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Phần 1: 

Quy trình 

KĐCLGD 

tổng quát



Quy trình thẩm định kết quả ĐGCLGD



Phần 2 : Hướng dẫn đăng ký kiểm định CLGD

Bước 1: Download mẫu đơn đăng ký kiểm định tại website của TT. 

KĐCLGD (http://cea.vnuhcm.edu.vn)



Bước 2: Điền mẫu đơn, có xác nhận của lãnh đạo của CSGD



Bước 3: Gửi mẫu đơn có dấu xác nhận của CSGD về Trung tâm 

KĐCLGD tại địa chỉ:

 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh 
Trung, Quận Thủ Đức

Đồng thời gửi email đến ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn

Ít nhất 30 ngày công bố BCTĐG nội bộ



Bước 4: TT. KĐCLGD sẽ liên hệ với Trường để hướng dẫn, 

thảo luận, thống nhất và gửi các kế hoạch kiểm định chi 

tiết



Phần 3: Hoạt động phục vụ ĐGN cấp CSGD



3.1. Giai đoạn chuẩn bị

Đầu mối liên lạc

-Liên hệ từ giai đoạn thẩm định BCTĐG

-Trưởng/Phó bộ phận đảm bảo chất lượng

-Am hiểu các hoạt động của Trường và công 

tác ĐBCL

-Đủ thẩm quyền để quyết định một số việc

-Dễ liên lạc, đảm bảo thông tin nhanh, chính 

xác và thông suốt

-Trao đổi kỹ lưỡng về quy trình, hợp đồng, 

thống nhất thời gian KSSB và KSCT, chương 

trình khảo sát, các vấn đề hậu cần, các yêu 

cầu của TTKĐ



Phản hồi cho TTKĐ về thành phần Đoàn ĐGN:

-Trước khi thành lập đoàn đánh giá ngoài, TT. 

KĐCLGD thông báo danh sách dự kiến cho CSGD. 

-CSGD được quyền đề nghị thay đổi một hay nhiều 

thành viên nếu có minh chứng thành viên này đã 

từng có xung đột về lợi ích với CSGD, nhưng không 

được gợi ý hay đề xuất các cá nhân khác tham gia 

đoàn đánh giá ngoài.

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Bổ sung minh chứng (khoảng 1 tháng trước ngày KSCT)

- Sau giai đoạn nghiên cứu hồ sơ TĐG, TT. KĐCLGD sẽ gửi 

đến Trường:

+ Danh mục các tài liệu cần được kiểm tra hoặc cần bổ sung

+ Yêu cầu về đối tượng phỏng vấn

+ CSVC cần được khảo sát, những hoạt động chính khoá và 

ngoại khoá cần quan sát

+ Chương trình khảo sát sơ bộ (1 – 2 ngày)

+ Chương trình khảo sát chính thức (4 – 5 ngày)

+ Yêu cầu về điều kiện làm việc của Đoàn

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Yêu cầu về đối tượng phỏng vấn

-BGH, lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, sinh viên 

hệ chính quy, không chính quy, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh, nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên,

-Điền thông tin đầy đủ vào mẫu danh sách các đối 

tượng phỏng vấn

-Gửi danh sách đến cho TTKĐ, TTKĐ sẽ phản hồi

-Hạn chế việc thay đổi danh sách vào ngày KSCT

-Đảm bảo sự có mặt chắc chắn, đặc biệt những đối 

tượng ngoài trường

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Tổ chức hồ sơ minh chứng

- Trước ngày KSSB, rà soát lại toàn bộ các hộp minh 

chứng, đảm bảo minh chứng đầy đủ, đúng với BCTĐG, 

đúng với danh mục minh chứng

- Các minh chứng bổ sung cần để vào hộp riêng, ghi rõ 

tên “MINH CHỨNG BỔ SUNG”

để tiện việc tra cứu

- Minh chứng đầy đủ tính pháp lý.

- Khuyến khích số hóa tài liệu, minh chứng

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



KỆ ĐỂ MINH CHỨNG



KỆ ĐỂ MINH CHỨNG



MC bổ sung theo kết quả nghiên cứu hồ sơ



MC bổ sung sau khi khảo sát sơ bộ



Sắp xếp hồ sơ minh chứng



Cơ sở vật chất

-Rà soát tổng thể CSVC toàn trường

+ Phòng chức năng, văn phòng khoa, thư viện, 

phòng học, phòng máy tính, phòng y tế, kho lưu 

trữ bài thi...

+ Ký túc xá, nhà ăn, căn tin, các loại biển báo, 

nội quy, số điện thoại nóng, hệ thống PCCC, hạn 

sử dụng... 

+ Các trang thiết bị an toàn tại các phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành

+ Các thông tin đăng tải trên website

+ Băng rôn, backdrop...chào đón đoàn

+ Trang trí khuôn viên trường

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Băng rôn chào đón Đoàn



Sứ mệnh



Bình chữa cháy, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm



Các nội quy, tủ y tế



Trang trí giảng đường thân thiện



Phòng làm việc riêng của Đoàn

-Rộng rãi, đủ chỗ làm việc cho khoảng 20 người

-Bàn hội nghị (hình chữ U hoặc oval)

-Có khu vực để minh chứng riêng

-Có máy chiếu, máy tính, máy in, ổ cắm điện, wifi, 

văn phòng phẩm

-Trước cửa phòng dán biển: “Phòng làm việc của 

Đoàn ĐGN” + chương trình làm việc chi tiết

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Bên trong phòng làm việc của Đoàn, khu vực để minh chứng 
đặt ở dãy bàn riêng, phòng rộng rãi





Bộ máy in, văn phòng phẩm



Phòng phỏng vấn:

-Gần phòng làm việc chính của Đoàn

-Đủ để phỏng vấn 20 – 25 người

-Bàn làm việc oval

-Không sử dụng kiểu lớp học

-Có biển tên đặt bàn cho từng thành viên Đoàn, người được 

phỏng vấn, giám sát, quan sát viên (nếu có)

-Có micro (nên có)

-Giấy bút, ổ cắm điện

-Bên cạnh có phòng chờ

-Cùng một lúc có thể cần nhiều phòng phỏng vấn 

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Phòng phỏng vấn đạt tiêu chuẩn



Lớp học thành phòng phỏng vấn



Bảng tên đặt bàn



Phổ biến thông tin rộng rãi đến toàn trường

-Kế hoạch, mục đích, yêu cầu

-Xây dựng kế hoạch sớm, cụ thể, chu đáo

-Tổ chức thông báo về đợt khảo sát chính thức trong 

toàn trường, trên trang thông tin điện tử, trên các 

bảng tin, banner, backdrop,...

-Tạo điều kiện để mọi thành phần có thể tiếp xúc 

Đoàn ĐGN

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Chương trình khảo sát được công bố công khai trong 

toàn trường



Đi lại, lưu trú của Đoàn

-Đặt vé máy bay, tái xác nhận, kiểm tra cẩn thận

-Bố trí nơi lưu trú nằm ngoài khuôn viên CSGD, gần trường

-Khách sạn tương đối tốt (tối thiểu 3 sao), mỗi KĐV/phòng

-Tổ chức các buổi ăn tại Trường, tại khách sạn hoặc khu vực 

lân cận

-Bố trí phương tiện đưa đón sân bay – khách sạn – trường

-Trao đổi và làm rõ trong hợp đồng

3.1. Giai đoạn chuẩn bị



Xe đưa rước Đoàn, có biển hiệu



3.2. Giai đoạn khảo sát sơ bộ

Thành phần: BGH, Bộ phận ĐBCL, nhân sự tổ chức chính

Nội dung: - Khảo sát sơ lược minh chứng thực tế

-Thống nhất chương trình khảo sát chính thức

-Lộ trình khảo sát, tham quan CSVC

-Có thể khảo sát một phần cơ sở vật chất

-Kiểm tra phòng làm việc của Đoàn và phòng phỏng vấn

-Thống nhất phương thức, điều kiện làm việc của Đoàn

-Những khó khăn gặp phải

Mọi việc cần trao đổi thẳng thắn giữa hai bên để thông tin thông 

suốt.

Thời gian sau KSSB là giai đoạn nước rút, những việc thiếu, cần 

bổ sung thường là những việc khó làm => cần sự theo dõi sát

sao của lãnh đạo nhà trường.



3.3. Giai đoạn khảo sát chính thức

- Có thể diễn ra vào ngày cuối tuần

- BGH, lãnh đạo các phòng ban, khoa, Phòng ĐBCL… 

thường trực

- Huy động tối đa nhân sự (nhóm trực bổ sung minh chứng, 

nhóm lo hậu cần, nhóm đưa đoàn khảo sát thực địa, nhóm 

kỹ thuật,  nhóm điều phối người được phỏng vấn, nhóm 

đưa đoàn dự giờ)

- Nhóm trực giúp Đoàn tiếp cận nhanh hơn với minh chứng, 

có thể lý giải các vấn đề chưa rõ

- Cung cấp minh chứng kịp thời

- Nhân viên Trường không ngồi trong phòng phỏng vấn



3.3. Giai đoạn khảo sát chính thức

- Đảm bảo khu vực làm việc an ninh, an toàn, yên tĩnh

- Các hoạt động gây ra tiếng ồn cần được kiểm soát

- Lộ trình tham quan thuận lợi, có kế hoạch

- Chuẩn bị sẵn phương tiện di chuyển trong trường hợp phải 

tham quan các cơ sở khác



Chương trình làm việc của Đoàn



Chương trình làm việc của Đoàn



Chương trình làm việc của Đoàn



Lễ khai mạc



Lễ bế mạc



- Sau khi nhận dự thảo BCĐGN, Trường cần phản 

hồi đúng thời gian quy định (không có 15 ngày 

làm việc), không gia hạn

- Minh chứng bổ sung đầy đủ, có cơ sở pháp lý 

(minh chứng gốc)

3.4. Giai đoạn sau khảo sát chính thức



Trân trọng cảm ơn!


