
  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI  

NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

 - Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 

và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” (gọi tắt là Quy chế công khai); 

 - Căn cứ kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019 của trường 

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; 

  Ban Giám hiệu ban hành “Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai” năm học 

2019 – 2020, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

1.1. Công khai cam kết về chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển 

sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của trường; mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được theo từng mã ngành đào tạo cấp IV; các chính sách hoạt động hỗ 

trợ học tập sinh hoạt của người học, chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện; 

khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; và vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ đào tạo và theo các chuyên ngành đào tạo cấp IV theo biểu mẫu 

17. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các khoa thực hiện nội 

dung này. Thời gian hoàn hành trước ngày 20/4/2020. Chuyển file mềm cho phòng 

Đảm bảo chất lượng. Phòng ĐBCL trình BGH phê duyệt và đưa lên trang thông tin 

điện tử  (website) và bảng thông báo của trường trước ngày 25/4/2020. 

1.2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: gồm công khai thông tin về quy mô 

đào tạo hiện tại và công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc 

làm sau 01 năm ra trường. Đối với công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại cần 

công khai quy mô nghiên cứu sinh, thạc sĩ và sinh viên ở các trình độ đào tạo, hình 

thức đào tạo phân theo khối ngành đào tạo. Đối với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm sau 01 năm ra trường: số sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường gồm số sinh 

viên tốt nghiệp có việc làm và số sinh viên tốt nghiệp đang học nâng cao theo biểu 

mẫu 18. Phân công các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện như sau: 

- Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện nội dung tại mục B của 

biểu mẫu 18. 
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- Phòng Đào tạo chủ trì và phối hợp với các khoa chịu trách nhiệm thực hiện 

nội dung tại mục A, C và E của biểu mẫu 18.  

- Phòng Hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện nội dung tại mục D 

của biểu mẫu 18. 

- Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thực hiện nội 

dung tai mục G, H, I của biểu mẫu 18. 

- Phòng Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại mục K 

của biểu mẫu 18. 

Sau khi hoàn thành các nội dung được giao, các đơn vị gửi file mềm về Phòng 

ĐBCL trước ngày 18/6/2020. Phòng ĐBCL chịu trách nhiệm hoàn thiện toàn bộ nội 

dung biểu mẫu 18. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

 2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất, tổng diện tích sàn 

xây dựng; các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, 

hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu; học liệu của thư viện và trung tâm 

học liệu; diện tích đất/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên theo biểu mẫu 19. 

 Phòng Quản lý dự án - Quản trị cơ sở vật chất chịu trách nhiệm thực hiện các 

nội dung của biểu mẫu 19. Thời gian hoàn thành và gửi file mềm cho Phòng ĐBCL 

trước ngày 18/6/2020. 

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: Số 

lượng xếp theo các khối ngành và môn chung có phân biệt theo chức danh, trình độ 

đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp, danh sách chi tiết giảng viên cơ hữu theo khối 

ngành, tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi theo từng khối ngành theo biểu mẫu 20. 

Sơ lược lý lịch của giảng viên: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên 

giảng dạy, chức danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh nghiệm giảng 

dạy và nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế, các bài báo đăng tải 

trong nước và quốc tế; thông tin về họ và tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên 

đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời 

gian thực hiện. 

Số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi 

dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học 

và 2 năm tiếp theo. 

Phòng Tổ chức – Nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại biểu mẫu 

20 và gửi file mềm cho Phòng ĐBCL trước ngày 18/6/2020. 

3. Công khai thu chi tài chính 

3.1. Công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện 

hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 
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dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các 

khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, 

các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà 

nước. 

3.2. Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản 

thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo. 

3.3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, 

giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội. 

3.4. Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo 

quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả 

thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 

3.5.Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả  

khóa học theo biểu mẫu 21. 

Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm công khai các nội dung từ 3.1 đến 

3.5 và gửi file mềm cho Phòng ĐBCL trước ngày 18/6/2020. 

5. Đưa các nội dung thực hiện Quy chế công khai lên trang thông tin điện tử và 

bảng thông báo của trường 

 Phòng ĐBCL tập hợp các biểu mẫu 17, 18, 19, 20 và 21, hoàn thiện, kiểm tra 

các nội dung, trình BGH phê duyệt. Sau đó chuyển cho tổ quản trị website đưa lên 

trang thông tin điện tử của trường trước ngày 25/6/2020. Đồng thời chuyển các nội 

dung này cho phòng Hành chính tổng hợp niêm yết tại bảng thông báo của trường từ 

ngày 01/7/2020 đến ngày 30/7/2020. 

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 – 2021 

 Phòng ĐBCL chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng “Kế hoạch thực hiện 

Quy chế công khai năm học 2020 – 2021”, trình BGH phê duyệt trước ngày 

10/8/2020. 

7.Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020 

 Các đơn vị cập nhật thông tin tại các biểu mẫu (nếu có thay đổi) tính đến ngày 

31/8/2020 và gửi cho Phòng ĐBCL trước ngày 10/9/2020. Phòng ĐBCL chịu trách 

nhiệm dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020” 

trình BGH phê duyệt trước ngày 15/9/2020. 

 Phòng Hành chính tổng hợp gửi “Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai 

năm học 2019 – 2020” và “Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 – 

2021” cho Bộ GD&ĐT (qua vụ Kế hoạch – Tài chính) số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội trước ngày 25/9/2020. Đồng thời gửi file mềm của báo cáo về địa chỉ 

email: vukhtc@moet.gov.vn. 

8.Lưu ý 

mailto:vukhtc@moet.gov.vn
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 Ngoài các hình thức công khai trên trang thông tin điện tử và bảng thông báo 

của trường các phòng, khoa và bộ môn phải có các tài liệu in đầy đủ về các nội dung 

liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập 

nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong thời gian các phòng, khoa, bộ môn và đơn 

vị làm việc. 

 Ban Giám hiệu yêu cầu các phòng, các khoa và bộ môn thực hiện đầy đủ các 

nội dung của kế hoạch và hoàn thành đúng mốc thời gian quy định. Trong quá trình 

triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh trực tiếp cho 

Ban Giám hiệu để chỉ đạo giải quyết./. 

 Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                         

- Bộ GD&ĐT (báo cáo); 

- Chủ tịch HĐQT (báo cáo);             (Đã ký) 

- Ban Giám hiệu (chỉ đạo); 

- Các phòng, khoa & bộ môn (thực hiện),  

- Lưu: VT.                                                                                        Phạm Anh Tuấn  
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LỊCH TRÌNH CỤ THỂ 

 

STT 
Biểu 

mẫu 
Mục Nội dung Đơn vị thực hiện 

Hạn cuối 

gửi báo 

cáo 

1     

Báo cáo Chỉ tiêu tuyển 

sinh của cơ sở đào tạo 

theo trình độ đào tạo, hình 

thức đào tạo, ngành, 

chuyên ngành đào tạo 

(Báo cáo chi tiết theo mã 

ngành cấp 4) (Điểm c 

Khoản 1 Điều 7, Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017). 

Trưởng Phòng Khoa 

học công nghệ và 

Hợp tác quốc tế chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh gửi về 

Phòng ĐBCL 

20/04/2020 

2 
Biểu mẫu 

17 

I 
I. Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Trưởng Phòng Khoa 

học công nghệ và 

Hợp tác quốc tế chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

17 Mục I theo Thông 

tư 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 

28/12/2017 gửi về 

Phòng ĐBCL 

20/04/2020 

II, IV, 

V, VI 

II. Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

IV. Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

V. Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau khi 

ra trường 

VI. Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Trưởng Phòng Đào 

tạo chịu trách nhiệm 

chỉ đạo Phòng thực 

hiện và tổng hợp Báo 

cáo hoàn chỉnh Biểu 

mẫu 17 mục II, IV, V, 

VI theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017gửi 

về Phòng ĐBCL 

20/04/2020 

III 

III. Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Trưởng Phòng Công 

tác sinh viên chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

17 Mục III theo 

Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 gửi 

về Phòng ĐBCL 

20/04/2020 
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5 
Biểu mẫu 

18 

A, C, 

E 

A. Công khai thông tin về 

quy mô đào tạo hiện tại 

C. Công khai các môn học 

của từng khóa học, 

chuyên ngành 

E. Công khai thông tin về 

đồ án, khóa luận, luận 

văn, luận án tốt nghiệp 

Trưởng Phòng Đào 

tạo chịu trách nhiệm 

chỉ đạo Phòng thực 

hiện và tổng hợp Báo 

cáo hoàn chỉnh Biểu 

mẫu 18 mục A, C, E 

theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 gửi 

về Phòng ĐBCL 

18/06/2020 

B 

B. Công khai thông tin về 

sinh viên tốt nghiệp và tỷ 

lệ sinh viên có việc làm 

sau 01 năm 

Trưởng Phòng Công 

tác sinh viên chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

18 Mục B theo Thông 

tư 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 

28/12/2017  gửi về 

Phòng ĐBCL 

18/06/2020 

D 

D. Công khai thông tin về 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo do cơ sở giáo dục tổ 

chức biên soạn 

Trưởng Phòng Hành 

chính tổng hợp chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

18 Mục D theo Thông 

tư 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 

28/12/2017 gửi về 

Phòng ĐBCL 

18/06/2020 

G, H, 

I 

G. Công khai thông tin 

đào tạo theo đơn đặt hàng 

của nhà nước, địa phương 

và doanh nghiệp 

H. Công khai hội nghị, 

hội thảo khoa học do cơ 

sở giáo dục tổ chức 

I. Công khai thông tin về 

các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao 

công nghệ, sản xuất thử 

và tư vấn 

K. Công khai thông tin 

kiểm định cơ sở giáo dục 

và chương trình giáo dục 

Trưởng phòng Khoa 

học công nghệ và 

Hợp tác Quốc tế chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

18 Mục G, H, I theo 

Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 gửi 

về Phòng ĐBCL 

18/06/2020 

K 

K. Công khai thông tin 

kiểm định cơ sở giáo dục 

và chương trình giáo dục 

Phòng Đảm bảo chất 

lượng thực hiện báo 

cáo 

18/06/2020 
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10 
Biểu mẫu 

19 

Toàn 

bộ 

Công khai thông tin cơ sở 

vật chất  

Trưởng Phòng Quản 

lý dự án - Quản trị 

cơ sở vật chất chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

19 theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017  gửi 

về Phòng ĐBCL 

18/06/2020 

11 
Biểu mẫu 

20 

Toàn 

bộ 

Công khai thông tin về 

đội ngũ giảng viên cơ hữu  

Trưởng phòng Tổ 

chức Nhân sự chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

20 gửi về Phòng 

ĐBCL 

18/06/2020 

12 
Biểu mẫu 

21 

Toàn 

bộ 
Công khai tài chính  

Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế toán chịu 

trách nhiệm chỉ đạo 

Phòng thực hiện và 

tổng hợp Báo cáo 

hoàn chỉnh Biểu mẫu 

21 gửi về Phòng 

ĐBCL 

18/06/2020 

                    


