giáo dic, thrn nhIn, sü' rntng" cüa Trung Dai  h9c Hang hãi Vit Narn, Quyét djnh so 

1752/QD-DHHHVN ngày 2/10/2020 v sü'a di ni dung "Sir rning, tarn nhin" cüa Tru?ng 

Dai h9c Hang hãi Vit Narn; 

Trisông Dti hçc Hang hài Vit Narn xây dirng Kë hoach Darn bão ch.t lu'cing giáo 

diic giai doan 2020 — 2025, cu th nhix sau: 

1. Tuyên bô Trit I giáo dyc, Sü mng, Tam nhIn cüa Tru*ng Bi hçc Hang hal 

Viêt Nam 

Trit 1 gião diic: "Tn tu -Sang tao  - Trách nhirn - Nhân van". 

Sr rnng: "Là trlring dti h9c tr9ng dirn quc gia, dào tto nhân Ic chAt !lrçYng cao, 

nghiên ctru khoa h9c, chuyn giao cong ngh tiên tin phyc vi chin 1u'çc phát triên kinh té 

bin và cong cuc xay dirng, bâo v dAt nu'âc, hi nhp quc t&. 

TArn nhIn và rnijc tiêu: "Dn nãrn 2030, dit trinh d ngang bAng các tnthng dti h9c 

hang hal cüa các nixâc phát trin trong khu virc Châu A - Thai BInh Duo'ng, dào tao  nguôn 

nhân luc có trinh d cao, nãng dng, sang tao, thIch trng trong mci rnôi trung lam vic; 

nghiên cü'u, thirc nghirn cOng ngh rnO'i, cung irng san phâm ye các linh virc lien quan den 

kinh t bin có uy tin, chAt 1trçng trong nuOc va quc th. Dn nãrn 2045, trâ thành trung 

dai hc thông rninh, trung tarn nghiên cU'u khoa hoc, chuyên giao cOng ngh và djch vii 

quôc gia trong linh virc kinh t bin". 

2. ChInh sách cht ltr'ng 

Vi chin krçc phát trin Tni.thng Dai  hc Hang hài Vit Nam giai doan 2020 — 2025 

và tAm nhmn dn näm 2045, Tri.thng Dai  hçc Hang hãi Vit Nam xác djnh chInh sách chat 

hrcng nhix sau: 

- Hc tp va lam theo Ui tiRing, dao dirc, phong cách H ChI Minh; 

- Di mi can bàn, toàn diên giao dc va dào tao  the hin a dôi mài toàn din k 

hoach, ni dung chuo'ng trinh dão tao, phu'o'ng pháp giãng day, hçc tap. 
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- Xây dirng h thông quãn !2 Tnthng theo rnô hInh tnrng da cp, da nganh dào tao. 
- Quán 1 tot, dy tot, h9c tot, không ng11ng nãng cao chat !ung, xây dirng trung 

DHHHVN thành triRng di hçc trQng dirn quc gia, darn báo các tiêu chuAn kirn djnh 

cht 1ucng trong nu'âc và quc t& dt chun trong khu vrc và quc t v linh virc kinh t 

bin. 

3. Trácli nhim dam bão chat luçrng 

3.1. Länh do Truô'ng 

- Chju trách nhirn chi dao  thtjc hin nâng cao cht luçing trong mi hoat dng cüa 

tru6ng; kiên djnh chü tnro'ng xây dijng van hóa chat lu'cing trong các hoat dng dào tao, 

nghiên cru khoa hçc, chuyn giao cOng ngh phiic vii nhu cu cüa ngành, xä hi; 

- Darn báo cac ngun !irc d trin khai các k hoach darn bão chit hrcing trong nhà 

trUYng; 

- Diu phi hoat dng kim djnh chtt lucing Truông và các chuang trInh dào tao; 

- Chi dao,  kim tra giám sat các dan vi thirc hin tOt Kê hoach Chin !uqc dam bâo 

cht krcrng giáo dc cüa Nhà trnng. 

3.2. Phông Thanh tra và Dam bão cht lu'ç'ng 

- Thtrc hin vai trO là dan vj thi.ring trixc ye hoat dng dam bão chAt hscmg giáo diic; 

- Tham muu !ành do tru6ng v imic tiêu, chInh sách, thu t1c, quy djnh và k hoach 

cv th lien quan dn vic thirc hin cOng tác dam bão chAt lixçing giáo dye; 

- Tharn muu diu phi các hoat dng tr dánh giá, dánh giá ngoài; kim djnh chAt 

hrcing giáo dyc và xp hang ca sâ giáo dyc; 

- Giárn sat va h trçi các dan vi thuc và tr1rc thuc v các hoat dng chuyên mon 

trong cong tác dam bâo chAt lucing giáo dyc. 

3.3. Các Khoa/Vin/Trung tam, do'n v chrc näng trong Tru'ô'ng 

- Chju trách nhim v chat lucrng các hoat dng quán l', tham mu'u trong linh virc 

chuyên mon theo yêu cAu chi.'rc nang, nhim vy dixçc giao; 

- Thirc hin vic xây ding k hoach và dánh giá k& qua hoat dng các lTnh virc 

chuyên mon theo tiêu chuAn chAt !ucYng giáo dye (cüa B Giáo dyc va Dào tao,  tiêu chuAn 

cüa AUN...); thu thp, !u'u trtr minh chrng phyc vy cho cOng tác tr dánh giá và dánh giá 

ngoài; thtrc hin dáp i1ng yêu cAu v các tiêu chi xp hang ca sO' giáo dye. 

3.4. Tru'ó'ng Khoa/Vin/Trung tam, B mon 

- Chju trách nhim v chAt lucing giáo dye cua KhoaIVin/Trung tarn, B mOn; 
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- Chju trách nhim xây dirng k hoach darn hão chat hxçng cüa Khoa/Vin/Trung 

tarn, Bô rnôn; 

- Chju trách nhirn rà soát, dánh giá, cp nhtt chiiang trInh dào to theo quy djnh; 

- Chi do thirc hin cong tác dam bão ch.t hiçng, kim djnh cht h.rçing và cãi tiên 

chit lixcing cüa dan vj. 

3.5. Giãng viên 

- Tham gia các hot dng nâng cao näng !irc v dam bão chat lu'çing giáo dye; 

- Chju trách nhirn v chat krcing giãng day, nghiên eiru khoa h9c, c v.n h9c t.p cho 

nguii hçc; 

- Tharn gia xây dirng, rã soát, cái tin chu'ang trIrih dão to và hott dng giãng dy; 

- Rèn 1uyn nghip vy, b dirO'ng nâng cao trInh d chuyên môn, cãi tiên phuang 

pháp giáng dty và nghiên eiru khoa h9c, nâng cao cht luçing giãng day; 

- Tham gia cOng tác darn bão chat Iucng VA kirn djnh theo yéu cAu cCia dan vj. 

3.6. Nhãn viên/cán b h trçr, phyc vy 

- Chju trách nhirn ye ch.t krçmg các hot dng h trçi, phyc vy cong tác dixçic giao; 

DOng gop kin cho LAnh do dan vj nhrn eAi tin vA nAng cao chat 1rçng giáo 

dyc và Kim djnh ch.t Iu'çmg theo yêu c.0 cUa don vj; 

- Tham gia các hott dng nâng cao näng lçrc ye cOng tác DAm bAo chAt hicng giAo 

dye vA Kim dinh theo yêu cu cüa dan vi. 

3.7. Ngu'ô'i hQc 

- Co trAch nhim ye chth lu'cing h9c tp cüa bAn thAn; 

- DOng gOp ' kin d NhA trung cAi tin vA nâng cao chit lixcing dAo tto thông qua 

cAc phAn hi v chuang trinh dAo tto, hot dng dy vA h9c, mirc d dáp irng cUa Ca si vt 

chit, hot dng h trçl sinh viên; 

- Tham gia cAc hott dng v DAm bAo chit luçrng vA Kiêm djnh chAt lu'cmg khAc theo 

yêu cAu. 

4. Các myc tiêu chin Itrqc v dam bão chat Iu'qng giäo dyc 

4.1. Myc tiêu chung 

- XAy dirng hoAn thin h thng dArn bAo chAt krcing giáo dyc cüa Trumg; 

- RA soAt vA cãi tin tht cA cAc hot dng cüa trurng theo b tiêu chuAn kim djnh chit 

hxcing ca sO' giAo dye cüa B Giao dyc vA DAo tto; 

- Trin khai cOng tAc tir dAnh giA, dAnh giA ngoAi ca sO' giAo dye vA chuang trInh dAo 

tto theo tiêu chun chit 1rçing quc gia và khu vrc; xp hng ca sO' giAo dye dui h9c; 
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- Xây dtrng và phát trin van hOa chAt krçng trong toàn b các hot dng dào tao, 

nghiên ctru khoa h9c và chuyn giao cong ngh. 

4.2. Muc tiêu cy th cong tãc IJBCL giai don 2020 den nám 2025 

+ Hoàn thành cong tác dánh giá ngoài kirn djnh chAt liscrng ctp c s giáo dtic lan 3 

theo b tiêu chuAn chAt krcng ciia B GD&DT (nãrn 2023); 

+ Trin khai cOng tác dánh giá các chuang trInh dào tao  den näm 2025 dat  50%; 

+ Xây dirng K hoach cái tin chAt hrng sau dánh giá ngoài Nhà trithng, CTDT; 

+ Ip huAn chiiang trinh dào tao  Kim djnh viên cho can b, giãng viên theo chüc 

nãng nhim vu, vj trI cOng vic; 

+ Tp huAn t1r dãnh giá cAp chuang trInh dào tao  cho tat câ can b viên chi'rc Nhà 

tnrng; 

+ 100% s6 hçc phn trong trung duc lay ' kiên ngithi hçc v hoat dng giáng day 

cüa giãng viên djnh k5' hang nãm và darn bão hiu qua; 

+ 75% s cru sinh viên ducc khào sat tinh hinh vic lam sau t& nghip; 

+ Kháo sat 100% các di tucYng lien quan, phic viii cái tiên CTDT. 

+ Thành 1p mang luOi dam bâo chat lucing giáo dic cüa Tru'ng; 

+ Tin hành tçr dánh giá giira chu k$' kim djnh chAt krçng co s giáo diic; 

+ Xây dirng và phát trin van hóa chat !ircYng giáo dc trong Nhà trix?Yng; 

5. Giãi pháp thy'c hin 

5.1. Nhà trung t chirc tuyên truyn, ph bin d nâng cao nhn thirc, tao  sr dông 

thuân ci1a can bô, giàng viên, nhân vién và ng.thi h9c v cOng tác dam bão chAt lu'ng giáo 

diic, coi dày là nhim viii thuOng xuyên trong trin khai t chrc các hoat dng theo ti'rng 

nãm h9c. 

5.2. Lãnh dao  các dan vi thuc và trVc thuc, các t chtrc doàn th tIch circ kim tra, 

giám sat vic thijc hin cOng tác darn bâo chAt luç'ng tai  dan vj. Chili vic thu thp, 1uu trft 

và sAp xp h tMng minh chilrng (dang bàn cirng và file d lieu). 

5.3 Xây dirng phtn iiim h thng quàn l chAt lucing cilia Truing. 

5.4. DAy manh  viêc dAu tu cac ngun lijc cho vic dào tao,  bôi dixO'ng nhArn duy trI, 

cüng c va phát trin h thng dam báo chAt lirng, nâng cao nãng 1irc cho can b lam cOng 

tác dam báo chAt lucng. 

5.5. Huy dng và silt dung hiu qua cac nguôn lixc d thirc hin cOng tác tir dánh giá 

và kirn djnh chAt luqng cAp ca sâ giáo dc va cAp chuang trinh dào tao,  dAu flu cai tin 

nang cao chAt lucing theo k hoach hoat dng sau kirn djnh và dánh giá ngoài. 
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5.6. Tang ci.thng dào tao,  tp hun v cong tác dam bão ch.t h.rng giáo dic. 

6. Kinh phi phçic vy hoit dng DBCL giáo dyc cüa don v 

Nguôn kinh phi cho hoat dng DBCL nm trong kinh phi hoat dng thumg xuyên 

theo k hoach, thrc duyt hang näm tinh hInh thirc t và quy ch chi tiêu ni b cüa Nhà 

trumg. 

7. To chti'c thrc hin 

7.1. Các dGn vj trixc thuc và các t chirc doãn th chü dng xây drng k hoach nay 

vão nhim vii näm h9c d trin khai thirc hin cãc ni dung lien quan. 

7.2. PhOng Thanh tra vã Dam bão cht hxng tham muu cho Nhã trung trin khai các 

hoat dng darn bão chat lirçing gião dyc theo quy djnh hin hánh vá phi hçp vi phOng K 

hoach - Tãi chinh 1p dir trü kinh phi cho các hoat dng theo k hoach. 

7.3. Hi dng triRng, Ban Giárn Hiu vã các don vj lien quan Co trách nhim chi dao 

thirc hin trin khai Ké hoach Chin krçc theo quy djnh hin hãnh. 

8. Các hoit dng Dam bão chat lu'çrng giäo dyc trin khai: (theo phii hc). 
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PHI1J LIJC 
CAC HOAT BONG DAM BAO CHAT LuqNG GIAO oiic 

Dé thrc hin Ké hoch Darn bão chat hrng giáo diic giai doan 2020 2025, Nhà 

tri.thng d.r kin triën khai các hot dng sau: 

TT Các ho,t dng San phâm dl) kién Thoi gian 
thirc hin 

1 Hoân thành tir dánh giá và dánh giá 
ngoai cap CSGD Ian 3 

Chirng nhn kiêm djnh chat 
hrcng CSGD 

2022- 
2023 

2 Hoàn thành cong tác dánh giá 
KDCL rnt so chixng trInh dào tto 

2021 (8CTDT); 2022 (4CTDT); 
2023 (2-4CTDT); 2024 (4- 
8CTDT); 2025 (4-8CTDT); 

Hang nãm 

3 Thirc hiên cãi tMn cht lu'çing sau 
dánh giá ngoãi ca si giáo dic 

100% các ton tii du'çc cái tiên 
sau dánh giá ngoái trong giai 
dotn chu kS'  5 närn tiêp theo 

Hang näm 

4 Lay kiên phân hôi tr ngi.ri h9c ye 
hoat dng giãng dy cüa giâng viên, 
di ngü h6 trçY, ca s vt chat... 

100% h9c phân duçcc lay ' kiên 
phãn hôi tir ngu?ii h9c 

Hang närn 

5 Kháo sat tmnh hInh vic lam cña sinh 
viên sau tot nghip 

75% ciru sinh viên du'çc khão 
sat tinh hinh vic lam sau tot 
nghip 

Hang näm 

6 Khão sat lay ' kiên cUa ngui h9c 
dánh giá chat lu'çing dão tto cüa 
CSGD truO'c khi tot nghip 

Bão cáo kêt qua kháo sat lay ' 
kiên cUa ngui hpc dánh giá 
chat krcing dào tto cUa CSGD 
truOc khi tOt nghip 

Hang narn 

7 Kháo sat rnüc d dap irng cüa Thu 
vin, phOng thI nghim — thurc hành, 
h thông cOng ngh thông tin vá các 
djch vii 

Báo cáo két qua kháo sat Hang näm 

8 Ip huân tir dánh giá cap chuoiig 
trinh dáo t&o cho can bô viên chi'rc 

50% (2025) các CTDT Hang nãm 

9 Thánh 1p rntng krri darn báo chat 
lixcing giáo dc cUa Trung 

100% các Khoa có can b 
chuyên trách tham gia Cong tác 
dam báo chat 1uçmg tii Khoa 

2022 

10 LAy kin cUa các ben lien quan v 
chuQng trinh dào tto 

100% chuang trinh dào to 
du'çc lay kiên phãn hôi cüa 
các to chrc xä hôi, nghé nghip, 
cuu sinh viên 

Hang nãm 

11 Tin hành tur dánh giá gitra chu kS' 
kim djnh chat !uvng co' sO'giáo diic 

Báo cáo ti.r dánh giá gitra chu k' 2025 

12 Trin khai kê hoch lay ' kiên phán 
hi ye rnurc d hài lông cüa nha 
tuyn duing dOi vó'i kiên thrc, k 
nàng, thai d cüa sinh viên tOt nghip 

80% sinh viën tOt nghip duc 
lay kiên phãn hOi ye ye murc 
d hài lông cüa nhà tuyên during 

Hang näm 

13 Thçrc hiên cOng tác tuyën truyên van 
hóa chAt 1ung trong Nha trung 

Kë hoch phôi hp tuyên truyën 
van hOa chat 1u''ng vOi các ben 
lien quan (CD, DTN) 

Hang näm 
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