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Phần I. HỒ SƠ VỀ HỌC VIỆN 

1.1. Khái quát về Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

• Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam   
• Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture 
• Trụ sở: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 
• Liên hệ: Điện thoại: 024.62617586 - Fax: 024 62617586 
• Website: https://vnua.edu.vn/ 
• Năm bắt đầu đào tạo khoá I:  1956 
• Loại hình trường đào tạo: Trường đại học công lập trọng điểm quốc gia 

Tóm tắt giới thiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiền thân là Trường Đại học Nông Lâm được thành lập 

ngày 12/10/1956 là một trong 3 trường đại học đầu tiên của nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”., 
Cùng với sự phát triển của đất nước, Học viện đã trải qua sáu lần đổi tên, cụ thể là Đại học Nông 
Lâm (1956 – 1957); Học viện Nông Lâm (1958 - 1963);  Trường Đại học Nông nghiệp (1963 - 
1967); Trường Đại học Nông nghiệp I (1967 - 2008); Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội (2008 
– 2014); Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2014 đến nay). Trong 67 năm phát triển, Học viện đã 
vinh dự được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng trong thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhất, 
Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương kháng chiến hạng Ba… 

Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến 2050  nêu rõ:  
 Tầm nhìn: Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân 
hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, 
khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức 
và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.  
 Sứ mạng: Sứ mạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội 
nhập quốc tế của đất nước. 
 Triết lý giáo dục: Rèn Luyện Hun Đúc nhân tài nông nghiệp (Rèn tư duy sáng tạo; 
Luyện kỹ năng thành thạo; Hun tâm hồn thanh cao; Đúc ý chí lớn lao) Thành nhân tài nông 
nghiệp.  
 Giá trị cốt lõi: 
- Đoàn kết (Solidarity): “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”. 
- Đạo đức (Morality): trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam. 
- Đi đầu (Advancement):  phấn đấu đi đầu về đào tạo và khoa học công nghệ. 
- Đáp ứng (Response): nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội. 
- Đẳng cấp (Transcendence): bằng các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội. 
 



 2 

RÈN LUYỆN HUN ĐÚC NHÂN TÀI NÔNG NGHIỆP: 
RÈN tư duy sáng tạo 
LUYỆN kỹ năng thành thạo 
HUN tâm hồn thanh cao 
ĐÚC ý chí lớn lao 
THÀNH NHÂN TÀI NÔNG NGHIỆP 
 
Cơ cấu tổ chức 

Học viện có 14 khoa; 16 đơn vị chức năng; 23 viện trung tâm trực thuộc cấp Học viện, 01 
bệnh viện Thú y, và 02 công ty. Nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu thế vượt trội của Học viện. 
Hiện tại, Học viện có 1276 cán bộ viên chức, trong đó có 613 giảng viên (11 giáo sư, 78 phó 
giáo sư, 241 tiến sĩ) với 21 giảng viên nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Đội ngũ cán bộ, giảng 
viên của Học viện tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong giảng dạy, có năng lực nghiên cứu và 
hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trên 80% giảng viên của Học viện được đào 
tạo ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hà Lan, Bỉ… Cơ 
cấu tổ chức Học viện được thể hiện ở sơ đồ hình 1.1 

 

Hình 1.1. Cơ cấu tổ chức Học viện 
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Đào tạo 
Hiện nay, Học viện đang tổ chức đào tạo 50 ngành đào tạo trình độ đại học, 22 ngành đào 

tạo trình độ thạc sĩ và 18 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã có 
những đóng góp to lớn cho nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân 
lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với trên 110.000 người tốt nghiệp chương 
trình cử nhân, 11.000 người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ và 600 người tốt nghiệp trình độ tiến sĩ.  
Khoa học công nghệ 

Với phương châm “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học”, Học viện đã 
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, viên chức và sinh viên, thành lập nhóm 
nghiên nghiên mạnh, nghiên cứu tinh hoa, nghiên cứu xuất sắc; đấu thầu và thực hiện thành công 
nhiều đề tài cấp Bộ, cấp nhà nước; chọn tạo thành công nhiều giống cây trồng mới, nhiều sáng 
chế, giải pháp hữu ích, tiến bộ khoa học kỹ thuật; chế tạo thành công nhiều loại vaccine trong 
phòng, chống dịch bệnh; nghiên cứu, công bố nhiều bài báo quốc tế có chỉ số ISI, Scopus… 

Trong giai đoạn 2017-2021, Học viện đã tạo ra 33 giống cây trồng và vật nuôi, 22 tiến bộ 
kỹ thuật/giải pháp hữu ích/bằng độc quyền sáng chế, nhiều mô hình sản xuất và quản lý mới, 
phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  

  
Hợp tác quốc tế 

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Học viện xây dựng và có quan hệ hợp tác với hơn 100 trường 
Đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế ở các nước trên thế giới như Bỉ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Mỹ, CH Séc, Trung Quốc, ....với hơn trên 130 biên bản ghi nhớ. Trong giai đoạn 2017-2021, 
Ban HTQT đã phối hợp với các đơn vị trong Học viện quản lý khoảng 50 chương trình/dự án đang 
được thực hiện với tổng kinh phí tài trợ ước tính khoảng 60 triệu đô la Mỹ bao gồm tài trợ nước 
ngoài và vốn đối ứng của phía Việt Nam. Học viện đã tham gia tích cực và hiệu quả trong các dự 
án, chương trình đào tạo liên kết, trao đổi sinh viên và cán bộ.  Trong 05 gần đây Học viện đã đào 
tạo trên 130 lưu học sinh đã tốt nghiệp các bậc học đại học, thạc sỹ và tiến sỹ cho các nước  Lào, 
Campuchia, Mozambique, Angolar…  ...; đã tiếp nhận hơn 150 sinh viên quốc tế học toàn phần 
và hơn 1202 sinh viên, chuyên gia, cán bộ và nhà khoa học trao đổi đến từ các quốc gia như: Lào, 
Campuchia, Angola, Hàn Quốc, Astralia, Nhật Bản, CH Séc v.v. 
Cơ sở vật chất và hạ tầng 
 Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát triển một khuôn viên xanh, thân thiện với môi 
trường với diện tích gần 200 ha. Học viện đáp ứng đủ cơ sở vật chất và hạ tầng cho việc giảng 
dạy, học tập, nghiên cứu và các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao v.v. 
 Học viện có hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm, đáp ứng được các hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Với dự án do World Bank tài trợ giai đoạn 
2019-2022 với kinh phí 58,7 triệu USD, Học viện đã và đang triển khai xây dựng mới khu nhà 
hành chính, thư viện, khu nhà làm việc cho các khoa, trung tâm nghiên cứu khoa học và sự sống, 
trung tâm xuất sắc với các phòng thí nghiệm và phát triển các mô hình chuyển giao công nghệ. 
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Chính sách chất lượng của Học viện 
Chính sách 1: Lấy sinh viên làm trung tâm 
Chính sách 2: Đảm bảo chất lượng là cam kết của lãnh đạo 
Chính sách 3: Sự tham gia của mọi người  
Chính sách 4: Tiếp cận theo quá trình  
Chính sách 5: Quản lý theo hệ thống 
Chính sách 6: Cải tiến liên tục 
Chính sách 7: Các tiếp cận biện chứng trong việc ra quyết định 

 
Kết quả đảm bảo chất lượng 

Năm 2017, Học viện đã đạt chuẩn chất lượng và được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo 
dục, Đại học quốc gia Hà Nội tháng 9 năm 2017.  

Tính đến hết năm 2021, Học viện có 06 chương trình đào tạo (CTĐT) đã được AUN cấp 
chứng chỉ công nhận đạt chuẩn AUN-QA, bao gồm: 02 CTĐT tiên tiến (Khoa học cây trồng và 
Quản trị kinh doanh nông nghiệp), 04 CTĐT thường (Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Khoa học môi 
trường, Công nghệ sinh học).  

Tháng 10 năm 2022, Học viện sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá 04 chương trình đào tạo bao 
gồm Kinh tế Nông nghiệp, Kế toán, Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan, Thú y. 

 
Link video giới thiệu về Học viện 
https://www.youtube.com/watch?timecontinue=22&v=YgPwrsZeFbg&feature=emblogo 
 
2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của Học viện 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn tích cực đổi mới để đáp ứng được toàn diện những 
thay đổi mới của những quy định hiện hành. 
  Ngày 28/3/2014, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội theo 
Quyết định 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 17/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 873/QĐ-TTg về việc phê 
duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 
2017 với mục tiêu chung là Học viện chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi 
mới và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành Đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo 
các chuẩn mực khu vực và quốc tế; đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ 
nghèo có cơ hội học tập tại Học viện. Học viện đã đổi mới mô hình quản trị đại học để khai thác hiệu 
quả những nguồn lực hiện có.  

Các chính sách đổi mới giáo dục toàn điện được thể hiện trong Luật Giáo dục đại học số 34 do 
QH khóa XIV ban hành, Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ yêu cầu cao hơn về năng lực của 
người tốt nghiệp, Học viện ngoài việc đào tạo chuyên môn mà còn chú trọng giáo dục nhân cách, đạo 
đức, lối sống, kỹ năng mềm cho người học để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có tính thích ứng cao, 
tư duy sáng tạo, có khả năng tự học suốt đời… 
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Với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, Học viện đối mặt với không ít thách thức như 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thách thức với ngành nông nghiệp do sự biến đổi khí hâụ 
toàn cầu, Học viện thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, cập nhật đổi mới các phương pháp giảng dạy lấy người học là trung 
tâm để giúp người học  đạt được những kết quả học tập mong đợi đã đề ra. Hơn nữa, Học viện 
tích cực tham vấn cho các cơ quan Nhà nước thực hiện mục tiêu xanh hóa nông nghiệp, thực 
hiện cam kết về giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết tại Hội nghị COP26, khuyến khích các 
chương trình sáng kiến nông nghiệp xanh, giảm nhanh việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, 
đồng thời khuyến khích các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao…. 

Ngoài ra, để thích ứng nhanh với những thách thức và yêu cầu đổi mới đào tạo, Học viện 
chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên với nhữnhg chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, 
hỗ trợ nghiên cứu khoa học, …Từ đó mỗi cá nhân cán bộ, giảng viên là một nhân tố quan trọng, 
một mắt xích trong sự phát triển của học viện.  
3. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (xem Phụ lục). 
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC  

TIÊU CHUẨN 01: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ VĂN HOÁ 
Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD (Cơ sở giáo dục) đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của 

CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 
Trong Chiến lược phát triển của Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2050 Học viện ban hành 

năm 2015 đã tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn của Học viện như sau:  
- Sứ mạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất 

lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp 
& PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước. 

- Tầm nhìn: Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân 
hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của 
quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. [H01.01.01.01- Quyết định công bố tầm nhìn sứ mạng] 

 Hiện nay, Học viện có đủ nguồn lực để thực hiện tốt sứ mạng của mình. Tính đến tháng 8/2022, 
Học viện có tổng số 1276 CNVC, trong đó có 613 GV và 663 cán bộ phục vụ. Trong số giảng viên 
có 11 GS, 78 PGS, 264 TS (số liệu được công khai và cập nhật thường xuyên tại trang web: 
http://www1.vnua.edu.vn:85/tccb/web/thongke.asp). Đội ngũ giảng viên của Học viện là những nhà 
giáo, nhà khoa học có năng lực và luôn tâm huyết với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo. Nhiều giảng 
viên đã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như 08 Nhà giáo nhân dân, 109 Nhà giáo ưu tú, 01 
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, 02 Nhà giáo được giải thưởng Hồ Chí Minh, 03 nhà khoa 
học nữ được giải thưởng Kovalepskaia. Với mục tiêu là nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và 
đào tạo của các nhà khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao đáp ứng và phục vụ nhu cầu 
xã hội Hiện Học viện đã thành lập 36 nhóm nghiên cứu mạnh, 6 nhóm nghiên cứu xuất sắc và 4 
nhóm nghiên cứu tinh hoa. [H01.01.01.02- Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, tinh hoa, 
xuất sắc] 
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 Học viện có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của người 
học. Học viện có tổng diện tích đât là 1.919.100 m2 với 07 khu giảng đường bao gồm 140 phòng 
học với tổng diện tích là 40.067 m2, 18 phòng máy tính diện tích 1.198 m2, 4 phòng thực hành 
ngoại ngữ diện tích 351 m2, 305 phòng thực hành và phòng thí nghiệm diện tích 19.369m2 
[H01.01.01.03- Bảng thống kê diện tích sàn xây dựng HV, Giảng đường - CSVC]. Hệ thống giảng 
đường được trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn, có đường truyền internet. Học viện có 13 phòng thí 
nghiệm chuyên sâu- phòng thí nghiệm trung tâm [H01.01.01.04 Bảng thống kê các phòng thí 
nghiệm nghiên cứu chuyên sâu - phòng thí nghiệm trung tâm của Học viện]. Ngoài ra hiện nay Học 
viện đang triển khai Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc Dự án “Nâng 
cao chất lượng giáo dục đại học” vay vốn Ngân hàng Thế giới với giá trị 58,7 triệu USD, dự kiến 
sẽ đưa vào khai thác, vận hành vào cuối năm 2022 các các công trình như: Giảng đường lớn, Trung 
tâm thể chế chính sách, Nhà khoa Cơ điện, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Trung tâm 
giáo dục thể chất, Nhà Khoa học sự sống….[H01.01.01.05- Quyết định phê duyệt dự án WB] 
 Tầm nhìn, sứ mạng của Học viện phù hợp với các Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới cơ bản 
và toàn diện giáo dục đại học việt nam giai đoạn 2016-2020 trong cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao “đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc 
tế”, Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2017 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ 
sở giáo dục địa học công lập giai đoạn 2014-2017. Sứ mạng của Học viện trong phát triển nghiên 
cứu, chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước 
phù hợp và gắn kết với Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, các chiến lược của Bộ NN&PTNT.... 
[H01.01.01.06- Quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030].  Đồng 
thời sứ mạng của Học viện cũng gắn kết với nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông 
nghiệp, nông thôn mới ở Việt Nam.  
 Học viện đã ban hành kế hoạch về xây dựng tầm nhìn sứ mạng [H01.01.01.07- Kế hoạch xây 
dựng tầm nhìn sứ mạng]. Trong quá trình xây dựng tâm nhìn, sứ mạng Học viện đã tham khảo các 
trường trong và ngoài nước như: Đại học New South Wales, Đại học công nghệ Sydney, Australia, 
Đại học Tôn Đức Thắng. Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, các bên liên quan như: sinh viên, cựu sinh 
viên, doanh nghiệp… bên trong việc xây dựng tầm nhìn sứ mạng [H01.01.01.08- Phiếu lấy ý kiến, 
khảo sát các bên về xây dựng tầm nhìn sứ mạng]. 
 Tầm nhìn, Sứ mạng của Học viện được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin để các 
bên tham gia biết và thực hiện như: trang thông tin điện tử chính thống của Học viện: 
https://vnua.edu.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-chung, các pano, tài liệu phát cho sinh viên đầu khóa, các 
slogan, biển bảng tại các Khoa, KTX, Giảng đường….) [H01.01.01.09- Các tài liệu phát cho sinh 
viên, các tờ giới thiệu HV]. Lãnh đạo Học viện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời thường 
xuyên tổ chức các hội nghị, cuộc họp để phổ biến, triển khai các kế hoạch thực hiện tầm nhìn, sứ 
mạng của Học viện.  [H01.01.01.10- Kế hoạch nhiệm kỳ (trong đó có các hoạt động thực hiện tầm 
nhìn sứ mạng), kế hoạch hàng năm] 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ 
mạng của CSGD. 

 
Trong suốt 65 năm xây dựng và phát triển những giá trị cốt lõi, góp phần tạo dựng nên các 

giá trị văn hoá của Học viện chính là: 
 - Đoàn kết (Solidarity): “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”. 
- Đạo đức (Morality): trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam. 
- Đi đầu (Advancement):  phấn đấu đi đầu về đào tạo và khoa học công nghệ. 
- Đáp ứng (Response): nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội. 
- Đẳng cấp (Transcendence): bằng các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội.       [H01.01.02.01- 
Quyết định công bố giá trị cốt lõi] 
Nội dung giá trị cốt lõi được công bố trên website của Học viện tại địa chỉ: 

https://vnua.edu.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-chung. Đặc biệt, Học viện đã thực hiện truyền thông về 
giá trị cốt lõi của Học viện, đẩy mạnh việc tuyên truyền trực quan qua hệ thống biển bảng pano 
trong khuôn viên Học viện. [H01.01.02.02- kế hoạch có nội dung truyền thông giá trị cốt lõi];  
 Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển các cán bộ, viên chức người lao động, người học 
của Học viện luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ. Các thế hệ lãnh đạo đã luôn có những chính sách, 
hành động để tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong Học viện. Khi thực hiện xây dựng, triển khai 
kế hoạch các hoạt động Học viện luôn họp bàn, lấy ý kiến của các đơn vị đảm bảo ưu tiên giữ gìn 
và phát triển giá trị cốt lõi của Học viện. [H01.01.02.03- BB họp về xây dựng kế hoạch hoạt động];  
Các quy định quản lý cấp Học viện như: quy định về chế độ làm việc, quy định về đào tạo, quy 
định về thi đua khen thưởng, văn hóa công sở, quản lý nhãn hiệu Học viện, quy chế chi tiêu nội 
bộ… Đó là những quy định phù hợp, được tập thể viên chức, người lao động trong Học viện ủng 
hộ và đồng thuận cao, thể hiện truyền thống văn hóa quý báu, tương ái, đoàn kết nội bộ, cùng 
hướng tới sự phát triển. Đặc biệt vừa qua Học viện đã ban hành quy định quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đây là một trong quy định rất quan trọng góp phần gìn giữ, 
bảo vệ giá trị, thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam. [H01.01.02.04- quy định sử dụng 
nhãn hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam] 
 Hàng năm, Học viện thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Lễ kỷ niệm ngày truyền thống 
của Học viện 12/10; Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; các hoạt động chào mừng ngày 
thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; cùng Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho 
viên chức, người lao động và người học;… nhằm giáo dục truyền thống và phát huy giá trị văn 
hóa của Học viện, tạo sự kết nối giữa viên chức, người lao động, người học với Học viện nhờ đó 
xây dựng, vun đắp tinh thần đoàn kết một lòng, hướng tới thực hiện các sứ mạng, tầm nhìn và mục 
tiêu đề ra. [H01.01.02.05-BB họp/kế hoạch tổ chức một số ngày lễ, các hoạt động thể hiện truyền 
thống văn hóa của Hoc viện].  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí: 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và 

giải thích rõ ràng để thực hiện. 
Tầm nhìn, sứ mạng, văn hoá với 5 trụ cột giá trị đã được ban hành năm 2015 [H01.01.03.01- 

Quyết định công bố tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi] và Học viện luôn chú trọng công tác tuyên 
truyền, phổ biến, thường xuyên nhắc nhở để sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi được thấm nhuần 
trong mỗi viên chức, người lao động, người học, cụ thể:  

Học viện đã công bố tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi  được thực hiện dưới nhiều hình thức, 
phương pháp khác nhau như: Đăng tải nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi trên Cổng thông 
tin điện tử (website) của Học viện: https://vnua.edu.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-chung; các biển bảng 
có nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi cũng được đặt tại khuôn viên của Học viện như trước 
nhà hành chính, các nhà Khoa, Ký túc xá…  

Ban Giám đốc Học viện trực tiếp quán triệt nội dung tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi, cho 
viên chức và người lao động tại hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm; tuyên truyền, phổ biến đến 
sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, cuối khóa, trong các buổi đối thoại giữa Ban 
Giám đốc và người học. Ngoài ra tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lọi của Học viện cũng được biến 
và giới thiệu tại các hội nghị, buổi làm việc, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Học viện với các 
doanh nghiệp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, địa phương; trong các buổi gặp mặt cựu sinh viên 
[H01.01.03.02- BB HNCBVC, Kế hoạch đối thoại, tuần sinh hoạt công dân…]. 

Kế hoạch công tác hàng năm, nhiệm vụ trọng tâm của Học viện hàng năm đều được họp bàn 
và lấy ý kiến của các đơn vị nhằm đạt được sứ mạng tầm nhìn đã đề ra và gìn giữ, phát huy các 
giá trị văn hóa, thương hiệu của Học [H01.01.03.03- Biên bản HNCBV hàng năm, Kế hoạch, báo 
cáo hàng năm]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu 

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 
Năm 2019, sau 04 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và 
tầm nhìn 2050 Học viện đã tiến hành rà soát lại sứ mạng, tầm nhìn, văn hóa [H01.01.04.01- 
Biên bản họp tại Hội nghị chủ chốt Tam Đảo].  
Năm 2021, Giám đốc Học viện đã chỉ đạo và thành lập Tổ rà soát sứ mạng, tầm nhìn và 

chiến lược Học và tiến hành lấy ý kiến đơn vị, cá nhân trong trường và các bên liên quan. 
[H01.01.04.02- Phiếu lấy kiến các bên (kèm theo dự thảo chiến lược tầm nhìn sứ mạng].  

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, cá nhân trong trường và các bên liên quan, Ban soạn thảo 
Chiến lược đã tiến hành tổng hợp ý kiến và nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp 
[H01.01.04.03- Bảng tổng hợp các ý kiến góp ý vào chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng]. 

Sau khi tiếp thu các ý kiến và thực hiện điều chỉnh, ban soạn thảo tiếp tục xin ý kiến Đảng 
ủy, HĐHV để hoàn thiện dự thảo và ban hành [H01.01.04.04- Quyết nghị, NQ của HĐHV, ĐU 
thông qua tàm nhìn sứ mạng sửa đổi sau khi rà soát]. 
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Nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi rà soát, điều chỉnh được thể hiện chính thức trong 
Quyết định của Học viện [H01.01.04.05- QĐ ban hành tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi sửa đổi 
sau khi rà soát]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát 
triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Để đảm bảo việc phát triển sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi phù hợp với giai đoạn phát 
triển, năm 2021, Học viện đã thành lập Ban soạn thảo Chiến lược nhằm xây dựng, rà soát chiến 
lược phát triển Học viện để điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi phù hợp với bối cảnh mới 
[H01.01.05.01- Quyết định thành lập ban soạn thảo chiến lược].  

Sự điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng là một yêu cầu tất yếu để phù hợp với sự phát triển của nội 
lực cũng như yêu cầu của xã hội và các bên liên quan. Việc điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng được 
lấy ý kiến của các bên liên quan và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
[H01.01.05.02- Phiếu ý kiến của các bên liên quan sửa đổi tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi]. Năm 
2021, sau khi được HĐHV, Đảng ủy thông qua, Học viện đã ban hành quyết định công bố sứ mạng, 
tầm nhìn sửa đổi. [H01.01.05.03- BB họp, Quyết nghị, NQ của HĐHV, ĐU thông qua tàm nhìn 
sứ mạng sửa đổi].  [H01.01.05.04- Quyết định công bố về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi đã sửa đổi]. 

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Học viện đã được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài 
lòng của các bên liên quan. 

STT Tầm nhìn, sứ mạng 
năm 2015 

Tầm nhìn sứ mạng sửa năm 
2021 

Lý do sửa đổi, không 
thay đổi 

1.Sứ mạng Sứ mạng Học 
viện Nông nghiệp Việt 
Nam là đào tạo và 
cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng cao, 
nghiên cứu phát triển 
và chuyển giao 
KHCN, tri thức 
mới trong lĩnh vực 
nông nghiệp & PTNT; 
đóng góp vào sự phát 
triển nền nông nghiệp 
và hội nhập quốc tế 
của đất nước” 

Sứ mạng Học viện là trung 
tâm đào tạo và cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ, và chuyển 
giao tri thức mới về nông 
nghiệp & PTNT, và các lĩnh 
vực khác có liên quan; đóng 
góp đắc lực và hiệu quả vào 
công cuộc phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới và hội nhập quốc tế của 
đất nước 

Học viện xác định 
không chỉ tập trung đào 
tạo, nghiên cứu trong 
các lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển 
nông thôn mà còn thêm 
nhiều lĩnh vực khác 
như: kinh tế số, công 
nghệ thông tin,… phù 
hợp xu thế của thế giới 
về cách mạng công nghệ 
số 4.0, chương trình 
mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới 

2. Tầm 
nhìn  

Tầm nhìn vẫn được giữ nguyên đó là: “Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa 
phân hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến 
trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực 
về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, 

Vẫn đáp ứng được vì 
Học viện vẫn hướng tới 
là một đại học tự chủ, đa 
ngành, đa phân hiệu… 
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nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển 
công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn.”  
 

3. Giá trị 
văn hóa 
truyền 
thống 

Vẫn được giữ nguyên với 5 giá trị cốt lõi: Đoàn kết, đạo 
đức, đi đầu, đáp ứng, đẳng cấp. 

Vẫn phù hợp với tầm 
nhìn, sứ mạng và văn 
hóa chất lượng của Học 
viện 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
*Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1:  6 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Các thế hệ lãnh đạo đã có những giải pháp và các việc làm cụ thể để phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống Học viện trên nền tảng các giá trị cốt lõi đã góp phần tạo nên thương hiệu Học 
viện ngày nay. Giá trị văn hoá truyền thống với 5 nền tảng giá trị cốt lõi được hầu hết cán bộ, giảng 
viên và các thế hệ sinh viên đồng lòng xây dựng và gìn giữ. 

- Tầm nhìn, sứ mạng của Học viện được truyền thông hiệu quả đến các đối tượng trong Học 
viện. 
 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Các ý kiến góp ý, phản hồi từ các doanh nghiệp về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 
Học viện chưa nhiều. 

 
 
3. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ 

cá nhân thực 
hiện 

Thời 
gian thực 
hiện hoặc 
hoàn 
thành 

Ghi 
chú 

1 Khắc phục tồn tại:  
Các ý kiến góp ý, phản 
hồi từ các doanh 
nghiệp về sứ mạng, 
tầm nhìn, giá trị cốt lõi 
của Học viện chưa 
nhiều. 
 

Tăng cường sự tham 
gia của doanh nghiệp 
vào việc rà soát, đánh 
giá tầm nhìn và sứ 
mạng, giá trị cốt lõi 
của HV  

TT ĐBCL Năm 2022  

2 Phát huy điểm mạnh 
1: Các thế hệ lãnh đạo 
đã có những giải pháp 

Tăng cường xây dựng 
các chính sách, kế 
hoạch, giải pháp để 

Đảng ủy, Hội 
đồng HV, ban 
Giám đốc 

Năm 
2022-2023 
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và các việc làm cụ thể 
để phát huy giá trị văn 
hoá truyền thống Học 
viện trên nền tảng các 
giá trị cốt lõi đã góp 
phần tạo nên thương 
hiệu Học viện ngày 
nay.  

phát huy giá trị văn 
hóa của Học viện 

3 Tầm nhìn, sứ mạng 
của Học viện được 
truyền thông hiệu quả 
đến các đối tượng 
trong Học viện. 

Tăng cường, tối ưu 
việc truyền thông bằng 
nền tàng internet 

Các đơn vị 
trong Học 
viện 

Năm 
2022-2023 

 

TIÊU CHUẨN 02. QUẢN TRỊ 
 
Tiêu chí: 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các 

tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp 
luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo 
trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong 
quá trình quản trị của CSGD. 

Hệ thống quản trị của Học viện được thiết lập theo đúng quy định của pháp luật bao gồm: 
Đảng ủy, HĐHV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội SV và các hội đồng 
tư vấn như Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng.... Sơ 
đồ về cấu trúc tổ chức của Học viện được công khai tại trang web: https://vnua.edu.vn/gioi-
thieu/so-do-to-chuc. Các đơn vị trực thuộc Học viện có đề án thành lập và được quy định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm, cách thức giải quyết công việc, kế hoạch công tác, chế độ 
thông tin, báo cáo, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong Quy chế tổ chức và hoạt động 
của từng đơn vị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện. [H02.02.01.01- Đề án thành lập 
của các đơn vị trực thuộc] [H02.02.01.02- Quy chế tổ chức hoạt động Học viện] [H2.02.01.03- 
Quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc]. 

Trong đó, Đảng bộ Học viện là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các trường đại 
học, cao đẳng Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Hiến 
pháp và pháp luật. Hiện nay, Đảng bộ Học viện có 787 đảng viên sinh hoạt tại 46 chi bộ. Ban Chấp 
hành Đảng bộ Học viện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 15 đồng chí trong đó có BGĐ, 
lãnh đạo các đơn vị, cơ sở có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển của Học viện, lãnh đạo 
các tổ chức đoàn thể (số liệu được cập nhật và đăng tải trên website: 
https://danguy.vnua.edu.vn/bch-khoa-xxx-nhiem-ky-2020-2025). Sau Đại hội, Ban Chấp hành 
Đảng bộ Học viện khóa XXII đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 
Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 [H02.02.01.04- Quy chế làm việc của ban chấp hành đảng 
bộ] chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 
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[H2.02.01.05- Nghị quyết + Chương trình/kế hoạch hoạt động khóa 2020-2025, 2016-2020 của 
Đảng ủy].  

Hội đồng Học viện đã được thành lập và hoạt động từ năm 2015 theo quy định của Điều lệ 
trường đại học và Luật giáo dục đại học, đến nay đã được 2 khoá. Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 
2021-2026 được thành lập gồm 21 thành viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học 
[H02.02.01.06- Quyết định thành lập HĐHV 2 nhiệm kỳ]. Trong quá trình hoạt động, HĐHV đã 
phát huy tốt vai trò vừa là cơ quan quản trị, vừa là cơ quan giám sát thông qua việc quyết định 
phương hướng hoạt động, triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. 
Ngay sau khi được Bộ NN&PTNT công nhận, HĐHV đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc 
của HĐHV theo từng nhiệm kỳ. [H02.02.01.07- Quy chế làm việc của HĐHV, Kế hoạch làm việc, 
báo cáo Kết quả ]. 

Các hội đồng tư vấn của Học viện đã được thành lập là Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội 
đồng Đảm bảo chất lượng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng… Các Hội đồng của 
Học viện được thành lập theo quy định của Điều lệ trường đại học và Luật giáo dục đại học, theo 
nhiệm kỳ của Giám đốc. Hội đồng khoa học và đào tạo của Học viện được thành lập theo Quyết 
định số 1812/QĐ-HVN ngày 7/4/2022 có 21 thành viên bao gồm Giám đốc, một số phó Phó Giám 
đốc; trưởng của một số khoa, phòng chức năng trong Học viện; đại diện giảng viên, nghiên cứu 
viên của Học viện có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ; một số đại diện các nhà 
khoa học có liên quan hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo hực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc Học viện về những công việc: đổi mới và 
phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác 
quốc tế; thẩm định chương trình đào tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; kế hoạch hợp tác 
với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở 
trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; 
đề xuất danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ nhiệm các chức danh giáo sư, 
phó giáo sư trong trường; trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của Học viện cho 
các cá nhân; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng Học viện; các phương thức kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo 
chất lượng đầu ra; đánh giá giảng viên, đánh giá chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, 
tập san khoa học công nghệ (nếu có), đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa 
học và công nghệ của các đơn vị trong Học viện. Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Học viện cũng 
được thành lập theo Quyết định số 3958/QĐ-HVN ngày 5/12/2016 với 29 thành viên, bộ phận 
thường trực là Trung tâm Đảm bảo chất lượng Hội đồng có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho 
Giám đốc Học viện về các nội dung: Xây dựng chiến lược đảm bảo chất lượng của học viện, xây 
dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Học viện, xây dựng và ban hành chính sách giúp 
duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của Học viện, phát triển các dịch vụ liên quan đến đảm 
bảo chất lượng. Các hội đồng tư vấn của Học viện đều được thành lập theo đúng quy định và 
thường xuyên được kiện toàn, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và nhằm đáp ứng tốt yêu cầu 
tham mưu tư vấn cho Ban Giám đốc trong các lĩnh vực công tác của Học viện. [H02.02.01.08- 
Quyết định thành lập của một số HĐ như: ĐBCL, KHĐT, Lương, khen thưởng….]. 
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Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV Học viện được thành lập theo quy định 
của pháp luật và hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan quản lý ngành dọc của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT và Thành phố Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Học viện đã 
thể hiện rõ vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao 
động trong Học viện, tham gia xây dựng môi trường làm việc và phối hợp với Học viện trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa XXXII nhiệm kỳ 
2018-2022 bao gồm 15 đồng chí, trong đó có các đại diện khối hành chính và khối các khoa, Viện, 
Trung tâm đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động của 
Học viện. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đã xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt 
động của Công đoàn trường khóa XXXII [H02.02.01.08- QĐ thành lập ban chấp hành, Quy chế 
hoạt động của Công đoàn, Chương trình hành động, Kế hoạch, báo cáo theo nhiệm kỳ của Công 
đoàn]. 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, HSV của Học đều được thành lập theo quy định 
của pháp luật và hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan quản lý ngành dọc của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT và Thành phố Hà Nội. Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, Đoàn 
Thanh niên, Hội SV Học viện nỗ lực thể hiện vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị - xã hội của đoàn 
viên, sinh viên. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình có ý 
nghĩa, tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh cho sinh viên, định hướng các hoạt động của sinh 
viên đúng theo các quy định pháp luật, Học viện và thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp sinh viên. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn Học viện nhiệm kỳ 2019-
2022 [H02.02.01.09- QĐ thành lập ban chấp hành, Quy chế hoạt động của đoàn thanh niên, Kế 
hoạch, báo cáo theo nhiệm kỳ, BB họp]. 

Học viện đã ban hành các văn bản, quy định nhằm phục vụ công tác quản lý được minh bạch, 
rõ ràng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật như: quy định về hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, cơ sở vật chất, tài chính, công tác sinh viên…các quy định này mỗi khi ban hành đều 
được công khai trên trang web: https://vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh/type/adacd12c-
cfcf-4386-a529-00b80f77947d để cán bộ, viên chức người lao động, người học có thể tiếp cận và 
khai thác dễ dàng.  Ngoài ra, trách nhiệm giải trình, tính minh bạch trong quá trình hoạt động của 
hệ thống quản trị được thể hiện rõ trong công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, công tác báo cáo, 
sơ kết, tổng kết và công tác kiểm tra, giám sát; các cuộc họp của Đảng, các đơn vị, của các hội 
đồng. [H02.02.01.10_Kế hoạch/chương trình giám sát của ĐU, HĐHV]. .. [H02.02.01.11_Các BB 
họp của Đảng ủy ] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí: 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch 

hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực 
Đảng ủy Học viện lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết 
thường kỳ và chuyên đề để kịp thời lãnh đạo các mặt hoạt động. Đảng ủy trường họp định kỳ hàng 
tháng và họp đột xuất khi có yêu cầu, ban hành các nghị quyết và các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ 
đạo các công tác của chính quyền [H02.02.02.01-Các nghị quyết ĐU]. Trên cơ sở Tờ trình của 
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Giám đốc Học viện, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết với các chủ trương lớn để lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn diện các hoạt động của Học viện như: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển 
Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Học viện; các Nghị quyết về công tác cán bộ, phát triển cơ sở vật chất, thực 
hiện dự án WB...  

Hội đồng Học viện luôn kịp thời đưa ra các các quyết nghị và được chuyển tải thành các kế 
hoạch hành động, các văn bản thể chế và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. Hội đồng 
Học viện họp thường kỳ 01 năm 02 lần và họp đột xuất khi có yêu cầu, ban hành quyết nghị về 
các vấn đề đã thảo luận [H02.02.02.02-quyết nghị của HĐHV, BB họp thường kỳ]. Ngoài ra, 
HĐHV còn ban hành chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm [H02.02.02.03- 
Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ]. Đồng thời HĐHV tiến hành giám sát việc thực hiện 
quyết nghị của HĐHV, giám sát trách nhiệm giải trình của Giám đốc Học viện, giám sát việc quản 
lý, sử dụng tài chính, tài sản.  

Nghị quyết của ĐU và Quyết nghị của HĐHV được Giám đốc Học viện cụ thể hóa thành 
các kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra [H02.02.02.04-  Kế hoạch hành 
động cho cả nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026]. Ban Giám đốc thường xuyên họp, ra những văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận để đảm bảo thực hiện được các kế hoạch, hành động đề ra. 
[H02.02.02.05-  BB họp chỉ đao thực hiện công việc].  
 Các hội đồng tư vấn như Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng đảm bảo chất lượng, Hội 
đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật viên chức họp định kỳ và họp thường 
xuyên khi có yêu cầu từ thực tiễn tổ chức các hoạt động của Học viện. Các cuộc họp đều được ghi 
biên bản và các kết luận để tư vấn, kiến nghị Giám đốc Học viện tổ chức triển khai thực hiện 
[H02.02.02.06- Các BB họp HĐ KH&Đt, Hội đồng tư vấn].  

Công đoàn, ĐTN CSHCM, HSV đều có chương trình công tác theo nhiệm kỳ và ban hành 
các kế hoạch công năm, công tác chuyên đề, các hướng dẫn triển khai công tác chuyên môn 
[H02.02.02.07-Kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Công đoàn, ĐTN, HSV]. 
 Ngoài ra trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ Học viện cũng đã thành lập các Ban chỉ đạo, 
Ban Quản lý dự án…. để triển khai các công việc kịp thời, hiệu quả, và thường xuyên có báo cáo 
với Ban Giám đốc để kịp thời xem xét, chỉ đạo [H02.02.02.08- QĐ- thành lập một số Ban chỉ đạo, 
ban quản lý]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí: 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên 
 
 
Đảng ủy Học viện thường xuyên rà soát, cập nhật để phù hợp với yêu cầu công tác thực tế 

và biến động về nhân sự đảng ủy viên, việc phân công nhiệm vụ cũng được thường xuyên rà soát, 
cập nhật để phù hợp với yêu cầu công tác thực tế và biến động về nhân sự đảng ủy viên 
[H02.02.03.01- QĐ phân công nhiệm vụ ĐUV theo lĩnh vực]. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Học 
viện đều có báo cáo tổng kết, kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và phân loại, đánh giá đối với 
các đảng ủy viên Hệ thống quản trị của Học viện luôn kịp thời đưa ra các quyết định và được 
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chuyển tải thành các kế hoạch hoạt động và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện 
[H02.02.03.02- Báo cáo, đánh giá tổng kết các năm của ĐU]. 

Hội đồng Học viện được thành lập từ năm 2015 cơ cấu các tổ công tác chuyên trách và nhân 
sự tham gia được rà soát khi có biến động về nhân sự [H02.02.03.03- Báo cáo tổng kết các năm 
của HĐHV]. Ngoài ra các quy chế, quy định như Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện cũng 
được Hội đồng Học viện rà soát và sửa đổi.  

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Giám đốc đã chỉ 
đạo thực hiện xây dựng kế hoạch, các chương trình công tác trọng tâm trong năm và chỉ đạo các 
đơn vị tập trung trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Các đơn vị trực thuộc 
triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Văn phòng Học viện là đơn vị 
theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Học viện. 
[H02.02.03.04- Kế hoạch các năm của Học viện]. 

Học viện thưởng xuyên rà soát, cập nhật các quy định của cấp trên để sửa đổi và ban hành các 
văn bản, quy định quản lý đáp ứng với nhu cầu thực tế của Học viện và các quy định của pháp luật. 
Trong giai đoạn 2017-2022, Học viện đã ban hành nhiều văn bản quy chế, các văn bản này được 
cập nhật và đăng công khai trên trang web của Học viện: https://vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-
quy-dinh/type/adacd12c-cfcf-4386-a529-00b80f77947d  đồng thời các quy định, quy chế đều 
được quán triệt, phổ biến tới tất cả các viên chức trong Học viện qua các hội nghị và hệ thống 
thông tin, truyền thông của Học viện để viên chức, người lao động trong biết và thực hiện sự. 
[H02.02.03.05- BB họp HNCBVC các năm]. 

Về nhân sự Học viện báo cáo để Đảng ủy xem xét và thông qua các chủ trương về công tác 
nhân sự. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, Học viện thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, miễn nhiệm, kéo dài thời gian công tác theo đúng quy định. Trong giai đoạn 2016-2021, Học 
viện đã bổ nhiệm mới, điều chỉnh các chức danh quản lý ở các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công 
việc [H02.02.03.06 Các quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý]. 

Các Hội đồng tư vấn của Học viện như Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng Đảm bảo chất 
lượng, Hội đồng thi đua khen thưởng… thường xuyên được rà soát, kiện toàn theo yêu cầu phát 
triển của Học viện qua từng giai đoạn và biến động nhân sự đại diện được cử tham gia 
[H02.02.03.07- Các quyết định thành lập, thay đổi bổ sung thành viên của một số Hội đồng]. 

Công đoàn, ĐTN CSHCM và HSV có quy chế làm việc và được rà soát, cập nhật, bổ sung khi 
có văn bản hướng dẫn của ngành dọc cấp trên và tình hình thực tế. Ban chấp hành các các tổ chức 
trên được điều chỉnh, bổ sung nhân sự kịp thời để đảm bảo yêu cầu triển khai công tác 
[H02.02.03.08- Các quyết định thành lập, thay đổi bổ sung thành viên của một số của các tổ chức]. 
Các chương trình, kế hoạch công tác của ĐTN CSHCM, Công đoàn, HSV cũng được rà soát, điều 
chỉnh cho phù hợp với các cuộc phát động từ cấp trên và phong trào hoạt động thực tế của Học 
viện. 

 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
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Tiêu chí: 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động 
của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn.  

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng và hệ 
thống chính trị, nhằm mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo 
của cấp ủy, quản lý của chính quyền. Hệ thống quản trị của Học viện cũng từng bước được cải tiến 
để tăng hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn. Năm 2020, căn cứ điều kiện thực tế, Đảng ủy 
Học viện đã thống nhất xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 15 đồng chí, đảm bảo cơ cấu, thành phần, sự tinh gọn, hiệu quả để tập trung chỉ đạo các nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ. 

Hội đồng Học viện đã được kiện toàn và tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng cường 
thành viên ngoài Học viện, đại diện là doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2016-2021 với 22 thành 
viên, đến nhiệm kỳ 2021-2026 có 21 thành viên, trong đó có 8 thành viên ngoài Học viện 
[H02.02.04.01- Các QĐ thành lập HĐHV].  Sự thay đổi về số lượng thành viên hội đồng và số 
lượng thành viên bên ngoài đảm bảo tốt hơn sự giám sát của các thành viên bên ngoài đối với các 
hoạt động của Học viện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHV. 03 thành viên HĐHV từng 
là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Trưởng ban công tác Đại biểu của Quốc 
hội; 01 thành viên là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đương nhiệm; 01 thành viên là Chủ tịch LM HTX 
Việt Nam đương nhiệm; 01 thành viên là Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam đương nhiệm; 01 
thành viên nguyên là Ủy viên thường trực Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; 01 thành viên 
là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai đương nhiệm và 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT 
Công ty XNK thực phẩm Đồng Giao. Hầu hết các thành viên bên ngoài đều có trình độ tiến sỹ, có 
đủ kinh nghiệm, năng lực tư vấn, hoạch định chiến lược phát triển của Học viện. Hội đồng Học 
viện đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của Hội đồng, đã kịp thời cho chủ trương 
đối với các nội dung quan trọng phát sinh, đột xuất khác của học viện. Hội đồng Học viện đã phát 
huy sức mạnh tập thể, sự đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Học viện 
đã nghiên cứu các văn bản, tài liệu và thảo luận kỹ trong các phiện họp để đưa ra các quyết định, 
chủ trương phù hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hội đồng Học viện đã ban hành các 
Quy chế tổ chức hoạt động quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, của Học viện phù hợp với 
quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật khác. Hội đồng Học viện thực hiện 
công tác cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và thông 
các Nghị quyết về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự. Hội đồng Học viện quyết định thông qua 
các nội dung về chiến lược phát triển của Học viện; thông qua chủ trương về mở ngành, tuyển sinh, 
liên kết đào tạo, hợp tác, đầu tư, sử dụng tài sản…  

Các tổ chức Công đoàn, ĐTN, HSV cũng đã cải tiến, đổi mới trong tổ chức nhiều hoạt động 
để phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công đoàn trường thành lập các 
CLB của VC và người lao động như CLB bóng đá, quần vợt…. Đoàn Thanh niên, Hội SV và các 
CLB tăng cường tổ chức các cuộc thi thường niên theo kế hoạch, các hoạt động tình nguyện thực 
chất và hiệu quả hơn, các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, ngoại ngữ được đẩy mạnh, 
nhiều hoạt động được diễn ra theo hình thức trực tuyến để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-
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19. [H02.02.04.02- Các kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm online, khởi nghiệp online-ctctsv; các 
cuộc thi online -ĐTN] 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị, Học viện luôn quan tâm chỉ đạo sát 
sao công tác đào tạo, phát triển đội ngũ. Đội ngũ nhân sự được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để 
nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng hiệu quả vị trí công tác. [H02.02.04.03- 
Các chương trình, QĐ cử đi học tập bồi dưỡng, QĐ mở các lớp bồi dưỡng] 

Học viện cũng đã rà soát về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, cơ cấu tổ chức của các đơn vị 
trực thuộc; thực hiện sát nhập, giải thể một số đơn vị để phù hợp với thực tiễn của Học viện, đáp 
ứng yêu cầu về công tác tổ chức quản lý [H02.02.04.04- QĐ sát nhập, giải thể đơn vị]; thực hiện 
điều chuyển cán bộ, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu của công việc đúng 
theo quy định pháp luật [H02.02.04.05 - QĐ bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ]. Tập trung chỉ đạo rà 
soát và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và công cụ quản trị Học viện: tăng cường 
cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cán bộ, giảng viên và người học; từng bước ứng dụng các phần 
mềm vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý hành chính…nhằm đáp ứng nhu 
cầu quản lý, đảm bảo điều kiện cho công tác đào tạo, nghiên cứu được phát huy hiệu quả, minh 
bạch và đúng quy định của pháp luật [H02.02.04.06- Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung].  
Ngoài ra, trong các báo cáo lên cấp trên, Học viện cũng đã báo cáo, đánh giá hoạt động của bộ 
máy, hệ thống quản trị và cũng có những đề xuất kiến nghị để các Bộ, ban ngành sớm có phương 
án chỉ đạo, tháo gỡ để giám thiểu rủi ro [H02.02.04.06- Báo cáo hàng năm, định kỳ cho Bộ GD, 
Bộ NN]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
*Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2: 6 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 
- Có hệ thống quản trị hoàn thiện đảm bảo thực hiện được những nhiệm vụ được giao. 
- Cơ cấu tổ chức, các văn bản thể chế và nhân sự của hệ thống quản trị Học viện được rà soát 

kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý HV. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
Công tác giám sát của HĐHV chưa bao trùm hết một số hoạt động ở cấp đơn vị trực thuộc 

Học viện. 
 
3. Kế hoạch hành động  

 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời 
gian thực 
hiện hoặc 

hoàn 
thành 

Ghi 
chú 

1 Khắc phục tồn 
tại: Công tác giám sát 
của HĐHV chưa bao 

Lập kế hoạch và tăng 
cường giám sát để phủ 
hết các lĩnh vực, hoạt 

HĐHV 2022-2023  
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trùm hết một số hoạt 
động ở cấp đơn vị trực 
thuộc Học viện. 
 

 

động cụ thể ở các đơn vị 
trực thuộc Học viện 

 

2 Phát huy điểm mạnh 
1: Có hệ thống quản trị 
hoàn thiện đảm bảo 
thực hiện được những 
nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống quản trị 

ĐU, 
HĐHV, 
Ban GĐ 

2022-2023  

3 Phát huy điểm mạnh 
2: Cơ cấu tổ chức, các 
văn bản thể chế và 
nhân sự của hệ thống 
quản trị Học viện 
được rà soát kịp thời 
đáp ứng tốt yêu cầu 
công tác lãnh đạo, 
quản lý HV. 

Tăng cường rà soát các 
văn bản, quy định, bộ 
máy, nhân sự của Học 
viện đảm bảo đáp ứng 
công tác lãnh đạo, quản 
lý của học viện 

ĐU, 
HĐHV, 
Ban GĐ 

2022-2023  

 
TIÊU CHUẨN 3. LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 
Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ 

vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm 
nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

Hệ thống tổ chức quản lý của Học viện bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Giám đốc 
và các Phó Giám đốc (Ban Giám đốc). Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng lãnh 
đạo toàn diện, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 
đơn vị. Cơ cấu quản lý của Học viện rõ ràng, phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết 
định, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc/trực thuộc Học viện được quy định cụ thể trong Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Học viện [H03.03.01.01_Quy chế tổ chức và hoạt động của HV, Quy định 
chức năng các đơn vị]. 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện quy định rất rõ ràng chi tiết cơ cấu tổ chức và 
quản lý đơn vị thuộc/trực thuộc Học viện, được chia thành các nhóm đơn vị: chức năng/hành 
chính (phòng, ban, trung tâm chức năng và tương đương), các đơn vị chuyên môn (Khoa), các tổ 
chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị khác 
(viện, trung tâm, công ty..) [H03.03.01.01_Quy chế tổ chức và hoạt động của HV, Quy định chức 
năng các đơn vị]. 

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Nhà trường được điều chỉnh nhằm đáp ứng 
yêu cầu tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường cho từng giai 
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đoạn [H03.03.01.02_Cơ cấu tổ chức của Học viện năm 2017-2021]. Cơ cấu tổ chức hiện tại của 
Học viện hiện nay theo sơ đồ dưới đây: 

 
 

Hình 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Học viện 2022 
Hiện nay, Học viện có 16 đơn vị chức năng, 14 khoa, 26 đơn vị khoa học công nghệ và 

dịch vụ. Cơ cấu này phù hợp với quy định, phù hợp với việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và các 
mục tiêu chiến lược của Học viện. Năm 2020, Học viện thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo 
nông nghiệp, Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh (đổi tên từ Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi 
trường), năm 2021 thành lập 04 viện nghiên cứu (Viện Sinh vật cảnh, Viện Nghiên cứu Vi tảo và 
Dược mỹ phẩm, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu, Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm 
ăn, nấm dược liệu), năm 2022: thành lập Khoa Du lịch và Ngoại ngữ trên cơ sở tổ chức lại Khoa 
Sư phạm và Ngoại ngữ. 
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Để lãnh đạo, quản lý hiệu quả các hoạt động của Nhà trường, vai trò, trách nhiệm, chức 
năng, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, tổ chức trong Học viện được thực hiện 
theo Quy định chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện 
[H03.03.01.03_Chức năng nhiệm vụ các đơn vị], cụ thể: Hội đồng Học viện là tổ chức quản trị, 
thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan [H03.03.01.04_QĐ thành 
lập HĐ HV 2016_2021 và 2021-2026], nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa HĐHV 
và ĐU, giữa Chủ tịch HĐHV và Giám đốc Học viện được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức 
và hoạt động của HĐHV [H03.03.01.05_Quy chế tổ chức/làm việc của HĐHV_Quy chế của Đảng 
ủy]; Giám đốc và Phó Giám đốc được phân công quản lý các đơn vị và phụ trách các mảng công 
tác theo phân công [H03.03.01.06_Quy chế làm việc của Ban Giám đốc], [H3.03.01.07_Phân công 
công tác của GĐ và PGĐ]; Các đơn vị thuộc/trực thuộc Học viện được thành lập và thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và Quy định về chức năng 
nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Học viện [H03.03.01.08_Chức năng nhiệm vụ Khoa/Viện/Trung 
tâm]; Các tổ chức Đảng, đoàn thể gồm BCH ĐU, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN, Hội SV được 
chuẩn y, công nhận theo nhiệm kỳ và hoạt động theo quy chế cụ thể của từng tổ chức 
[H03.03.01.09_QĐ Ban chấp Hành đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên]. 

 Nhân sự tham gia cơ cấu quản lý được phân định rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra 
quyết định, chế độ thông tin, báo cáo theo quy chế và phân công nhiệm vụ của mỗi bộ phận quản 
lý. Giám đốc Học viện là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Học viện 
theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc được quy định trong quy chế tổ 
chức và hoạt động của Học viện, các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc trong việc quản lý, 
điều hành các hoạt động của Học viện và được phân chia theo các mảng hoạt động 
[H03.03.01.10_Phân công công tác GĐ và PGĐ]. Việc bổ nhiệm các vị trí quản lý của Học viện 
đã thực hiện đúng quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đã đề ra, đáp ứng mục tiêu, chức năng, 
nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của Học viện, tuân thủ các quy định của Nhà nước (Luật 
Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện) và có các tiêu chí 
rõ ràng  [H03.03.01.11_Quy chế TC và HĐ, Quy chế bổ nhiệm]. Nhân sự được bổ nhiệm là những 
người có đủ phẩm chất đạo đức, có tinh thần dấn thân, làm việc có trách nhiệm cao, gắn bó làm 
việc lâu dài với Học viện; Luôn là hạt nhân đoàn kết và là tấm gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống, và 
về các cống hiến cho đơn vị và cho Học viện; có tư duy đổi mới, có suy nghĩ và hành động sáng tạo 
vì sự phát triển của Học viện và phải có trình độ (nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Học viện phải có 
chức danh từ Phó Giáo sư trở lên, nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện, trưởng các khoa 
chuyên môn và trưởng một số đơn vị chức năng như Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Ban Khoa 
học và công nghệ, Ban Hợp tác quốc tế,... phải có trình độ tiến sĩ và trong 5 năm gần nhất phải có 
số đề tài nghiên cứu khoa học và các công trình công bố trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài 
nước hoặc có tiến bộ kỹ thuật về cây con giống được cấp có thẩm quyền công nhận...) theo đó tạo 
được đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý có trình độ tiến sĩ đạt tỷ lệ trên 75%, độ tuổi trung bình 
từ 45 đến 50 tuổi với số thâm niên công tác trên 20 năm từ đó thấy rằng đội ngũ lãnh đạo, quản lý 
của Học viện có trình độ và thâm niên trong công tác  [H03.03.01.12_Các QĐ bổ nhiệm].  
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Bảng 3.1: Cơ cấu, trình độ của viên chức quản lý lãnh đạo tại Học viện  
(Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị trong Học viện)  

Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Tỷ lệ nữ 21.7% 20.5% 23.5% 26.7% 27.2% 25.5% 
Độ tuổi trung bình 47 46 47 47 47 47 
Thâm niên trung 
bình 

23 22 23 23 23 23 

Tỷ lệ tiến sĩ 78.3% 80.7% 83.5% 83.7% 83.7% 84.0% 
 
Trong mỗi phiên họp (định kỳ hoặc đột xuất), các nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng tháng, 

quý, năm và kế hoạch chi tiết thực hiện chiến lược phát triển Học viện trong từng giai đoạn đều được 
bàn bạc, trao đổi và thống nhất thực hiện thông qua nghị quyết của các kỳ họp ĐU, HĐHV và kết 
luận các cuộc họp của Giám đốc/Phó Giám đốc Học viện [H03.03.01.13_Nghị quyết Đảng ủy, HĐ 
Học viện, Kết luận của GĐ/PGĐ ].  

Trên cơ cấu tổ chức quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn 
vị, mọi chế độ thông tin, báo cáo trong Học viện được thực hiện theo hàng dọc (báo cáo định kỳ theo 
tháng). Ngoài ra, có các công việc cần có sự phối hợp giữa các đơn vị (theo hàng ngang), Lãnh đạo 
các đơn vị cũng phối hợp, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp nhịp nhàng công việc 
giữa các thành viên trong Ban Giám đốc cũng như giữa lãnh đạo các đơn vị cùng cấp giúp hệ thống 
quản lý của Học viện được chặt chẽ, tránh chồng chéo và đạt hiệu quả cao [H03.03.01.10_Phân 
công công tác GĐ và PGĐ, H03.03.01.03_Chức năng nhiệm vụ các đơn vị; H03.03.01.14_Quy 
chế làm việc của Học viện]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên 

quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo 
dục 

Việc lãnh đạo Học viện tham gia kết nối, tuyên truyền, định hướng tầm nhìn sứ mạng, giá 
trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược được lãnh đạo Học viện, các cá nhân và tổ chức thực hiện 
ngay từ khi xây dựng cho đến khi ban hành và phổ biến như: Lãnh đạo Học viện đã tham gia trong 
Tổ Công tác xây dựng chiến lược, tầm nhìn sứ mạng của Học viện [H03.03.02.01_ Quyết định Tổ 
công tác xây dựng chiến lược (trong đó có tầm nhìn sứ mạng)], góp ý cho việc xây dựng tầm nhìn 
sứ mạng và giá trị cốt lõi [H03.03.02.02 H01.01.01.01_Kế hoạch, phiếu lấy ý kiến các bên về xây 
dựng tầm nhìn sứ mạng], tổ chức họp Hội đồng Học viện để lấy ý kiến, góp ý và thông qua tầm 
nhìn sứ mạng [H03.03.02.03_ Biên bản của Hội đồng Học viện về chiến lược], họp Đảng ủy để 
thông qua tầm nhìn sứ mạng và giá trị cốt lõi [H03.03.02.04_Nghị quyết đảng ủy]; Ban hành quyết 
định [H03.03.02.05_Quyết định ban hành TNSM, giá trị cốt lõi của Học viện]; tầm nhìn sứ mạng, 
và các mục tiêu chiến lược của Học viện đã được tuyên bố chính thức, sau khi các nội dung đó 
được ban hành, Ban Giám đốc đã thông báo về việc phổ biến, quán triệt nội dung “Tầm nhìn, sứ 
mạng và giá trị cốt lõi” đến các đơn vị, tổ chức đoàn thể và viên chức, người lao động và người 
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học [H03.03.02.06 H01.01.01.02_Các tài liệu phát cho sinh viên, các tờ giới thiệu HV, hình ảnh 
chụp các pano nơi đặt tầm nhìn sứ mạng]. 

Để triển khai kế hoạch nhằm phổ biến, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong Học viện nhằm 
đạt được tầm nhìn sứ mạng và giá trị cốt lõi đã đặt ra Hằng năm, Học viện xây dựng và triển khai 
KH năm để phổ biến và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong Học viện xây dựng KH hoạt động cụ 
thể để giữ gìn và phát triển giá trị cốt lõi của Nhà trường. Căn cứ KH năm của Học viện, các đơn 
vị chức năng xây dựng KH cụ thể nhằm đảm bảo giá trị cốt lõi được thực hiện. [H03.03.02.07_Kế 
hoạch hàng năm của Học viện]. 

Ban Giám đốc cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tầm 
nhìn sứ mạng và giá trị cốt lõi dưới nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp giao ban 
[H03.03.02.08_ Biên bản họp giao ban các đơn vị phổ biến quán triệt TNSM], Hội nghị viên chức 
và người lao động [H03.03.02.09_ Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2017-
2018 đến 2021-2022], tổ chức tuần sinh hoạt đầu khóa và cuối khóa đối với sinh viên 
[H03.03.02.10_ Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV các năm học 2017-2022], đăng 
tải trên website của Học viện [H03.03.02.05_ Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Học viện], 
tờ rơi giới thiệu về Học viện trong cuốn Cẩm nang tuyển sinh và trên các pano, áp phích trong Học 
viện [H03.03.02.11 _Các tài liệu phát cho sinh viên, các tờ giới thiệu HV, hình ảnh chụp các pano 
nơi đặt tầm nhìn sứ mạng]. Ngoài ra, Ban Giám đốc và các viên chức quản lý cũng là người tạo 
điều kiện thuận lợi cho công việc chung, khơi gợi và thiết lập tinh thần tập thể và là sợi dây thắt 
chặt tình đoàn kết trong nội bộ, góp phần tạo nên giá trị tinh thần, giá trị văn hóa của Học viện. 
Thông qua các công tác, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Tầm nhìn sứ mạng, và giá trị cốt lõi 
dưới nhiều hình thức thì các bên liên quan đều đã biết và có các phản hồi tích cực [H03.03.02.12 
_Kế hoạch, phiếu lấy ý kiến các bên về xây dựng tầm nhìn sứ mạng]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 

Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên 
Học viện xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá giám sát hằng năm của các đơn vị thông 

qua Kế hoạch công tác thanh tra/giám sát, nghị quyết năm học [H03.03.03.01_ Kế hoạch kiểm tra 
của Ban Thanh tra/Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2017-2021], [H03.03.03.02_ Nghị quyết Hội 
nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 đến 2021-2022]; Viên chức lãnh đạo và quản lý của 
Học viện được rà soát và điều chỉnh theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện (đối với Ban Giám đốc 
Học viện, giai đoạn này có 02 Phó Giám đốc Học viện thôi chức vụ do hết tuổi làm công tác quản 
lý, bổ nhiệm lại Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và bổ nhiệm mới 02 Phó Giám đốc) và có những sự 
thay đổi khi các đơn vị thay đổi tên, sát nhập, giải thể khi không còn chức năng phù hợp với nhu 
cầu phát triển của Học viện cũng như nhu cầu chung của xã hội. Trong quá trình làm việc, việc 
phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc được rà soát và thay đổi cho phù hợp với thực tiễn, kinh 
nghiệm làm việc, kinh nghiệm quản lý của từng thành viên trong Ban Giám đốc, đảm bảo hiệu quả 
quản lý ngày càng cao [H03.03.03.03_ Quyết định giải thể thành lập/giải thể các đơn vị giai đoạn 
2017-2022], [H03.03.03.04 Công văn rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị chức năng], 
[H03.03.03.05_QĐ phân công công tác của Ban Giám đốc]. 
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Các văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần 
trong cơ cấu quản lý được định kỳ rà soát: Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-
CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
[H03.03.03.06_ Quyết định ban hành thực hiện nghị quyết số 10/NQ-CP Ban hành kèm theo Nghị 
quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 
tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số 
vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc 
hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả]; Căn cứ vào Công văn số 2019/BNN-TCCB ngày 22/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 
19-NQ/TW [H03.03.03.07 Công văn báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW], 
Học viện đã xây dựng Kế hoạch xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Học viện đến năm 2030 
[H03.03.03.08_ Đề án theo NQ 19] gửi về Bộ NN và PTNT. Để tiến hành công việc trên theo kế 
hoạch đã đề ra, Học viện đã ban hành công văn về ra soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực 
thuộc [H03.03.03.09_ Công văn rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị chức năng]. Trên cơ sở 
điều kiện thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao, các đơn vị rà soát và chỉnh sửa chức năng 
nhiệm vụ trình Giám đốc Học viện quyết định. Học viện đã ban hành quyết định chức năng nhiệm 
vụ các đơn vị thay thế cho quyết định đã được ban hành trước đây [H03.03.03.10_Chức năng 
nhiệm vụ các đơn vị]; Giai đoạn 2017 - 2021, cơ cấu tổ chức của Học viện được thực hiện theo 
Quy chế tổ chức và hoạt động [H03.03.03.11_Quy chế tổ chức 2015, 2020, 2021]. 

Việc tổ chức đánh giá, rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đội 
ngũ viên chức lãnh đạo và quản lý tại Hoc viện được tiến hành phù hợp với tình hình thực tế và 
định hướng phát triển Nhà trường, đồng thời tuân thủ theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 
tháng 6 năm 2015 và các quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chứchiện hành và Nghị 
định năm 2020 [H03.03.03.12_Nghị định 2015 và Nghị định năm 2020]. Thông qua nội dung kiểm 
điểm đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng, hằng năm Đảng ủy tổ chức kiểm tra, đánh giá một số 
nội dung công việc của các lãnh đạo và quản lý [H03.03.03.13_ Bản kiểm điểm điều 30 của 1 số 
lãnh đạo, quản lý], [H03.03.03.14_ Biên bản họp điều 30 của một số lãnh đạo quản lý]. Định kỳ 
cuối năm, Đảng ủy Học viện đều có báo cáo tổng kết, kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và phân 
loại, đánh giá đối với các đảng ủy viên. Kết quả đánh giá xếp loại là cơ sở để Đảng ủy xem xét, rà 
soát, sắp xếp bố trí nhân lực, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng [H03.03.03.15 Báo cáo tổng kết công 
tác lãnh đạo của Đảng bộ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đến 2021]. Đối với Ban 
Giám đốc được đánh giá vào cuối nhiệm kỳ, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và cuối năm 
[H3.03.03.16 Nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo Học viện đối với Phó Giám đốc Học viện], 
[H3.03.03.17_ Kế hoạch lấy phiếu tin nhiệm giữa nhiệm kỳ], [H03.03.03.18_ Báo cáo kết quả 
đánh giá phân loại viên chức và người lao động từ 2017-2021], các viên chức và người lao động 
của Học viện được đánh giá theo năm học [H03.03.03.19_ Hướng dẫn đánh giá phân loại công 
chức, viên chức và người lao động từ 2017-2021]. Các thành viên hội đồng tư vấn cho Giám đốc 
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Học viện như Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua, khen thưởng..., 
thường xuyên được rà soát, kiện toàn theo yêu cầu phát triển của Nhà trường theo từng giai đoạn 
và biến động nhân sự đại diện được cử tham gia [H03.03.03.20 Quyết định thành lập các Hội đồng: 
Khoa học đào tạo; Nâng lương; Học bổng; Xét tốt nghiệp; Xét điểm rèn luyện; Thi đua khen 
thưởng; Dừng học thôi học....]. 

Căn cứ vào Căn cứ văn bản số 608-HDQH/BCS ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ban Cán 
sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Học viện 
đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch của các đơn vị, xây dựng quy hoạch chức danh Giám đốc, 
Phó Giám đốc Học viện, xây dựng đề án kiện toàn HĐHV [H03.03.03.21_ Đề án thành lập Hội 
đồng Học viện 2021-2026]. Căn cứ vào các hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng, Học viện đã tiến 
hành rà soát, xây dựng quy hoạch các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc, các quy hoạch này 
đã được Bộ Giáo dục phê duyệt [H03.03.03.22 Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Giám 
đốc và Phó Giám đốc Học viện 2016-2021, 2021-2026]. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức 
danh Phó Giám đốc Học viện cũng được tiến hành đúng quy định và có ý kiến bằng văn bản của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [H03.03.03.23_Công văn chủ trương về công tác cán bộ 
của Học viện]. Học viện cũng đều tiến hành rà soát và tiến hành quy hoạch lại các cán bộ lãnh đạo 
và quản lý của tất cả các đơn vị trong Học viện [H03.03.03.24 Quyết định về việc quy hoạch cán 
bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Học viện: 2016-2021, 2021-2026]. Việc lựa chọn cán bộ để quy 
hoạch cán bộ quản lý được Học viện thực hiện đúng quy định và phù hợp, cán bộ quản lý được 
lựa chọn quy hoạch đều có đầy đủ năng lực, trình độ và phẩm chất [H03.03.03.25_ Lý lịch cán bộ 
và nhận xét đánh giá của Nhà trường đối với cán bộ quản lý]. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, thực trạng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, số lượng người làm việc, 
Học viện đã tiến hành rà soát vị trí việc làm của tất cả các đơn vị trong Học viện 
[H03.03.03.26_Công văn xây dựng vị trí việc làm] và tổng hợp các nội dung để báo cáo với Bộ 
NN và PTNT [H03.03.03.27 Đề án vị trí việc làm của Học viện gửi Bộ NN và PTNT], theo Quyết 
định của Thủtưởng Chính phủ (873), Học viện đã phê đuyệt danh mục vị trí việc làm và số người 
làm việc [H03.03.03.28 Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và số người làm việc]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng 

hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như mong muốn 
Căn cứ điều kiện thực tế của Học viện, quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện 

[H3.03.04.01_ Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Học viện 
NNVN], Học viện đã tiến hành quy trình công nhận/bổ nhiệm chủ tịch HĐHV [H03.03.04.02_ 
Quyết định thành lập hội đồng Học viện 2016-2021, 2021-2026_Chủ tịch HĐHV]. Chủ tịch 
HĐHV và các thành viên được công nhận/bổ nhiệm là những người có đầy đủ phẩm chất, năng 
lực, được sự tín nhiệm của các cấp [H03.03.04.03_Sơ yếu lý lịch ứng viên chủ tịch hội đồng Học 
viện], [H03.03.04.04 Nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị đối với ứng viên chức danh 
chủ tịch hội đồng Học viện]. 
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Trong giai đoạn 2017-2021, Học viện đã thực hiện rà soát về cơ cấu Ban Giám đốc, đã 
thay đổi về cơ cấu, bổ nhiệm mới, quy hoạch mới và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
xem xét phê duyệt; Căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả công việc, 
Học viện đã tiến hành/trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, 
Phó Giám đốc Học viện [H03.03.04.05_ Quyết định về công tác cán bộ (Giám đốc, Phó GIám đốc, 
Chủ tịch HĐHV)], Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện được bổ nhiệm là những người có đầy 
đủ phẩm chất, năng lực, đạt được các thành tích trong nghiên cứu khoa học công nghệ 
[H03.03.04.06_Tiêu chuẩn GĐ và PGĐ] được sự tín nhiệm của các cấp [H03.03.04.07_ Lý lịch 
cán bộ và nhận xét đánh giá của Học viện đối với GĐ và PGĐ]. 

Dựa vào cơ cấu chức năng, chức năng và nhiệm vụ năm 2014 [H03.03.04.08 Quy định 
chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 2014] và các kết quả rà soát, đánh giá đã thực hiện 
[H03.03.04.09_ Công văn rà soát chức năng, nhiệm vụ], Học viện đã ban hành mới, bổ sung chức 
năng, nhiệm vụ của các đơn vị [H03.03.04.10_ Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
2020].  

Đội ngũ lãnh đạo và quản lý của Học viện là những người điều hành một hệ thống lớn và 
phức tạp, đồng thời thực thi các chính sách giáo dục đa dạng và mềm dẻo để giải quyết một cách 
chủ động và sáng tạo các vấn đề mới nảy sinh như: Phân cấp quản lý, trách nhiệm xã hội, huy 
động nguồn lực, dân chủ hóa giáo dục, tin học hóa quản lý... Cán bộ quản lý đóng vai trò quyết 
định trong việc đảm bảo thực hiện thành công chính sách giáo dục và nâng cao hiệu quả quản lý 
và đạt được hiệu quả công việc của Nhà trường. Vì vậy, rà soát và cải tiến cơ cấu đội ngũ cán bộ 
quản lý là hoạt động không thể thiếu được của Học viện. 

Học viện đã thành lập Tổ công tác xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện 
[H03.03.04.11_Quyết định về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Quy chế TC và HĐ của Học 
viện], thông qua tiến hành các bước theo quy định, Học viện đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Học viện vào năm 2015, 2020, 2021 [H03.03.04.12_Quy chế TC và HĐ_2015, 2020, 
2021]. 

Cùng với việc điều chỉnh văn bản chức năng nhiệm vụ các đơn vị thì Học viện cũng có các 
rà soát, đánh giá hoạt động các đơn vị nhằm thành lập các đơn vị mới, sát nhập hoặc giải thể các 
đơn vị hoạt động không hiệu quả, đổi tên một số đơn vị cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ 
trong từng giai đoạn và điều kiện thực tế của Học viện. Cụ thể trong giai đoạn này, Học viện đã 
thành lập, tổ chức lại và sáp nhập các đơn vị thuộc/trực thuộc bao gồm: thành lập Trung tâm Giáo 
dục trải nghiệm nông trang (đã giải thể sau khi thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Giáo dục nông nghiệp Việt Nam); thành lập Trung tâm Chuyên gia (đã sáp nhập khi thành 
lập Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp); thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Giáo dục nông nghiệp Việt Nam, thành lập Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh 
viên trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tư vấn việc làm 
và hỗ trợ sinh viên và Tổ công tác Truyền thông - Quan hệ công chúng; thành lập Trung tâm Quan 
trắc và Phân tích môi trường trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (được đổi tên thành Viện 
Nghiên cứu tăng trưởng xanh); thành lập Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp; 
Thành lập Bệnh viện Cây trồng; thành lập Ban Quản lý đầu tư; chuyển Trung tâm Nghiên cứu ong 
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và Nuôi ong nhiệt đới thuộc Khoa Nông học thành Trung tâm thuộc Học viện; thành lập Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp; thành lập Viện Sinh vật cảnh; thành lập Viện Nghiên cứu và 
Phát triển cây dược liệu; thành lập Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm; thành lập Viện 
Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu; thành lập Khoa Tài nguyên và Môi trường trên 
cơ sở tổ chức lại Khoa Quản lý đất đai và Khoa Môi trường; thành lập Khoa Du lịch và Ngoại ngữ 
trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, đổi tên Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư 
thành Ban Quản lý cơ sở vật chất; đổi tên Khoa Lý luận chính trị và Xã hội thành Khoa Khoa học 
xã hội; giải thể Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm sinh thái á nhiệt đới; chuyển Trung tâm Nghiên 
cứu Bệnh cây nhiệt đới và Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản thuộc Học viện 
về thuộc Khoa Nông học; chuyển Trung tâm Nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn thuộc 
Học viện về thuộc Khoa Chăn nuôi; chuyển Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn gen cây trồng 
thuộc Học viện về thuộc Khoa Công nghệ sinh học. Dự kiến dự kiến năm 2022: thành lập Khoa 
Du lịch và Ngoại ngữ trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ và nhân sự của các bộ 
môn trong Học viện; thành lập Trung tâm Đào tạo trực tuyến và từ xa; thành lập Trung tâm dịch 
vụ trường học trên cơ sở sắp xếp lại các tổ/bộ phân của Văn phòng Học viện [H03.03.04.13_ Quyết 
định thành lập, giải thể các đơn vị]. 

Nhân sự tham gia các đơn vị quản lý cũng được Học viện điều chỉnh, luân chuyển dựa trên 
điều kiện thực tế của Học viện, của từng đơn vị, năng lực của nhân sự và quy hoạch. Nhân sự được 
được quy hoạch, bổ nhiệm là những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo có các nguồn 
nhân sự quy hoạch phục vụ cho công tác quản lý của Học viện. Trong giai đoạn này, Học viện đã 
tổ chức 02 đợt quy hoạch theo nhiệm kỳ 2016-2021: có 12 người được quy hoạch Giám đốc và 
Phó Giám đốc Học viện; nhiệm kỳ 2021-2026 có 13 người được quy hoạch Giám đốc và Phó Giám 
đốc Học viện [H03.03.04.14_ Quyết định về việc quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc 
Học viện: 2016-2021, 2021-2026]. 

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, trong giai đoạn này Học viện đã rà soát và ban 
hành hệ thống các văn bản với nhiều cải tiến, đổi mới, cụ thể: Quy chế tổ chức hoạt động trường 
năm 2021 đã có những cải tiến so với Quy chế năm 2015 như bổ sung các khái niệm/định nghĩa 
(đơn vị thuộc/trực thuộc, tập thể lãnh đạo Học viện, cán bộ chủ chốt/mở rộng, Hội nghị đại biểu...) 
và điều chỉnh về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các đơn vị nhằm tăng hiệu quả 
quản lý và hiệu quả công việc [H03.03.04.15_ Quy chế tổ chức và hoạt động]. Ngoài ra, nhiều 
quy định khác của của Học viện đã được bổ sung/ban hành mới trên cơ sở điều chỉnh các vấn đề 
mới phát sinh trong bối cảnh mới và điều kiện thực tế của Học viện, từ đó tăng cường hiệu quả 
quản lý: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, Quy chế dân chủ, Quy 
chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc của giảng viên trên cơ sở lấy ý kiến từ các đơn 
vị và toàn thể viên chức, người lao động trong các đơn vị [H03.03.04.16_Quy chế bổ nhiệm], 
[H03.03.04.17 Quy chế dân chủ], [H3.03.04.18_ Quy chế chi tiêu nội bộ], H3.03.04.19_ Quy chế 
làm việc của giảng viên]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3: 6 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 
2. - Học viện có cơ cấu lãnh đạo, quản lý hoàn thiện theo quy định của pháp luật và đáp 

ứng tốt yêu cầu công tác. Cơ cấu tổ chức của Học viện được công khai, có sự phân 
công, quy định rõ mối quan hệ công tác và quy tắc phối hợp chặt chẽ các thành viên 
trong HĐHV, BGĐ và các đơn vị. 

3. - Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược được HĐHV, BGĐ và 
quản lý các đơn vị phổ biến đến các bên liên quan dưới nhiều hình thức khác nhau. 

4. - Công tác rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được thực hiện 
định kỳ và theo yêu cầu công tác. 

5. - Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Học viện được cải tiến thực hiện đúng quy trình, công 
khai và khách quan. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 
Quản trị kết nối của các đơn vị qua phần mềm còn chưa đồng bộ và phát huy hết hiệu quả. 
 
3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 
Thời gian thực 

hiện 

1 
Khắc phục 
tồn tại 1 

Áp dụng phần mềm quản trị kết nối 
đồng bộ giữa các đơn vị chức năng 
trong Học viện. 

Ban TCCB, Văn 
phòng HV 

Năm học 2022 - 
2023 

2 
Phát huy 
điểm 
mạnh  

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức 
của Học viện 

Ban TCCB Thường xuyên 

3  

Tiếp tục công tác tuyên truyền về 
sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt 
lõi và các mục tiêu chiến lược đến 
các doanh nghiệp, nhà tuyển 
dụng. 

Ban CTSV và 
CTSV, Văn 
phòng HV, 
ĐTNCSHCM, 
HSV 

Thường xuyên 

4  
Tăng cường công tác đánh giá đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các 
cấp của Học viện 

Ban TCCB Thường xuyên 

5  
Tiếp tục thực hiện cải tiến cơ cấu 
lãnh đạo và quản lý của Học viện 
theo hướng tinh gọn, hiệu quả 

Ban TCCB Thường xuyên 
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TIÊU CHUẨN 4: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 
Tiêu chí: 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 
cộng đồng. 
 
Để thực hiện chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, trong giai đoạn 2016-2021, Học viện 
đã tổ chức xây dựng và ban hành các kế hoạch thuộc các lĩnh vực: đào tạo; phát triển đội ngũ; 
nghiên cứu khoa học; đảm bảo chất lượng... Kế hoạch đào tạo xác định nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác đào tạo giai đoạn này là tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến cơ sở vật chất và 
phương pháp giảng dạy, gắn kết với địa phương và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo 
và nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp; Chuẩn bị nguồn nhân lực và cơ sở vật chất 
để mở thêm ngành đào tạo mới theo nhu cầu của xã hội; Tiếp tục kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo đạt tiêu chuẩn AUN-QA và tiêu chuẩn quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác 
nghiên cứu khoa học là: Tiếp tục cải tiến các quy định về KHCN, tăng cường hoạt động hiệu quả 
của các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu mạnh và các phòng thí nghiệm; Tăng cường công bố 
quốc tế và trong nước; Tăng cường phát triển các sản phẩm KHCN và đẩy mạnh chuyển giao ứng 
dụng các sản phẩm KHCN của Học viện thông qua hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp. 
[H04.04.01.01- Kế hoạch nhiệm kỳ năm 2016-2021, 2021-2026]. 
  Hàng năm Lãnh đạo Học viện cùng các đơn vị tổng kết, đánh giá, điều chỉnh bổ sung đáp 
ứng nhu cầu thực tế cho năm tiếp theo và kế hoạch năm [H04.04.01.02- Báo cáo hàng năm của 
Học viện, Kế hoạch hàng năm]. Kế hoạch thực hiện trong các giai đoạn [H04.04.01.03- Kế hoạch 
giai đoạn 2016-2021, 2021-2026]. 
  Để xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, Học viện đã thành lập Ban soạn 
thảo chiến lược để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược đúng theo tầm nhìn, sứ 
mệnh, văn hóa, đào tạo [H04.04.01.04- Quyết định thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi chiến lược]. 
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chiến lược, căn cứ vào kết quả thực hiện của Học viện, tình hình 
thực tiễn, các quy định của Nhà nước, Chiến lược của Bộ ngành có liên quan Học đã tiến hành 
điều chỉnh chiến lược phát triển của Học viện một cách khoa học, bài bản, được thảo luận trong 
các cuộc họp của lãnh đạo, đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. Dưới sự 
chỉ đạo của Ban Giám đốc Ban soạn thảo chiến lược đã tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát sứ mạng, 
tầm nhìn, văn hóa và chiến lược phát triển theo quy định đã được ban hành [H04.04.01.05- VB 
hướng dẫn, xây dựng kế hoạch chiến lược]. 
  Học viện đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Học viện, tham vấn ý kiến của các 
chuyên gia, các đơn vị liên quan để xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai 
đoạn mới [H04.04.01.06- CV lấy ý kiến các bên về xây dựng chiến lược giải đoạn mới]. Năm 2021 
sau khi thực hiện rà soát, lấy ý kiến các bên liên quan Học viện đã tiến hành sửa đổi Chiến lược 
Học viện và được Đảng ủy, HĐHV thông qua ban hành. [H04.04.01.07- Nghị quyết, quyết nghị 
của ĐU, HĐHV về thông qua chiến lược sửa đổi]. [H04.04.01.08- Chiến lược sửa đổi]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch 
ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

    
Kế hoạch chiến lược của Học viện được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch trung 

và dài hạn và hàng năm. Dựa trên Kế hoạc chiến lược các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch 
chiến lược của đơn vị mình. [H04.04.02.01- Kế hoạch Học viện giai đoạn 2016-2021, 2021-2016 
của Học viện, các Khoa]. [H04.04.02.02- Kế hoạch hàng năm của Học viện, các đơn vị]. 

Đối với các kế hoạch ngắn hạn, trên cơ sở các kế hoạch thực hiện chiến lược, hằng năm, Học 
viện xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức Hội nghị đại biểu VC và người lao động để thảo luận, 
đóng góp ý kiến và thông qua các kế hoạch hàng năm [H04.04.02.03- Báo cáo HN CBVC và bảng 
tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý]. 

Để đảm bảo thực thi các kế hoạch chiến lược nói trên, hàng năm, Trưởng đơn vị dựa vào 
Nghị quyết Hội nghị viên chức của đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học cũ và 
đề ra phương hướng hoạt động của năm học mới. Các đơn vị gửi báo cáo lên Học viện trong đó 
đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể. Lãnh đạo nhà trường giải đáp các thắc mắc, đề xuất kiến 
nghị bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động cuả Học viện 
hàng năm. Định kỳ trong năm Ban Giám đốc sẽ tiến hành họp giao ban với các đơn vị, khoa chuyên 
môn, để trao đổi, nghe báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết những công việc. 
Định kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đóc hội ý triển khai công tác tuần. Giám đốc, Phó 
Giám đốc Học viện làm việc với lãnh đạo đơn vị mình phụ trách để triển khai các nhiệm vụ trọng 
tâm. Lãnh đạo đơn vị tổ chức họp giao ban tuần để phân công các nhiệm vụ đến từng cá nhân.  

Các kế hoạch chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Học viện và được quán triệt phổ biến tại 
các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ của các đơn vị, tại cuộc họp các đon vị cho ý kiến về việc 
triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo khả thi và có hiệu quả. [H04.04.02.04- BB họp giao ban 
đầu năm có nội dung triển khai KH năm]. Toàn bộ các kế hoạch này được đến toàn thể các đơn vị 
trong Học viện để tổ chức thực hiện. Căn cứ các kế hoạch này, các đơn vị trong Học viện theo 
chức năng và nhiệm vụ sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm.  

Văn phòng Học viện sẽ đầu mối triển khai theo dõi việc thực hiện kế hoạch, đồng thời cuối 
mỗi năm, dựa trên kết qủa báo cáo của mỗi đơn vị, Học viện tiến hành tổng kết, đưa ra những điểm 
mạnh điểm yếu và qua đó có kế hoạch điều chỉnh cho những năm tiếp theo của Học viện sao cho 
phù hợp với thực tế. [H04.04.02.05- Báo cáo năm của các đơn vị, của Học viện]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí: 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để 

đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD. 
 
Các chỉ tiêu thực hiện của Học viện bao quát các chiến lược cũng như các mảng hoạt động 

mũi nhọn của Học viện, được truyền thông rộng rãi đến các đơn vị và từng giảng viên, nhân viên. 
Các chỉ số này cũng được định kỳ đánh giá hàng năm về mức độ thực hiện cũng như có những 
điều chỉnh sát với thực tiễn triển khai. [H04.04.03.01- Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh chiến 
lược; BB họp rà soát chiến lược].  Cụ thể trong Chiến lược phát triển của Học viện được rà soát 
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sửa đổi năm 2021 [H04.04.03.02- Chiến lược sửa đổi năm 2021] đã xây dựng các chỉ số về các 
lĩnh vực tóm tắt như sau: 

- Về đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, đủ sức khoẻ, kiến thức và kỹ năng 
nghề nghiệp giỏi, năng lực nghiên cứu tốt, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng cao, có năng lực 
học tập suốt đời, đáp ứng được nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội và hội nhập quốc tế. 

- Về Khoa học công nghệ: Đến năm 2030, hoạt động khoa học và công nghệ tiệm cận với 
mức trung bình- khá của các trường đại học của các nước trong khu vực; đóng vai trò nòng cốt 
trong sự phát triển Học viện theo mô hình đại học nghiên cứu. Hoạt động khoa học và công nghệ 
đạt mức khá của các trường đại học của các nước trong khu vực, tiệm cận với mức trung bình thế 
giới. Đến năm 2045, Học viện trở thành cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học có đẳng cấp 
ở khu vực Châu Á, trong nhóm các trường đại học được xếp hạng ở mức khá của thế giới. 

- Về tổ chức bộ máy: Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hệ thống tổ chức hoàn thiện theo 
mô hình đại học tiên tiến của thế giới và cơ chế quản lý phù hợp trên cơ sở tự chủ, đảm bảo sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực để không ngừng phát triển năng lực đào tạo, nghiên cứu KHCN và 
phục vụ xã hội.  

Xây dựng được đội ngũ cán bộ, viên chức đảm bảo về số lượng, cân đối về cơ cấu, có tư 
cách đạo đức tốt, làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, đáp ứng quá trình thực hiện sứ mạng của 
Học viện 

- Về cơ sở vật chất, tài sản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam có cơ sở vật chất đồng bộ và 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu KHCN, phục vụ  xã hội và quản lý điều 
hành theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới. 

- Về người học:  Thu hút người học và tạo môi trường thuận lợi để người học phát triển toàn 
diện về phẩm chất, đạo đức, sức khoẻ, hoàn thành tốt chương trình đào tạo và hình thành được các 
kỹ năng sống, kỹ năng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong nước và 
quốc tế. Người học thực hiện được trách nhiệm xã hội với Học viện và cộng đồng.  

- Về hợp tác quốc tế: Học viện tăng cường hội nhập quốc tế thông qua việc đẩy mạnh hợp 
tác, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo theo xu hướng chung của các nền giáo dục đại học và KHCN tiên 
tiến; cập nhật, phát triển chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo 
chuẩn khu vực và quốc tế; tăng cường liên kết đào tạo, mở rộng các ngành đào tạo bằng tiếng nước 
ngoài; thu hút sinh viên quốc tế và trao đổi sinh viên; hợp tác phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ 
quản lý, viên chức; góp phần hoàn thiện mô hình quản lý, nâng cao năng lực quản trị; và tăng cường 
cơ sở vật chất cho Học viện 

- Về đảm bảo chất lượng: Duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục đại học và không 
ngừng cải thiện chất lượng đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ nhằm nâng cao vị thế, khả 
năng cạnh tranh giáo dục đại học của Học viện trong nước và quốc tế. 

- Về tài chính: Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thường xuyên, đầu tư phát triển  và từng 
bước nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức của Học viện; Quản lý tài chính của Học viện và 
các đơn vị thực hiện đúng luật pháp, minh bạch, công bằng, hiệu quả. 
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Để thực hiện được các mục tiêu năm học đề ra, Học viện phê duyệt kế hoạch hoạt động của 
từng lĩnh vực, đơn vị [H04.04.03.03- Kế hoạch hàng năm của HV, của các đơn vị]. Cuối mỗi năm 
học, Học viện tiến hành đánh giá, so sánh và đối chiếu các mục tiêu đã được đề ra, đồng thời báo 
cáo tổng kết lại để điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Học viện, 
đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu này thông qua kế hoạch hành động hàng năm của Học viện 
[H04.04.03.04- Báo cáo tổng kết hàng năm của Học viện].  

- Đa số các chỉ số đề ra Học viện đã thực hiện và hoàn thành.   
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí: 4.4. quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, 

các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD. 
- Các chỉ số thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu chính liên tục được theo dõi, rà soát và đánh giá 

theo định kỳ hàng năm và cuối các giai đoạn thực hiện CLPT (2016-2021) [H04.04.04.01- Kế 
hoạch giai đoạn 2016-2021]. Theo đánh giá tổng kết giai đoạn 2016-2021 cho thấy Học viện cơ 
bản đã hoàn thành các mục tiêu chiến lược đến năm 2021[H04.04.04.02- Báo cáo giai đoạn 2016-
2021]. 

Cùng với sự phát triển của Học viện, sự thay đổi của các chính sách về giáo dục đào tạo; nhu 
cầu mới của thị trường lao động khiến các định hướng phát triển Học viện cũng phải có sự rà soát, 
điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn đặt ra. Sau khi rà soát đánh giá các chỉ số thực hiện, các chỉ 
tiêu phấn đấu chính của các hoạt động (Đào tạo, nguồn nhân lực, tài chính, nghiên cứu khoa học, 
hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng...), căn cứ báo cáo tổng kết mỗi năm học, Học viện sẽ đối 
sánh chỉ số thực hiện các chỉ tiêu chiến lược của mỗi đơn vị qua các năm và đối sánh với mục tiêu 
đề ra để kịp thời điều chỉnh.  [H4.04.04.03- Văn bản cải tiến quá trình lập KH chiến lược]. 
[H4.04.04.04- VB đối sánh đánh giá xây dựng KH chiến lược]. 

Học viện ban hành các văn bản bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược và các KPIs, các 
chỉ tiêu phấn đấu chỉnh những chỉ tiêu đạt được nhưng hiệu quả chưa cao, mặt khác loại bỏ những 
yếu tố kém hiệu quả, đồng thời đưa ra các biện pháp để đạt được những chỉ tiêu phấn đấu đề ra. 
[H04.04.04.05- VB điều chỉnh chỉ tiêu chiến lược]. Việc điều chỉnh kế hoạch chiến lược đều được 
lấy ý kiến từ các đơn vị tại các cuộc họp, các hội nghị chủ chốt [H04.04.04.06- BB họp về điều 
chỉnh chiến lược].  

 Kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn có sự điều chỉnh bổ sung, để phù hợp với điều kiện 
thực tế [H04.04.04.07- Kế hoạch hàng năm của Học viện, các đơn vị]. Học viện cải tiến chính của 
Học viện theo hướng điều chỉnh sự phù hợp giữa các chỉ tiêu đề ra theo hướng tăng chất lượng 
đào tạo, chất lượng tuyển sinh, tăng chất lượng nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất đáp ứng quy 
mô của các ngành học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực 
quản lý, đào tạo. Hàng năm và mỗi giai đoạn Học viện đều có các báo cáo đánh giá, tổng kết việc 
thực hiện các kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn. [H04.04.04.08- Báo cáo tổng kết năm, giai 
đoạn Học viện, các đơn vị]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
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*Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4: 6 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 
Đã thiết lập được các chỉ số theo dõi cụ thể tập trung vào các mảng công tác chính của nhà 

trường và làm căn cứ để vận hành các hoạt đông liên quan của Học viện. 
 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Một số kế hoạch đã được xây dựng chi tiết nhưng có lúc phải điều chỉnh do tác động khách 

quan nhằm thích ứng linh động kịp thời phù hợp với bối cảnh nhu cầu theo thực tế. 
 
3. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 
hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Khắc phục tồn tại: Một số 
kế hoạch phải điều chỉnh 

Thường xuyên đánh giá 
tổng kết việc thực hiện để 
điều chỉnh kịp thời  

Tổ công tác 
rà soát chiến 
lược 

2022-2023  

2 Phát huy điểm mạnh: Các 
chỉ số được xây dựng phù 
hợp với các điều kiện hiện 
trạng bởi vậy có tính khả 
thi cao  
 
 

Tiếp tục rà soát, bám sát 
với điều kiện hiện trạng 
để xây dựng các chỉ số 
được phù hợp, có tính 
khả thi  

Tổ công tác 
rà soát chiến 
lược 

2022-2023  

 
TIÊU CHUẨN 5:  CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 
 
Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
phục vụ cộng đồng. 

Ngay từ ngày thành lập (12/10/1956), công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và 
phục vụ cộng đồng (PVCĐ) là những hoạt động cốt lõi của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
(HVN). Lĩnh vực về đào tạo, NCKH và PVCĐ đồng luôn là ưu tiên trong hoạt động của HVN. 
Theo từng giai đoạn phát triển của HVN, lĩnh vực đào tạo, NCKH và PVCĐ phát triển ở các mức 
độ khác nhau nhưng tựu chung đều hướng đến phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông 
thôn của Việt Nam và hội nhập với khu vực, thế giới. Đảng bộ Học viện khoá XXIX đã ra Nghị 
quyết về phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong đó có lĩnh vực đào tạo, NCKH và PVCĐ 
[H05.05.01.01_ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX]. Trên cơ sở đó, Hội đồng Học 
viện thiết lập các chiến lược của HVN để từ đó tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng các chính 
sách đào tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.01.02_ Chiến lược của Hội đồng HVN].  
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Các chính sách của HVN, trong đó có chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được Hội đồng 
Học viện tổ chức triển khai thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện đảm bảo 
tường minh, theo quy trình chặt chẽ: (i) Thành lập các tổ soạn thảo xây dựng, giám sát, rà soát và 
cải tiến chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ (gọi ngắn gọn là Tổ Chính sách) 
[H05.05.01.03_Quyết đinh thành lập tổ soạn thảo, giám sát, rà soát và cải tiến chính sách]; (ii) Ban 
hành Quyết định về quy chế hoạt động của Tổ Chính sách [H5.05.01.04_Quyết định ban hành Quy 
chế hoạt động tổ Chính sách]; (iii) Ban hành văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ 
Chính sách [H05.05.01.05_Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Chính sách]; (iv) Ban hành văn 
bản kế hoạch triển khai soạn thảo xây dựng, giám sát, rà soát và cải tiến các chính sách 
[H05.05.01.06_Kế hoạch Tổ Chính sách]; (v) Ban hành văn bản về quy trình hướng dẫn xây dựng 
các chính sách nói trên [H05.05.01.07_Quy trình hướng dẫn xây dựng, giám sát và rà soát các 
chính sách]. Các thành viên Tổ Chính sách: (i) là những người đứng đầu HVN như Chủ tịch Hội 
đồng, Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện, Thường trực Hội đồng; (ii) là những người đứng đầu 
các đơn vị trực thuộc HVN; (iii) Tổ trưởng các Tổ Chính sách là Chủ tịch Hội đồng HVN. Các 
thành viên Tổ Chính sách đều am tường chuyên môn nghiệp vụ, có bề dày kinh nghiệm và uy tín 
cao trong hoạt động tổ chức quản lý cấp Học viện, cấp Khoa, cấp Ban. Theo Quy chế hoạt động 
và phân công nhiệm vụ của Tổ Chính sách: các thành viên trực tiếp soạn thảo xây dựng các chính 
sách, các văn bản cụ thể hoá các chính sách (quy định, quy chế,…) đồng thời cũng có nhiệm vụ 
giám sát, rà soát và cải tiến các chính sách cũng như các văn bản cụ thể hoá các chính sách trong 
phạm vị HVN.  

Việc tổ chức soạn thảo xây dựng các chính sách được các thành viên Tổ Chính sách và các 
đơn vị trong HVN triển khai đúng quy trình hướng dẫn, trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến các 
bên liên quan về chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.01.08_Biên bản lấy ý kiến các bên 
liên quan về dự thảo các chính sách]. Các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được Hội đồng 
Học viện ra quyết định ban hành là: 

Chính sách về đào tạo: (1) Chính sách 1: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tinh thần 
trách nhiệm của lãnh đạo Học viện; (2) Chính sách 2: Phát triển nguồn lực phục vụ đào tạo theo 
hướng hiện đại, tiên tiến phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế; (3) 
Chính sách 3: Đa dạng hóa các lĩnh vực, loại hình và phương thức đào tạo; (4) Chính sách 4: Tiếp 
tục đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá người học; (5) Chính sách 5: Gắn đào tạo với nghiên 
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; (6) Chính sách 6: Đổi mới phương thức tuyển sinh và thu hút 
người học.  

Chính sách về KHCN: (1) Chính sách 1: Cơ cấu tổ chức hoạt động KHCN, trong đó chú 
trọng thành lập các nhóm nghiên cứu tinh hoa, nhóm nghiên cứu xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, 
nhóm nghiên cứu chuyên sâu’ (2) Chính sách 2: Thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước phục 
vụ hoạt động KHCN; (3) Chính sách 3: Tăng cường công bố quốc tế; (4) Chính sách 4: Gắn kết 
NCKH với hoạt động đào tạo; (5) Chính sách 5: Tăng cường chuyển giao sản phẩm KHCN (đăng 
ký sản phẩm sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm sở hữu trí tuệ).  

Chính sách về phục vụ cộng đồng (PVCĐ): (1) Chính sách 1: Tăng cường kết nối và đa 
dạng hoá các đối tượng phục vụ cộng đồng (doanh nghiệp, cựu sinh viên, chính quyền địa 
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phương,….); (2) Chính sách 2: Thu hút các nguồn lực xã hội hóa phục vụ hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng; (3) Chính sách 3: Gắn kết hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng với hoạt 
động đào tạo và nghiên cứu khoa học; (4) Chính sách 4: Tăng cường hiệu quả các hoạt động tình 
nguyện của sinh viên (hiến máu, sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, tuyên 
truyền và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, giúp các địa phương 
nâng cao dân trí trong các hoạt động tình nguyện,… [H05.05.01.09_Quyết định ban hành các chính 
sách]. Quy trình triển khai xây dựng, giám sát, rà soát và cải tiến các chính sách về đào tạo, NCKH 
và PVCĐ được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của Đảng uỷ, Chiến lược của Hội đồng Học viện, 
theo quy trình hướng dẫn chặt chẽ nên các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ hoàn toàn phù 
hợp với chiến lược phát triển của Học viện cũng như đáp ứng tốt nhu cầu của các bên liên quan.  

Trên cơ sở đó, Giám đốc HVN đã ký ban hành văn bản thể chế hoá chính sách về đào tạo, 
NCKH và PVCĐ thông qua quy chế đào tạo [H05.05.01.10_Quết định ban hành quy chế đào tạo 
trình độ đại học], [H05.05.01.11_quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ], 
[H05.05.01.12_quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ], quy định quản lý KHCN 
H5.05.01.13_quyết định ban hành quy định quản lý KHCN] và quy định về PVCĐ 
H5.05.01.14_quyết định ban hành quy định hoạt động cộng đồng].  
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, 
phổ biến và thực hiện 

Ngay sau khi các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được ban hành, Hội đồng Học viện 
đã có quyết định phân công giao trách nhiệm cho các bộ phận chuyên trách theo dõi, kiểm tra và 
giám sát việc thực hiện tuân thủ các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.02.01_Quyết 
định phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Chính sách]. Giám đốc HVN cũng đã ban hành các 
Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc phụ trách các lĩnh vực đào tạo, 
NCKH và PVCĐ  [H05.05.02.02_QĐ phân công phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 
vụ cộng đồng cho các thành viên BGĐ].  

Giám sát sự tuân thủ các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thực thi đầy đủ, minh 
bạch, phổ quát trong phạm vi toàn Học viện trên cơ sở hệ thống tổ chức, hoạt động của HVN 
[H05.05.02.03_Quy chế tổ chức và hoạt động của HVN]. Theo đó, chiểu theo quy định về chức 
năng nhiệm vụ tham gia giám sát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ như: Ban Thanh tra, Ban 
QLĐT, Ban KHCN, Ban CTCT&CTSV, TT QHCC&HTSV [H05.05.02.04_chức năng nghiệm 
vụ Ban Thanh tra],  [H05.05.02.05_chức năng nhiệm vụ Ban QLĐT], [H05.05.02.06_chức năng 
nhiệm vụ Ban KHCN], [H05.05.02.07_chức năng nhiệm vụ Ban CTCT&CTSV], 
[H05.05.02.08_chức năng nhiệm vụ TT QHCC&HTSV]. Bên cạnh đó là sự giám sát của Tổ Chính 
sách theo quy định [H05.05.02.09_Quyết định ban hành quy chế hoạt động Tổ Chính sách], 
[H05.05.02.10_Kế hoạch hoạt động Tổ Chính sách]. Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ của các 
tổ chức chính trị - xã hội trong HVN cũng tham gia giám sát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ 
như Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn Học viện, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên 
[H05.05.02.11_chức năng nhiệm vụ Ban Thanh tra nhân dân], [H05.05.02.12_chức năng nhiệm 



 35 

vụ Công đoàn Học viện], [H05.05.02.13_chức năng nhiệm vụ Đoàn TNCSHCM], [H05.05.02.14_ 
chức năng nhiệm vụ Hội sinh viên]. Như vậy, có thể thấy rằng cùng với quy định ban hành của 
Hội đồng Học viện thì Giám đốc Học viện cũng ban hành các quy định, quy chế vừa để thể chế 
hoá các chính sách vừa là công cụ để các cá nhân, đơn vị được giao giám sát các chính sách đào 
tạo, NCKH và PVCĐ. 

Hàng năm, kết quả giám sát và ý kiến phản hồi của CBVC về chính sách đào tạo, NCKH 
và PVCĐ được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo trình Hội nghị CBVC, các ý kiến trực tiếp của 
CBVC trong Hội nghị được thể hiện trong Nghị quyết của Hội nghị CBVC [H05.05.02.15_Báo 
cáo Hội nghị CBVC giai đoạn 2017-2021], [H05.05.02.16_Nghị quyết Hội nghị CBVC giai đoạn 
2017-2021]. Các ý kiến phản hồi của người học về chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thể 
hiện trong các buổi đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo HVN với đại diện người học (sinh viên và 
Học viên sau đại học) trong toàn Học viện [H05.05.02.17_Biên bản buổi đối thoại giữa HVN và 
người học giai đoạn 2017-2021].    
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được rà soát thường 
xuyên 

Rà soát các chính sách của HVN trong đó có chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ từng 
bước được hoàn thiện và cải tiến phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của HVN, Đảng bộ HVN đã đề 
ra: “Mục tiêu lãnh đạo Học Viện Nông nghiệp Việt Nam của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 
là tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng 
đào tạo và khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân và tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam, từng bước hội nhập với khu vực thế giới” 
[H05.05.03.01_Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX]. 

Hội đồng HVN cũng đã ra Quyết định số 4177/QĐ-HVN ngày 24 tháng 12 năm 2015 chỉ 
rõ Chiến lược phát triển lĩnh vực đào tạo và PVCĐ là: “Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, 
đủ sức khỏe, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giỏi, năng lực nghiên cứu tốt, tư duy sáng tạo và 
khả năng thích ứng cao, có năng lực học tập suốt đời, đáp ứng được nhu cầu không ngừng thay 
đổi của xã hội và hội nhập quốc tế” và lĩnh vực NCKH và PVCĐ là: “Nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ đạt trình độ đứng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng nhằm giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực liên 
quan của đất nước” [H05.05.03.02_Quyết định của Hội đồng Học viện về Chiến lược phát triển 
Học viện nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050].  

Việc rà soát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thực hiện trên cơ sở quyết định của 
Hội đồng Học viện phân công các thành viên Tổ Chính sách [H05.05.03.03_ Quyết đinh thành lập 
tổ soạn thảo, giám sát, rà soát và cải tiến chính sách] và quy chế tổ chức và hoạt động của Học 
viện nông nghiệp Việt Nam [H05.05.03.04_Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện nông 
nghiệp Việt Nam]. Giám đốc HVN đã ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên ban Giám đốc phụ trách việc rà soát, cải tiến các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ 
[H05.05.03.05_ QĐ phân công phụ trách các lĩnh vực công tác các thành viên BGĐ].  Các Ban 
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chức năng của HVN như Ban Quản lý đào tạo, Ban Thanh tra, Trung tâm ĐBCL, Ban KHCN, Ban 
CTCT&CTSV, TT QHCC&HTSV cùng với các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện thực 
hiện việc rà soát các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.03.06_QĐ về chức năng nhiệm 
vụ Ban QLĐT], [H5.05.03.07_QĐ về chức năng nhiệm vụ Ban KHCN], [H05.05.03.08_QĐ về 
chức năng nhiệm vụ Ban CTCT&CTSV], [H05.05.03.09_QĐ về chức năng nhiệm vụ TT 
QHCC&HTSV], [H5.05.03.10_Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn HVN], [H5.05.03.11_Chức 
năng nhiệm vụ của Đoàn TNCSHCM HVN], [H05.05.03.12_Chức năng nhiệm vụ của Hội sinh 
viên HVN]. Việc rà soát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ thông qua các quy chế, quy định đã 
được Giám đốc HVN ban hành [H05.05.03.13_Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ đại 
học], [H05.05.03.14_Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ], [H5.05.03.15_Quyết 
định ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ], [H05.05.03.16_Quy định quản lý hoạt động 
KHCN], [H05.05.03.17_Quy định hoạt động PVCĐ].   

Kết quả rà soát và ý kiến phản hồi của CBVC về chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ 
được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo trình Hội nghị CBVC, các ý kiến trực tiếp của CBVC trong 
Hội nghị được thể hiện trong Nghị quyết của Hội nghị CBVC [H05.05.03.18_Báo cáo Hội nghị 
CBVC giai đoạn 2017-2021], [H05.05.03.19_Nghị quyết Hội nghị CBVC giai đoạn 2017-2021]. 
Các ý kiến phản hồi của người học về chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thể hiện trong 
các buổi đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo HVN với đại diện người học (sinh viên và Học viên sau 
đại học) trong toàn Học viện [H05.05.03.20_Biên bản buổi đối thoại giữa HVN và người học giai 
đoạn 2017-2021].   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng 
hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.  

Cải tiến các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ là nhiệm vụ then chốt đảm bảo chất 
lượng, từng bước đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng của HVN. Cải tiến chính sách đào tạo, NCKH và 
PVCĐ cũng luôn là nhu cầu của các bên liên quan đáp ứng đòi hỏi của xã hội, hội nhập khu vực 
và thế giới. Chiến lược phát triển HVN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã chỉ rõ lĩnh 
vực đào tạo và PVCĐ là: (1) Hoàn thiện các quy định về dạy học cho cac hệ đào tạo, nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý đào tạo, phát huy sự tham gia tích cực của cán bộ và người học vào nâng cao 
chất lượng đào tạo; (2) Đa dạng hóa các loại hình và phương thức đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu 
xã hộ và điều kiện học tập khác nhau của người học; (3) Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạp phù hợp với chuẩn đầu ra và giúp người học có khả năng tự học suốt 
đời; (4) Xây dựng, hoàn thiện và quảng bá các chương trình đào tạo theo định hướng khác nhau 
phù hợp với quy chế, quy định và yêu cầu phát triển của xã hội; (5) Phát triển nguồn lực phục vụ 
đào tạo theo hướng hiện đại, tiên tiến, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hộ nhập 
quốc tế; (6) Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội; (8) Xác định nhu cầu xã hội 
về ngành nghề đào tạo, yêu cầu chất lượng người tốt nghiệp, lấy ý kiến phản hồi về nộ dung và 
phương pháp đào tạo; (7) Đấy mạnh hội nhập quốc tế về đào tạo, tăng cường và mở rộng đào tạo 
bằng tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để huy động tối đa 
nguồn lực phục vụ đào tạo. Lĩnh vực KHCN và PVCĐ là: (1) Xây dựng kế hoạch tổng thể về 
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KHCN  trong đó thể hiện được các lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn trong nghiên cứu; (2) Tổ chức lại 
hệ thống cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện quy định quản lý KHCN phù hợp với định hướng mô hình 
đại học nghiên cứu; (3) Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu để hình thành các nhóm nghiên 
cứu và trường phái khoa học mạnh; tạo dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp để thu hút các 
chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đến làm việc tại Học viện; (4) Đầu tư nâng cấp và 
xây dựng mới các phòng thí nghiệm và cơ sở phục vụ nghiên cứu khác đạt chuẩn quốc gia và quốc 
tế; (5) Tìm kiếm, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho hoạt 
động KHCN; (6) Đẩy mạnh hợp tác KHCN với các tổ chức, cá nhân; xây dựng và phát triển các 
mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế; (7) Gắn nghiên cứu với đào tạo, đặc biệt là đào tạo 
sau đại học; (8) Công bố và đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ các sản phẩm KHCN; (9) Quảng bá, 
chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm KHCN [H05.05.04.01_Quyết định của Hội đồng 
Học viện về Chiến lược phát triển Học viện nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050].  

Cải tiến chính sách đào tạo và PVCĐ được thực hiện thông qua rà soát điều chỉnh và ban 
hành các CTĐT mới, bên cạnh đó cũng xem xét sự cải tiến trong quy trình thiết kế và đánh giá. 
Giai đoạn 2015-nay, rà soát và cải tiến CTĐT được thực hiện theo tinh thần của Đề án thí điểm tự 
chủ của HVN do Thủ tướng chính phủ phê duyệt [H05.05.04.02_QĐ 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 
của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của HVN giai đoạn 
2015-2017]. Cùng với Tổ Chính sách do Hội đồng Học viện thành lập [H05.05.04.03_ Quyết đinh 
thành lập tổ soạn thảo, giám sát, rà soát và cải tiến chính sách] thì Giám đốc HVN cũng đã ban 
hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo đề án mở ngành, chỉnh sửa CTĐT [H.05.05.04.04_QĐ 
thành lập ban soạn thảo đề án mở ngành, chỉnh sửa CTĐT]. Theo đó, thay vì mô hình giao cho các 
Khoa chuyên môn rà soát, cải tiến và thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo trước khi trình Bộ 
Giáo dục và Đào tạo thì Giám đốc HVN ra quyết định ban hành quy định về mở mới, điều chỉnh 
ngành hoặc chuyên ngành đào tạo với những quy trình chặt chẽ, biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng cho 
từng bước triển khai thực hiện từ khảo sát, xác định nhu cầu xã hội, xây dựng mục tiêu chung, mục 
tiêu cụ thể, xác định cầu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết, thiết kế phiếu điều tra và triển khai 
thực hiện, xây dựng mục tiêu và kết quả học tập mong đợi, xây dựng ma trận CĐR học phần, tổ 
chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan, hội đồng khoa học chuyên môn thẩm định 
[H05.05.04.05_QĐ số 3631/QĐ-HVN ngày 01/10/2020 về việc ban hành Quy định mở mới và 
điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo]. Kết quả của sự cải tiến các chính sách đào tạo và 
PVCĐ cho thấy: Hiện nay HVN đang tổ chức đào tạo 50 ngành trình độ đại học chính quy và vừa 
học vừa làm, trong đó có 37 ngành đào tạo theo hình thức liên thông từ trình độ trung cấp, cao 
đẳng lên đại học, 24 ngành đào tạo theo văn bằng 2; 22 ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và 18 
ngành đào tạo trình độ tiến sỹ. HVN đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo 03 đề án mở ngành đào 
tạo hệ thạc sỹ (xem thêm mô tả ở tiêu chuẩn 14). Kết quả rà soát, cải tiến chính sách đào tạo còn 
được thể hiện ở sự cải tiến và hoàn thiện theo quy chuẩn mới: (1) cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất 
và các quy trình, quy định của Trung tâm ĐBCL; (2) đầu tư trang thiết bị toàn bộ các phòng thí 
nghiệm, phòng thực hành thực tập, các phòng giảng dạy và học tập tại các giảng đường, Trung 
tâm Thông tin thư viện Lương Đình Của, Trạm Y tế, khu ký túc xá sinh viên, Ban Tài chính-kế 
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toán. Hoàn thiện các quy định quy trình đối với tất cả các đơn vị liên quan [xem thêm mô tả ở tiêu 
chuẩn tiêu chuẩn 07, 09, 10, 11 và 12].  

Về cải tiến chính sách NCKH được phối hợp thực hiện hài hoà giữa Tổ Chính sách, Ban 
KHCN và các đơn vị trong HVN thông qua mô hình tổ chức và hoạt động của HVN 
[H05.05.04.06_Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện nông nghiệp Việt Nam]. Giám đốc 
HVN đã giao cho Ban KHCN phối hợp với các đơn vị trong Học viện tổ chức lấy ý kiến phản hồi 
thường xuyên của các bên liên quan như CBVC và người học trong HVN, các tổ chức và doanh 
nghiệp bên ngoài HVN [H.5.05.04.07_Chức năng nhiệm vụ của Ban KHCN] về quy định quản lý 
KHCN [H05.05.04.08_QĐ số 28/QĐ-HVN ngày 05/1/2018 về việc ban hành Quy định quản lý 
KHCN] trên cơ sở đó rà soát, cải tiến chính sách về KHCN. Các ý kiến phẩn hồi của CBVC trong 
HVN được tổng hợp đệ trình trong Hội nghị CBVC hàng năm [H05.05.04.09_Báo cáo Hội nghị 
CBVC giai đoạn 2017-2021], ý kiến phản hồi của các tổ chức, doanh nghiệp được tổng hợp báo 
cáo đệ trình Lãnh đạo HVN [H05.05.04.10_Báo cáo diễn đàn doanh nghiệp], [H05.05.04.11_Báo 
cáo toạ đàm về quy định quản lý KHCN], ý kiến phản hồi của người học tại HVN được thu thập 
thông qua Hội nghị sinh viên NCKH và các buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Học viện với sinh viên 
[H05.05.04.12_Báo cáo Hội nghị sinh viên NCKH], [H05.05.04.13_Biên bản Hội nghị đối thoại 
của Lãnh đạo Học viện với người học]. 

Kết quả của sự cải tiến chính sách KHCN được thể hiện trong báo cáo về KHCN hàng năm 
của HVN [H05.05.04.14_Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và PVCĐ giai đoạn 2016-2021]. Nổi 
bật về sự cải tiến chính sách KHCN và PVCĐ là: (1) đã tạo ra một hướng mới trong hoạt động 
KHCN đó là: Hiện nay HVN có 36 nhóm nghiên cứu mạnh, 06 nhóm nghiên cứu xuất sắc, 04 
nhóm nghiên cứu tinh hoa [H05.05.04.15_QĐ thành lập nhóm NC]; (2) Nâng cấp hệ thống quản 
lý KHCN, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến [H05.05.04.16_qlkh.vnua.edu.vn], 
[H05.05.04.17_agrimart.vnua.edu.vn]; (3) Ban hành quy định về đề xuất ý tưởng trong NCKH của 
sinh viên [H05.05.04.18_QĐ ban hành Quy định đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh 
viên], hoàn thiện thể lệ cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học [H05.05.04.19_Quy định giải 
thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học]; (4) Ban hành các quy định về quản lý hoạt động KHCN 
và PVCĐ như: tư vấn dịch vụ và chuyển giao KHCN, xây dựng quy trình quản lý các phòng thí 
nghiệm trọng điểm, quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt nam 
[H05.05.04.20_Quy định về hoạt động tư vấn dịch vụ và chuyển giao KHCN], [H05.05.04.21_Quy 
định về Quy trình quản lý các phòng thí nghiệm trọng điểm], [H05.05.04.22_Quy định về hoạt 
động của Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam]; (5) Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
[H05.05.04.23_QĐ thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo]; (6) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ phát triển KHCN [Xem thêm mô tả ở tiêu chuẩn 07]. 

Cải tiến chính sách PVCĐ không chỉ trong lĩnh vực hoạt động đào tạo, KHCN mà còn 
được thực thi trong các tổ chức chính trị-xã hội của HVN như Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội 
sinh viên. Sự cải tiến các chính sách PVCĐ của các tổ chức chính trị - xã hội nói trên được thực 
hiện bởi Tổ Chính sách phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các kế hoạch 
hành động [H05.05.04.24_Kế hoạch hoạt động Công đoàn Học viện giai đoạn 2017-2021]. 
[H05.05.04.25_Kế hoạch hoạt động Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2017 – 2021], [H05.05.04.26_Kế 
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hoạch hoạt động của Hội sinh viên giai đoạn 2017 – 2021] như chế độ phúc lợi cho CBVC hàng 
năm, hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ, khám sức khoẻ định kỳ cho CBVC hàng năm, 
hoạt động ngày quốc tế thiếu nhi, hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam, hoạt động đón chào năm 
mới, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hoạt động chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, tiếp 
sức mùa thi, hiến máu nhân đạo,… [H05.05.04.27_Báo cáo hoạt động của Công đoàn HVN giai 
đoạn 2016-2021], [H.5.05.04.28_Báo cáo hoạt động của Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2021], 
[H.5.05.04.29_Báo cáo của Hội sinh viên giai đoạn 2016-2021].          

Kết quả cải tiến chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ như đã trình bày ở trên hoàn toàn  
phù hợp với Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX [H05.05.04.30_Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ HVN lần thứ XXX].                                                                                                                                                                

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Tính hệ thống trong xây dựng chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ của Học viện nông 
nghiệp Việt Nam là trên cơ sở các văn bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước, HVN đã ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản thể hiện tính hệ thống trong 
chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ như Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng Học viện và Ban 
Giám đốc Học viện. Hội đồng Học viện đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của 
Tổ Chính sách để từ đó tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng về chính sách đào tạo, NCKH và 
PVCĐ. Các chính sách này được thực thi trên cơ sở phân công phân nhiệm và có tiêu chí đánh giá, 
giám sát rõ ràng đảm bảo tính tường minh với tất cả CBVC, người lao động và người học cũng 
như cộng đồng dân cư tại các địa phương. 

- Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ của Học viện 
nông nghiệp Việt Nam được triển khai bài bản, có sự phân công trách nhiệm đến từng cá nhân, 
đơn vị. Học viện cũng ban hành đầy đủ các văn bàn liên quan quy trình giám sát, hướng dẫn việc 
tuân thủ chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến sự tuân thủ các 
chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thực hiện tường minh, nhịp nhàng, đúng kế hoạch.   

- Có đầy đủ và tính hệ thống các văn bản liên quan đến các quy định về rà soát, các báo 
cáo đánh giá, rà soát, biên bản các cuộc hội nghị giao ban cũng như các văn bản của Đảng ủy, Hội 
đồng Học viện về rà soát chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.  

  - Các chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng do thường xuyên được cải tiến nên 
hiệu quả hoạt động được nâng cao rõ rệt, đáp ứng sự thay đổi của thực tiễn cũng như sự hài lòng 
của CBVC, người học, các trường THPT, các địa phương và cộng đồng xã hội. Cũng chính việc 
này mà uy tín và vị thế của HVN trước xã hội ngày càng được nâng cao, là chỗ dựa tin cậy của 
4500-6000 thí sinh đăng ký vào nghiên cứu và học tập tại HVN mỗi năm. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Học viện nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn 
đáp ứng tốt các yêu cầu và tiêu chí đề ra của cơ quan thẩm quyền (Bộ GD&ĐT). Tuy nhiên, trong 
thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội thì việc thực thi xây dựng chính 
sách đào tạo, NCKH và PVCĐ của Học viện cũng cần chuyển sang bước phát triển mới đó là số 
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hóa ngay từ bước khởi đầu các văn bản tài liệu liên quan đến tính hệ thống trong xây dựng chính 
sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ. 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/ cá nhân 
thực hiện 

Thời gian thực 
hiện hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Phát huy 
điểm 
mạnh 1  

Tiếp tục duy trì tính hệ 
thống trong phân công, 
hướng dẫn  xây dựng 
chính sách về đào tạo và 
NCKH PVCĐ 

ĐU, HĐHV, 
BGĐHV, các 
đơn vị chức năng 

Thường xuyên  
 

Có điều chỉnh 
phù hợp với chủ 
trương chung 
của Việt Nam và 
hội nhập khu vực 
và thế giới 

2 Phát huy 
điểm 
mạnh 2  

Tiếp tục duy trì  hệ thống 
giám sát chính sách về 
đào tạo và NCKH PVCĐ 

ĐU, HĐHV, 
BGĐHV, các 
đơn vị chức năng 

Thường xuyên  
 

 

3 Phát huy 
điểm 
mạnh 3  

Tiếp tục duy trì  hệ thống 
rà soát chính sách về đào 
tạo và NCKH PVCĐ 

ĐU, HĐHV, 
BGĐHV, các 
đơn vị chức năng 

Thường xuyên  
 

 

4 Phát huy 
điểm 
mạnh 4  

Tiếp tục duy trì  hệ thống 
cải tiến chính sách về 
đào tạo và NCKH PVCĐ 

ĐU, HĐHV, 
BGĐHV, các 
đơn vị chức năng 

Thường xuyên  
 

 

5 Số hóa 
các văn 
bản, tài 
liệu đã có 
và trong 
tương lai 

Tất cả các văn bản, tài 
liệu được mã hóa và số 
hóa trên phần mềm quản 
lý thống nhất trong Học 
viện 

Tất cả đơn vị 
trong HVN. Đơn 
vị đầu mối triển 
khai: Ban QLĐT, 
TT ĐBCL, Ban 
QLKH, Công 
đoàn Học viện 

12/2022 – 
12/2025 

 

 
 
TIÊU CHUẨN 6. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Học viện xác định việc quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu tiên quyết nhằm 
đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ. Tầm quan trọng của việc quy hoạch nguồn 
nhân lực được nêu rõ trong Chiến lược phát triển của Học viện, trong đó xác định việc xây dựng 
nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp trong tất cả các đối tượng mà trung tâm là lực 
lượng giảng viên giữ vai trò quyết định về chất lượng đào tạo, vị thế và thương hiệu của Học viện. 
 Học viện đã xây dựng Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 
[H06.06.01.01_Chiến lược phát triển của Học viện] với mục tiêu: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, 
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viên chức đảm bảo về số lượng, cân đối về cơ cấu, có tư cách đạo đức tốt, làm việc chuyên nghiệp 
và sáng tạo, đáp ứng quá trình thực hiện sứ mạng của Học viện. Một số giải pháp: Quy hoạch phát 
triển đội ngũ trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị và toàn Học viện; Xây dựng và 
hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ;  Tổ chức tuyển dụng đảm bảo tính khách quan, chính 
xác, chặt chẽ để chọn đúng người có đạo đức và có tiềm năng phát triển năng lực phù hợp với vị 
trí cần tuyển dụng, đáp được ứng nhu cầu nhân lực của các đơn vị trong Học viện; Bố trí sử dụng 
cán bộ, viên chức đúng yêu cầu của vị trí việc làm để phát huy tốt năng lực sáng tạo và tính chuyên nghiệp. 
Xây dựng và thực hiện chính sách sử dụng lao động hợp đồng, lao động sinh viên ở một số vị trí 
việc làm; Chú trọng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ 
và kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu công việc đảm nhiệm.... xây dựng và thực hiện 
chính sách thu hút và sử dụng nhân tài trong và ngoài nước vào các vị trí công tác mà Học viện có 
nhu cầu cấp thiết.   
 Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực được quy hoạch, Học viện đã ban hành quy định 
về công tác đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính sách 
trong tuyển dụng như: ưu tiên tuyển nhân sự có trình độ tiến sĩ, phát triển/hình thành các nhóm 
nghiên cứu tinh hoa, xuất sắc (được hưởng thu nhập từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, 
được cấp kinh phí hằng năm là 400.000.000 đồng (tương đương 02 đề tài trong điểm cấp Học 
viện)...  Các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực của Học viện xác định trong Chiến lược phát 
triển Học viện được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 6.1. Chỉ tiêu về nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch 2025 

TT Chia theo 
Giai đoạn 2016 - 2021 Dự kiến 

 2017 2018 2019 2020 2021 2025 

I. GV cơ hữu  707 686 665 638 624 720 

1 GS  8 11 11 11 11 20 
2 Phó GS  78 98 90 77 75 100 
3 TS  192 181 204 225 243 400 
4 ThS  381 375 348 318 291 200 
5 Đại học  48 21 12 7 4 0 

II. Hành chính phục vụ  658 658 659 653 674 750 

Tổng số  1.365 1.344 1.324 1.291 1.298 1.470 
Tỷ lệ giảng viên  
có trình độ tiến sĩ 

 39.3% 42.3% 45.9% 49.1% 52.7% 72.22% 

 (Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ) 
Học viện đã xây dựng đề án vị trí việc làm trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phê duyệt trong đó xác định cụ thể số lượng vị trí việc làm và số người làm việc đối với từng vị trí 
[H06.06.01.02_Tờ trình Bộ NN và PTNT về danh mục vị trí việc làm của Học viên]. Bên cạnh đó, 
thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tự chủ [H06.06.01.03_Quyết định số 
873/QĐ-TTg], Học viện đã ban hành Quyết định giao vị trí việc làm và số người làm việc cho các 
đơn vị trong Học viện, đây là căn cứ quan trọng để xác định nhu cầu nhân lực của từng đơn vị để 
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đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, khoa/viện, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH 
[H06.06.01.04_Quyết định giao vị trí việc làm và số người làm việc], [H06.06.01.05_Bản mô tả 
vị trí việc làm]. Vị trí việc làm và số người làm việc của từng đơn vị được điều chỉnh theo đề nghị 
của đơn vị trên cơ sở nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn phát triển của đơn vị, Học viện cũng 
như nhu cầu về mở ngành, chương trình đào tạo mới [H06.06.01.06_ Quyết định giao vị trí việc 
làm và số người làm việc_bổ sung]. 

Như vậy, đề án vị trí việc làm là căn cứ thực hiện quy hoạch đội ngũ nhân sự của Học viện 
trong thời gian tới với định biên nhân sự cho từng đơn vị, có mô tả các vị trí nhân lực cần tuyển 
dụng. Trên cơ sở vị trí việc làm và số người làm việc đã được giao, hằng năm các đơn vị căn cứ 
vào nhu cầu và thực trạng nhân lực của đơn vị đề xuất tuyển dụng, trong đó nêu rõ yêu cầu về trình 
độ, năng lực ngoại ngữ, tin học và các tiêu chí ưu tiên như Tiến sĩ, có kinh nghiệm trong nghiên 
cứu khoa học, có các công bố khoa học... nhằm thực hiện mục tiêu trong chiến lược của Học viện 
về phát triển năng lực đào tạo, nghiên cứu KHCN và phục vụ xã hội. Dựa trên nhu cầu đó, Học 
viện phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng (tuyển dụng quanh năm khi đơn vị có nhu cầu) và tổ chức triển 
khai tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động được nêu trong Quy định về hợp đồng lao động 

Tính đến tháng 8/2022, tổng số viên chức của Học viện là 1.276 người, đã đáp ứng nhu 
cầu hoạt động đào tạo, NCKH. Đội ngũ giảng viên đảm bảo tỷ lệ SV/GV theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Số lượng giảng viên tuy có giảm nhưng chất lượng giảng viên cơ hữu tăng 
dần qua các năm: tỷ lệ GV là TS tăng từ 37,6% vào năm 2016 lên 52,7% vào năm 2021. 

Bên cạnh đội ngũ GV cơ hữu, Học viện còn xây dựng đội ngũ GV thỉnh giảng là những 
chuyên gia, GV có học hàm, học vị cao, có nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học, các 
cơ quan, đơn vị tham gia giảng dạy cho Trường [H06.06.01.07_Quy định về thỉnh giảng và danh 
sách giảng viên thỉnh giảng]. Đối với các giảng viên có trình độ cao (Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến 
sĩ), Học viện có quy định về kéo dài thời gian làm việc [H06.06.01.08_Quy định về kéo dài thời 
gian làm việc] ; trong giai đoạn 2016-2021 đã thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với các 
giảng viên như sau : năm 2016: 62 người; năm 2017: 57 người; năm 2018: 52 người; năm 2019: 
54 người; năm 2020: 44 người; năm 2021: 29 người [H06.06.01.09_Quyết định kéo dài thời gian 
làm việc]. 

Để xây dựng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý kế cận có chất lượng, Đảng ủy Học viện 
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch các chức danh lãnh 
đạo Học viện, cán bộ quản lý trực thuộc Học viện được thực hiện từ cấp bộ môn, đơn vị đến cấp 
Học viện với mục đích tạo nguồn nhân lực cán bộ có năng lực quản lý tốt, có chiều sâu và phát 
huy năng lực cho đội ngũ cán bộ trẻ [H06.06.01.10_ Quyết định về việc quy hoạch cán bộ quản lý 
các đơn vị trực thuộc Học viện 2016-2021 ; 2021-2026]. Học viện đã thường xuyên triển khai thực 
hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đúng quy trình, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân 
chủ, đảm bảo quy hoạch những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ vào các vị trí lãnh 
đạo, quản lý [H06.06.01.11_Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản 
lý các đơn vị]. Việc thực hiện tốt công tác quy hoạch giúp Học viện có nguồn nhân sự đầy đủ phục 
vụ công tác quản lý. Kết quả quy hoạch được thông báo đến các đơn vị để tổ chức triển khai theo 
quy định.  
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Bảng 6.2. Số lượng viên chức và người lao động được tuyển dụng, kéo dài thời gian công 
tác, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn 2016-2021 

STT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021 
Ghi 
chú 

1 Tuyển dụng (người) 77 78 63 57 58  

2 
Kéo dài thời gian công tác 
(lần) 

57 52 54 44 29  

3 Nghỉ hưu (người) 39 24 20 27 9  
4 Thôi việc (người)1 67 72 59 60 52  

5 
Số cán bộ quản lý (cấp 
khoa/phòng) 

101 102 104 109 109  

(Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ) 
Học viện đã xây dựng và thực hiện tốt các chính sách về nhân sự, công tác quy hoạch, 

chính sách về tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, chế độ phúc lợi, môi trường làm việc và 
chính sách thu hút, giữ chân nhân tài từ đó đảm bảo được đội ngũ và chất lượng nguồn nhân lực 
phục vụ cho các mục tiêu phát triển.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức : 6 
Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức 

và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự) được xác định 
và được phổ biến 
 Công tác tuyển dụng là yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bổ sung và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. Để thực hiện tốt công tác tuyển dụng và căn cứ các quy định hiện 
hành của Nhà nước, điều kiện thực tế của Học viện, Học viện đã xây dựng, ban hành quy định về 
tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động [H06.06.02.01_Quy định về tuyển dụng viên chức và 
bổ sung], [H06.06.02.02_Quy định về hợp đồng lao động]. Trên cơ sở số người làm việc đã được 
giao, hằng năm các đơn vị căn cứ vào nhu cầu và thực trạng nhân lực của đơn vị đề xuất tuyển 
dụng, trong đó nêu rõ yêu cầu cho từng vị trí tuyển dụng. Ngoài các tiêu chí tuyển dụng chung, 
các đơn vị có thể đưa ra các tiêu chí riêng có tính đặc thù theo quy định nhằm đạt được mục đích 
thực hiện chiến lược nhân sự của Học viện. Đối với đội ngũ cán bộ hỗ trợ, nghiên cứu viên, kỹ 
thuật viên được tuyển dụng căn cứ theo vị trí việc làm [H06.06.02.03_Đề xuất tuyển dụng các đơn 
vị]. 

Từ năm 2015 trở lại đây, Học viện không tổ chức thi tuyển viên chức tập trung thành các 
đợt như trước mà thực hiện theo hình thức xét tuyển đặc cách đối với các cá nhân có trình độ tiến 
sĩ hoặc các cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc vào làm giảng viên/nghiên 
cứu viên, số còn lại thực hiện theo hình thức hợp đồng lao động được nêu tại Quy định về Hợp 
đồng lao động H06.06.02.02_Quy định về hợp đồng lao động] và theo Quyết định số 873/QĐ-TTg 

 
1 Bao gồm viên chức và HĐLĐ tại các đơn vị trả lương 
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của Thủ tướng Chính phủ2 . Từ năm 2019 trở lại đây không thực hiện tuyển viên chức mà thực 
hiện theo hình thức hợp đồng lao động đối với tất cả các vị trí việc làm.  

 
Bảng 6.3. Số lượng, chất lượng tuyển dụng giai đoạn 2016-2021 

STT Năm Tổng số Tiến sĩ Thạc sĩ Khác Ghi chú 
1 2016 63 4 6 53  
2 2017 77 2 8 67  
3 2018 78 4 13 61  
4 2019 63 2 9 52  
5 2020 57 3 11 43  
6 2021 58 1 3 54  
Tổng cộng 396 16 50 330  

(Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ) 
 
 Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 
chức và các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định riêng của Học viện. 
Viên chức được lựa chọn bổ nhiệm tại Học viện không những tuân thủ theo các quy định chung 
của Nhà nước mà còn phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn các chức danh/chức vụ lãnh 
đạo, quản lý của Học viện [H06.06.02.04_Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện]. Quy trình 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý của các đơn vị thuộc Học 
viện được xây dựng trên cơ sở quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế của Học viện và được 
ban hành, công khai, phổ biến và triển khai rộng rãi trong toàn Học viện [H06.06.02.05_Quy chế 
bổ nhiệm].  
 Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc, Phó Giám đốc và căn cứ Hướng 
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Học viện thực hiện quy trình bổ nhiệm theo Quy 
chế Tổ chức và hoạt động của Học viện thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ 
chức vụ, từ chức, miễn nhiệm,  viên chức giữ chức vụ quản lý  [H06.06.02.05_Quy chế bổ nhiệm]; 
H06.06.02.06_Quy trình bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc (Tờ trình, quy trình...)]. 
[H06.06.02.07_Quy chế tổ chức và hoạt động của Hoc viện]. Một số tiêu chuẩn/tiêu chí bổ nhiệm:
  
 1. Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Học viện: (1) Có chức danh giáo sư; nếu có uy tín chuyên 
môn và uy tín xã hội cao, có thể là phó giáo sư; (2) Có ít nhất 01 công trình khoa học được ứng 
dụng vào thực tế sản xuất (giống mới, công nghệ mới, giải pháp hữu ích mới, tiến bộ kỹ thuật, sản 
phẩm khoa học công nghệ mới, khuyến nghị về chính sách, thể chế mới) được cơ quan có thẩm 
quyền xác nhận; hoặc là tác giả chính của ít nhất 01 bằng sáng chế, phát minh được các cơ quan 
có thẩm quyền xác nhận; hoặc là chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài khoa học - công nghệ cấp Bộ và tương 
đương đã được nghiệm thu từ đạt trở lên; hoặc được giải thưởng quốc gia (từ giải Tài năng khoa 
học trẻ trở lên) và quốc tế về khoa học và công nghệ; (3) Là đồng tác giả của ít nhất 10 bài báo khoa 

 
2 Cho phép hợp đồng lao động để thực hiện công tác chuyên môn 
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học đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc Scopus; trong đó là tác giả thứ nhất (first author) 
hoặc tác giả liên hệ (corresponding author) của ít nhất 03 bài báo khoa học3 công bố trên các tạp chí 
thuộc danh mục ISI/Scopus có chỉ số tác động (Impact Factor) từ 1,0 trở lên; trong 03 năm liền kề so 
với năm được công nhận chức Chủ tịch Hội đồng phải có ít nhất 01 công trình khoa học được ứng 
dụng vào thực tế sản xuất, hoặc có ít ít nhất 01 bằng sáng chế, phát minh, hoặc có ít nhất 01 bài 
báo khoa học đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.  
 2. Phó Giám đốc Học viện: (1) Có bằng tiến sĩ trở lên; (2) các tiêu chuẩn về khoa học và 
công nghệ tương tự như tiêu chuẩn của Giám đốc Học viện. Riêng đối với Phó Giám đốc phụ trách 
công tác nội chính thì tiêu chuẩn này có thể thấp hơn, nhưng ít nhất phải bằng 2/3 tiêu chuẩn của 
Giám đốc Học viện. 
 3. Trưởng các đơn vị chức năng: Ngoài các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, 
có uy tín và có sức khoẻ tốt, Học viện lấy hiệu lực quản lý và hiệu quả công tác là tiêu chuẩn quyết 
định. Trưởng ban phải là người có bằng đại học hệ chính quy và có bằng thạc sĩ trở lên, ưu tiên 
người tinh thông nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực của Ban. Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, 
Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm: Đảm bảo chất lượng, Đổi mới 
sáng tạo phải có bằng tiến sĩ trở lên; thông thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên môn; đã 
từng là giảng viên đại học hoặc đã tham gia giảng dạy lý thuyết bậc đại học ít nhất 05 năm, luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chức danh đang đảm nhận; đã là chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ 
khoa học cấp Bộ và tương đương trở lên được nghiệm thu từ đạt trở lên; đã công bố ít nhất 03 bài 
báo trên tạp chí trong danh mục ISI/Scopus, trong đó ít nhất có 01 bài là tác giả thứ nhất hoặc tác 
giả liên hệ trong 05 năm gần đây. Giám đốc Học viện có thể xem xét quy đổi các tiêu chí/tiêu 
chuẩn về khoa học công nghệ cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và Học viện. 
 3. Trưởng khoa chuyên môn: (1) Có đủ tiêu chuẩn giảng viên đại học, phải là người được 
đào tạo chính quy phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo của khoa, có bằng tiến sĩ trở lên, có 
sức khỏe tốt, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có khả năng quản lý, có uy tín cao, 
là hạt nhân đoàn kết của đơn vị, thông thạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên môn; (2) 
Trong 05 năm gần nhất phải có ít nhất (i) 02 bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí thuộc danh mục 
ISI/Scopus, trong đó có 01 bài phải là tác giả thứ nhất hoặc tác giả liên hệ; hoặc 01 bằng sáng chế, 
phát minh, bản quyền công bố về chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Học viện,...; và (ii) chủ 
nhiệm 01 đề tài/nhiệm vụ/dự án cấp bộ và tương đương trở lên đã được nghiệm thu (đề tài cấp 
tỉnh, đề tài hợp tác song phương với nước ngoài, hoặc hợp đồng kinh tế với các đối tác trong và 
ngoài nước có giá trị từ 02 tỷ Việt Nam đồng trở lên,...); không tính các đề tài, dự án do Học viện 
giao, trừ các đề tài, dự án do cá nhân nhân tự tìm kiếm, tự đấu thầu thành công. Trong số các ứng 
viên có thành tích và uy tín tương tự nhau, ưu tiên lựa chọn người có nhiều đóng góp hơn cho Học 
viện, cho đơn vị. Giám đốc Học viện có thể xem xét quy đổi các tiêu chí/tiêu chuẩn về khoa học 

 
3 Bao gồm cả các chương, bài viết trong các sách khoa học được quy định tại Mục b) Khoản 2) Điều 9 của Quy 
chế này. Mỗi giải thưởng quốc tế và trong nước về KH&CN tương đương với giải Tài năng khoa học trẻ/Vifotec 
trở lên của ứng viên hay của nhóm nghiên cứu khoa học do ứng viên phụ trách được coi tương đương với 01 bài 
báo khoa học công bố trên ISI/Scopus. 
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công nghệ cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và Học viện, sau thời gian 24 tháng kể từ 
ngày được bổ nhiệm, nhân sự phải hoàn thành tiêu chí/tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định.  
 Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Học viện tạo điều kiện cho các viên chức dự 
thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (hạng I, II), xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo 
sư (thưởng tiền cho các giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư 3 triệu đồng/người, phó giáo 
sư: 2 triệu đồng/người); thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và bổ 
nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ 
nhiệm chức danh [H06.06.02.08_Các quyết định bổ nhiệm giảng viên cao cấp] (Bảng 6.4):  

Bảng 6.4. Bảng thốngkê số lượng giảng viên được bổ nhiệm 
Năm Đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm Bổ nhiệm vào chức danh nghề 

nghiệp 
Giáo sư Phó Giáo sư Hạng II Hạng I 

2017 0 0 0 10 
2018 3 30 59 30 
2019 0 0 0 0 
2020 1 2 81 5 
2021 0 2 0 2 
2022 0 7 0 7 

(Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ) 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ năng 
lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau 

Năm 2015, Học viện triển khai kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm, trong đó yêu cầu 
các đơn vị thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn; phân nhóm công việc (lãnh 
đạo, quản lý, điều hành; hoạt động nghề nghiệp; hỗ trợ, phục vụ); xây dựng bảng mô tả công việc, 
khung năng lực của từng vị trí việc làm, ... [H06.06.03.01_ Đề án vị trí việc làm của các đơn vị 
thuộc Trường]. Các đơn vị thuộc Học viện đã xây dựng vị trí việc làm của đơn vị và mô tả khối 
lượng công việc, năng lực của từng vị trí theo phụ lục đính kèm [H06.06.03.02_Phụ lục Đề án vị 
trí việc làm]. Trên cơ sở này, Học viện đã xây dựng Đề án vị trí việc làm của Học viện 
[H06.06.03.03_ Đề án vị trí việc làm Học viện] và báo cáo trình Bộ phê duyệt [H06.06.03.04_Tờ 
trình HĐT Học viện về vị trí việc làm]. Năm 2016, Học viện xây dựng, ban hành vị trí việc làm 
và số người làm việc [H06.06.03.05_Quyết định giao vị trí việc làm và số người làm việc]. 

Để cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước và thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, 
quyết nghị của HĐHV [H06.06.03.06_Nghị quyết Đảng ủy, Quyết nghị của Hội đồng Học viện] 
về công tác nhân sự, tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên,…Học 
viện đã xây dựng mô tả vị trí việc làm đối với từng nhóm vị trí việc làm:Năng lực: Nhóm Quản lý 
lãnh đạo, nhóm giảng viên, nhóm hỗ trợ, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên 

 Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng/Phó các đơn vị 
chức năng, Trưởng phó các khoa, giảng viên, nhân viên,.. [H06.06.03.07_Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Học viện và Mô tả vị trí việc làm]. Bên cạnh đó trong, Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm 
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quy định rõ tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tri thức, năng lực quản lý, 
hiệu quả công tác và tiêu chuẩn riêng về kinh nghiệm giảng dạy, trình độ đối với trưởng đơn vị 
phụ trách công tác tổ chức, đào tạo và NCKH [H06.06.03.08_ Quy chế bổ nhiệm]; Quy định về 
tuyển dụng viên chức yêu cầu tiêu chuẩn về học lực, sức khỏe, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, 
tin học đối với ứng viên dự tuyển giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên [H06.06.03.09_Quy định 
về tuyển dụng viên chức, HĐLĐ]; Quy định về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức yêu cầu 
về tiêu chuẩn năng lực của giảng viên về chuyên môn, ngoại ngữ, giảng dạy, NCKH được cụ thể 
hóa theo từng mốc thời gian công tác (hết tập sự, hết hạn hợp đồng 3 năm lần thứ nhất, hết hạn 
hợp đồng 3 năm lần thứ hai… [H06.06.03.10_Quyết định về đào tạo bồi dưỡng],… Học viện đã 
thực hiện triệt để các quy định về tiêu chuẩn năng lực của viên chức, vì vậy đội ngũ của Học viện 
đã đáp ứng yêu cầu về chuẩn chức danh, trình độ, năng lực theo từng vị trí việc làm [H06.06.03.11_ 
Danh sách viên chức, người lao động 2017-2021]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân 

viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 
Học viện luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng 

viên và nhân viên. Để xác định nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của cán 
bộ, giảng viên và nhân viên ở các cấp, hằng năm Học viện triển khai thông báo đến các đơn vị rà 
soát, thống kê đội ngũ và cá nhân có nhu cầu/nguyện vọng được đào tạo, bồi dưỡng đăng ký nhu 
cầu đào tạo bồi dưỡng [H06.06.04.01_Thông báo đào tạo bồi dưỡng]. Các đơn vị căn cứ vào nhân 
lực của đơn vị, quy mô đào tạo của Học viện xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất Học 
viện duyệt nhu cầu đào tạo của đơn vị.Trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo của các đơn vị đào tạo 
và căn cứ chỉ tiêu phát triển đội ngũ trong chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 
2050 [H06.06.04.02_Chiến lược phát triển Học viện], Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học, 
Nghị quyết ĐU và Kế hoạch công tác năm [H06.06.04.03_ Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 
2017-2018 đến 2021-2022], [H06.06.04.04_ Nghị quyết Đảng ủy], [H06.06.04.05_ Thông báo nội 
dung giao ban công tác tháng năm 2017-2022], Học viện ban hành quyết định kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng theo từng năm [H06.06.04.06_ Quyết định phê duyệt danh sách đào tạo bồi dưỡng các 
năm]. Cán bộ, giảng viên và nhân viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy trình của 
quy định về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện [H06.06.04.07_ Quy định về đào 
tạo bồi dưỡng]. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đội ngũ GV chất lượng cao, Học viện đang lập 
kế hoạch xây dựng quy hoạch chức danh GS, Phó GS [H06.06.04.08_Tờ trình triển khai quy hoạch 
chức danh giáo sư, phó giáo sư]. Để thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, 
Học viện xây dựng dự toán ngân sách và cơ cấu thu chi hằng năm dành cho kế hoạch kinh phí chi 
đào tạo, phát triển đội ngũ [H06.06.04.09_Báo cáo đánh giá cơ cấu thu – chi 2017-2021]. 

Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt, Học viện đã cử cán bộ, giảng viên 
và nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng trong, ngoài nước cũng như hợp đồng liên kết với các đơn vị 
đào tạo về bồi dưỡng nghiệp vụ để đào tạo/bồi dưỡng sau đại học trong và ngoài nước; cao cấp lý 
luận chính trị, ngoại ngữ; theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; quản lý cấp khoa, phòng; quốc 
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phòng - an ninh... [H06.06.04.10_ Danh sách các Quyết định cử GV cử GV đi đào tạo đại học, sau 
đại học trong và ngoài nước năm 2017-2022; ngoại ngữ, chức danh nghề nghiệp, Cao cấp chính 
trị]. 

Ngoài ra, Học viện thường xuyên tổ chức nhiều hội thảo quốc gia, quốc tế và các buổi 
seminar chia sẽ kinh nghiệm trong giảng dạy, NCKH tại Học viện [H06.06.04.11_Danh mục Hội 
thảo Hội nghị tổ chức tại Học viện]. Các cán bộ, giảng viên và nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng 
được Học viện hỗ trợ các chế độ theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ: hỗ trợ học phí và hỗ 
trợ đi lại và sinh hoạt phí, hỗ trợ kinh phí; hỗ trợ kinh phí thi chứng chỉ Tiếng Anh (IELTS hoặc 
TOEFL, 1 lần duy nhất) ... Các chế độ hỗ trợ được bổ sung và điều chỉnh trong Quy chế chi tiêu 
nội bộ của Học viện [H06.06.04.12_ Quy chế chi tiêu nội bộ., sửa đổi, bổ sung]. Đối với giảng 
viên đi đào tạo sau đại học trong, ngoài nước còn được hưởng chế độ miễn giảm giờ chuẩn theo 
quy định [H06.06.04.13_ Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên].  

Trong giai đoạn 2016-2021, đã có gần 195 lượt viên chức được cử đi đào tạo sau đại học 
ở trong và ngoài nước theo từng năm thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6.5. Số lượng lượt VC được cử đi đào tạo giai đoạn 2016-2021 
Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Đào tạo TS ở nước ngoài 26 35 19 12 6 6 
Đào tạo ThS ở nước ngoài 14 6 7 7 2 2 
Đào tạo TS ở trong nước 4 0 15 4 4 2 
Đào tạo ThS ở trong nước 5 8 1 5 5 0 

Tổng số 49 49 42 28 17 10 
Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ 

Theo quy định, người được được cử đi đào tạo phải tiến hành làm báo cáo định kỳ 6 tháng 
một lần cho đơn vị và gửi Ban Tổ chức cán bộ theo dõi và lưu hồ sơ cá nhân Trong báo cáo định 
kỳ này, cán bộ, giảng viên và nhân viên phải nêu rõ những công việc đã thực hiện và chưa thực 
hiện được trong thời gian đào tạo, nêu khó khăn, hạn chế của mình trong quá trình thực hiện nghiên 
cứu để Học viện hỗ trợ giải quyết [H06.06.04.14_Báo cáo định kỳ]. 

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong giai đoạn 2017-2021 thu hút được đông đảo cán bộ, 
giảng viên và nhân viên tham gia (Xem bảng 6.6 sau). 

Bảng 6.6. Danh sách các khoá bồi dưỡng, tập huấn giai đoạn 2017-2021 

STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 

đào tạo 

Đơn vị tổ 
chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 

Địa điểm 
tổ chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

1.  

Lớp bồi dưỡng 
chứng chỉ 
Nghiệp vụ sư 
phạm 

2017 
Bồi 

dưỡng 

Trường 
ĐH Sư 
phạm I 

GV, GV 
thỉnh 
giảng 

148 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 
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STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 

đào tạo 

Đơn vị tổ 
chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 

Địa điểm 
tổ chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

2.  

Lớp bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp Giảng 
viên chính 

 2017 
Bồi 

dưỡng 
Học viện 
QLGD 

Giảng 
viên 

95 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

3.  

Lớp bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp GVCC 

2017 
Bồi 

dưỡng 
Học viện 
QLGD 

GS, PGS 80 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

4.  

Lớp bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp GVCC 

2018 
Bồi 

dưỡng 
Học viện 
QLGD 

GV 76 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

5.  

Lớp bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp GVC 

2018 
Bồi 

dưỡng 

Trường 
ĐH Bách 
Khoa Hà 

Nội 

GV 193 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

6.  
Lớp Bồi dưỡng 
Kỹ năng soạn 
thảo văn bản 

2019 
Bồi 

dưỡng 

Viện 
nghiên 

cứu khoa 
học hành 

chính 

Chuyên 
viên 

92 
Học viện 
NNVN 

 Cấp 
chứng 
nhận 

7.  

Lớp Bồi dưỡng 
lãnh đạo, quản lý 
cấp phòng và 
tương đương 

2019 
Bồi 

dưỡng 
Học viện 
QLGD 

 Trưởng, 
phó khoa, 
bộ môn, 

ban, 
Viện, 
Trung 
tâm 

54 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

8.  
Lớp bồi dưỡng 
kiến thức QP và 
AN đối tượng 4 

2019 
Bồi 

dưỡng 
 

Viên 
chức, 

người lao 
động 

237 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 
nhận 
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STT 
Tên khóa đào 

tạo 
Năm tổ 

chức 

Hình 
thức 

đào tạo 

Đơn vị tổ 
chức 

Đối 
tượng 

tham dự 

Số 
lượng 
tham 

dự 

Địa điểm 
tổ chức 

Cấp hay 
không 

cấp 
chứng 

chỉ 

9.  
Lớp bồi dưỡng 
kiến thức QP và 
AN đối tượng 4 

2020 
Bồi 

dưỡng 
 

Viên 
chức, 

người lao 
động 

527 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 
nhận 

10.  

Lớp Bồi dưỡng 
lãnh đạo, quản lý 
cấp phòng và 
tương đương 

2020 
Bồi 

dưỡng 
Học viện 
QLGD 

 Trưởng , 
phó khoa, 
bộ môn, 

ban, 
Viện, 
Trung 
tâm 

89 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

11.  

Lớp bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề 
nghiệp Giảng 
viên chính 

 2021 
Bồi 

dưỡng 
Học viện 
QLGD 

Giảng 
viên 

150 
Học viện 
NNVN 

Cấp 
chứng 

chỉ 

 
Bảng 6.7. Số lượng viên chức dự hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước 

 giai đoạn 2017-2021 
ĐVT: Lượt người 

Năm Trong nước Ngoài nước 
2017 1578 260 
2018 213 395 
2019 1500 237 
2020 961 17 
2021 203 4 

 
(Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ) 

 
 Tổng chi cho phát triển đội ngũ: Năm 2017: 655.426.000 đồng; Năm 2018: 345.434.667 
đồng; Năm 2019: 558.491.664 đồng; Năm 2020: 473.116.665 đồng; Năm 2021: 982.949.333 đồng 
[Nguồn: Ban Tài chính và Kế toán] 
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Bảng 6.8. Bảng tổng hợp số lượng người đào tạo, bồi dưỡng theo đề án/dự án 
 giai đoạn 2017-2021 

 
ST
T 

Năm Dự án Việt 
Bỉ 

Đề án 911, CNSH, 
599 

Đề án Ngoại 
ngữ 

Các dự án 
khác 

1 2017 6 19 4 13 

2 2018 8 2 0 12 

3 2019 9 0 5 9 

4 2020 1 0 20 0 

5 2021 0 0 20 2 

6 2022 1 0 20 2 

  Tổng 
cộng 

25 21 69 38 

(Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ) 
 

Bẳng 6.9. Bảng tổng hợp nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đề án/dự án 
 giai đoạn 2017-2021 

      ĐVT: đồng 

ST
T Năm 

Nguồn kinh phí 
Dự án Việt 
Bỉ 

Đề án 911, CNSH, 
599 

Đề án Ngoại 
ngữ 

Các dự án 
khác 

Kinh phí từ Học 
viện 

1 2017     400.000.000   363.000.000 
2 2018     198.000.000   564.000.000 
3 2019     0   612.000.000 
4 2020     300.000.000   626.000.000 
5 2021     245.000.000   162.000.000 
6 2022     800.000.000   52.000.000 

  
Tổng 
cộng 0 0 1.943.000.000 0 2.379.000.000 

  
(Nguồn: Ban Tài chính và Kế toán) 
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Bảng 6.10. Cơ cấu về trình độ của GV cơ hữu 

Năm Tổng số Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

2016 728 8 88 178 382 72 

2017 707 8 78 192 381 48 

2018 686 11 98 181 375 21 

2019 665 11 90 204 348 12 

2020 638 11 77 225 318 7 

2021 624 11 75 243 291 4 

(Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ) 
Do thực hiện tốt công tác đào tạo, phát triển đội ngũ, tính đến 31/12/2021, đội ngũ giảng 

viên của Học viện có 329 tiến sĩ (trong đó có 11 giáo sư, 75 phó giáo sư), chiếm 52,7% tổng số 
giảng viên tăng so với năm 2016 (tỷ lệ là: 37,6%). 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi 
nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

 
Để triển khai thực hiện và giám sát quá trình đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, giảng 

viên và nhân viên, Ban Tổ chức cán bộ được giao nhiệm vụ thường trực Hội đồng đánh giá, xếp 
loại chất lượng viên chức của Học viện, công tác thi đua khen thưởng [H06.06.05.01_Quy định 
chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện]. Hệ thống văn bản hướng dẫn quy trình, tiêu 
chí đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên được xây dựng và lấy ý kiến 
góp ý rộng rãi đến viên chức [H06.06.05.02_ Hướng dẫn đánh giá, xêp loại viên chức và người 
lao động 2017-2022] và được ban hành, cụ thể: Hướng dẫn/quy định đánh giá, xếp loại viên chức 
và người lao động; [H06.06.05.03_ Quy định về thi đua khen thưởng]; Quy định về chế độ làm 
việc đối với giảng viên [H06.06.05.04_ Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên; Quy định 
về định mức nghiên cứu khoa học đối với giảng viên]; Quy định về thời giờ làm việc của viên 
chức hành chính [H06.06.05.05_Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc trong Học viện]; Quy 
định nâng lương trước thời hạn]; [H06.06.05.06_ Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước 
thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ].  

Đầu mỗi năm học Học viện triển khai đến các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người 
lao động đăng ký danh hiệu thi đua năm học [H06.06.05.07_ Công văn triển khai đăng ký thi đua].. 
Cụ thể nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 

1. Đối với Trưởng đơn vị, ngoài điều kiện theo quy định, đơn vị phải đạt danh hiệu "Tập 
thể lao động tiên tiến" trở lên vào năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.  
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2. Các hình thức khen khưởng đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn 
bản, cụ thể:  
 a) Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước; 
 b) Huân chương các loại; 
 c) Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; 
 d) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc; 
 e) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
 f) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, cơ sở; 
 g) Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 
 h) Các hình thức khen thưởng, thành tích khác (Có sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng 
ký và công nhận ở trong và ngoài nước; Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế (International 
Peer- Reviewed Journals) theo ISI (Institute for Scientific Infomation) hay SCI (Science Citation Index 
- mức lựa chọn trong ISI); tạp chí khoa học quốc tế khác có Impact factor từ 0,1 trở lên; tạp chí khoa học 
của 100 trường đại học hàng đầu thế giới (theo xếp hạng của QS World University Rankings 
(http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rankings 
(http://www.timeshighereducation.co.uk)). Tác giả bài báo phải ghi công tác tại Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam. Không tính đối với tác giả mà bài báo là điều kiện đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại nước 
ngoài. (3) Chủ trì các đề tài/dự án cấp Bộ/ngành/tỉnh trở lên được đánh giá loại khá trở lên và đúng 
thời hạn; (4) Chủ trì các đề tài khác được đánh giá loại tốt trở lên và đúng thời hạn (không phải đề 
tài do kinh phí của Học viện cấp); (5) Hướng dẫn sinh viên NCKH dự thi cấp Bộ đạt giải Khuyến 
khích trở lên; Hướng dẫn sinh viên thi Olympic đạt giải Khuyến khích trở lên; (6) Có giáo trình, 
chuyên khảo, tham khảo mới được xuất bản tại Học viện và các nhà xuất bản khác; (7) Bảo vệ 
luận án Tiến sĩ thành công trước thời hạn tính đến ngày bảo vệ luận án cấp cuối cùng hay nộp luận 
án để đánh giá trước khi về nước (đối với những nước không bảo vệ luận án trước Hội đồng); (8) 
Trưởng, phó của đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; (9) Có thành tích đặc biệt xuất 
sắc khác đem lại lợi ích cho tập thể, Học viện do Giám đốc Học viện xem xét, quyết định. 
 Ngoài thành tích cá nhân đạt được thì trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất đối với các 
chức danh 3 năm nâng bậc lương một lần hoặc 1 năm gần nhất đối với các chức danh 2 năm nâng 
bậc lương một lần thì phải được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối 
với người có thời gian học tập, công tác tại nước ngoài thì thời gian đó phải được cấp có thẩm 
quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 Căn cứ nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đối chiếu với các tiêu chuẩn 
của các quy định trên, định kỳ cuối năm học, Học viện ra thông báo triển khai đánh giá, xếp loại 
viên chức và người lao động công khai và được thực hiện một cách dân chủ, minh bạch. Các đơn 
vị triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy trình từ bước cá nhân tự đánh giá, bộ môn nhận 
xét đánh giá phân loại, sau đó đơn vị và cuối cùng cấp Học viện [H06.06.05.08_Thông báo triển 
khai đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học]. Đối với công tác thi 
đua, khen thưởng, Học viện ra thông báo đến các đơn vị và toàn thể viên chức và người lao động 
thực hiện đăng ký thi đua vào đầu năm học để có cơ sở xét thi đua vào cuối năm [H06.06.05.09_ 
Thông báo về việc đăng ký thi đua năm học 2017-2022]. Sau khi đánh giá, xếp loại viên chức và 
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người lao động năm học ở cấp đơn vị, Học viện tiến hành đánh giá, xếp loại ở cấp Học viện và 
công nhận kết quả đánh giá, xếp loại từng viên chức và người lao động [H06.06.04.10_Quyết định 
về đánh giá, xếp loại 2017-2022].  
 Căn cứ đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ vŕo đầu năm học [H06.06.04.11_ Kế hoạch 
thực hiện nhiệm vụ năm học của cá nhân], cuối năm học mỗi viên chức báo cáo kết quả đánh giá 
hiệu quả công việc của mình bằng phiếu [H06.06.04.12_Phiếu đánh giá, phân loại viên chức năm 
học của cá nhân]. Kết quả đánh giá, xếp loại năm học làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua khen 
thưởng các cấp: danh hiệu lao động tiên tiến đối với cá nhân, tập thể, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 
cấp Bộ; Khen thưởng cấp Học viện, cấp Tỉnh, Bộ [H06.06.04.13_ Quyết định khen thưởng cấp 
qua các năm 2017-2022] và được Giám đốc công nhận kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 
học theo thẩm quyền [H06.06.04.14_ Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-
2022]. 

Ngoài ra, kết quả đánh giá được sử dụng làm căn cứ để xác định chính sách hỗ trợ, đầu tư 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ và cơ sở để quy 
hoạch đào tạo đội ngũ: Cán bộ, giảng viên và nhân viên đi học sau đại học, cao cấp lý luận chính 
trị, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bồi dýỡng chuyęn môn,…đýợc hỗ trợ kinh phí ôn, thi, đi 
học vŕ đýợc hỗ trợ sau khi hoŕn thŕnh khóa học theo mức quy định trong Quy chế chi tięu nội bộ 
của Học viện [H06.06.05.15_Quy chế chi tiêu nội bộ và sửa đổi bổ sung]. Cụ thể: 

1. Hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại dài hạn 
a) Viên chức được Giám đốc Học viện quyết định cử đi học đại học, cao học hoặc NCS 

trong nước theo đúng chuyên môn hoặc liên quan trực tiếp đến công việc đang làm được hỗ trợ 
100% tiền học phí của khoá học. 

b)  Viên chức được Giám đốc Học viện quyết định cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài 
theo diện tự túc kinh phí (không có học bổng toàn phần hay bán phần) được hỗ trợ 02 lần học phí 
theo quy định cho từng bậc học tương ứng của Học viện (học phí lớp trong giờ hành chính, tính 
theo tháng của quyết định cử đi học, không tính gia hạn). Việc chi trả phần kinh phí hỗ trợ chỉ 
được thực hiện sau khi người được cử đi học hoàn thành nhiệm vụ và có xác nhận của Ban Tổ 
chức cán bộ. Viên chức phải cam kết trước khi đi học là thời gian làm việc tối thiểu tại Học viện 
sau khi kết thúc khóa học gấp 02 lần thời gian được tính hỗ trợ và có ghi nhận sự hỗ trợ này trong 
sản phẩm đào tạo (luận văn, luận án, bài báo,...). 

c) Viên chức được Giám đốc Học viện quyết định cử đi học đại học bằng thứ 2 được Học 
viện hỗ trợ 50% tiền học phí của khoá học (theo thông báo của cơ sở đào tạo). 

d) Viên chức được Giám đốc Học viện quyết định cử đi học dài hạn hoặc ngắn hạn về các lĩnh 
vực cần thiết phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu của Học viện sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí, tài 
liệu, tiền đi lại một lần đi và về cho 01 năm học. 

e) Chi hỗ trợ cho viên chức là giảng viên trong thời gian tập sự hoàn thành chứng chỉ ngoại 
ngữ (tiêu chuẩn quốc tế) đúng kỳ hạn với mức 3.000.000 đồng/người, trường hợp không đúng kỳ 
hạn (trong thời gian kéo dài cho phép) là 1.500.000 đ/người. 

f)  Viên chức có nhu cầu học tập, đào tạo để nâng cao trình độ, nếu xét thấy phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ và được Giám đốc Học viện quyết định cử đi học sẽ được hưởng nguyên lương, 
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được đơn vị sử dụng bố trí sắp xếp công tác để vừa hoàn thành chương trình học tập, vừa đảm bảo 
công việc của đơn vị. 

2. Hỗ trợ kinh phí cho viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng, huấn luyện ngắn hạn: 
a) Trường hợp địa điểm tập huấn/bồi dưỡng cách Học viện dưới 30km, nếu đi lại theo đoàn 

(tập thể) bằng xe của Học viện được hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày; Tự túc phương tiện đi lại được 
hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày (số ngày tính theo giấy triệu tập). 

b) Trường hợp địa điểm tập huấn/bồi dưỡng cách Học viện trên 30km sẽ tính theo chế độ 
công tác phí. 

c) Chi bồi dưỡng viên chức tham gia luyện tập tự vệ, phòng cháy chữa cháy: 
 - Ngày tập luyện: 40.000 đồng/ngày/người 
 - Ngày Hội thao: 50.000 đồng/ngày/người 

3. Hỗ trợ kinh phí cho viên chức tham gia hội thao, hội diễn văn nghệ cấp Học viện 50.000 
đồng/ngày/người 

Ngoài ra, giảng viên được cử đi học sau đại học còn được miễn giảm giờ dạy (65%) và 
miễn giảm 100% định mức nghiên cứu khoa học (học cao học miễn giảm tối đa 02 năm; làm 
nghiên cứu sinh miễn giảm tối đa 05 năm) 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được 
rà soát thường xuyên. 

 
Để công tác phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao, Ban Tổ chức cán bộ được giao 

làm đầu mối để tự vấn và tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình và quy 
hoạch về nguồn nhân lực, cụ thể:; Năm 2012, Học viện đã ban hành Quy định về nâng bậc lương 
trước thời hạn, được sửa đổi bổ sung qua các năm (2013, 2014, 2018) nhằm khuyến khích, ghi 
nhận những thành tích của đội ngũ viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ và kết 
quả được giao [H06.06.06.01_ Quyết định ban hành Quy chế nâng lương]; Định kỳ cuối năm học, 
Học viện rà soát danh sách giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên được trang bị phương tiện bảo vệ 
cá nhân theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh xã hội và Luật về an toàn, vệ sinh lao 
động chế độ [H06.06.06.02_ Thông báo thực hiện chế độ phương tiện bảo vệ cá nhân], chế độ phụ 
cấp độc hại được thực hiện đối với viên chức làm việc tại các bộ môn/phòng thí nghiệm và các 
đơn vi khác có tiếp xúc độc hại theo quy định của Nhà nước [H06.06.06.03_ Bảng thanh toán độc 
hại]; Học viện thực hiện tính hưởng/tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với nhà giáo hàng tháng 
[H06.06.06.04_ Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo], nâng bậc lương thường xuyên 
2 đợt/năm và nâng bậc lương trước thời hạn vào đợt 2 hằng năm [H06.06.06.05_ Hồ sơ nâng bậc 
lương năm 2017-2022]; Học viện rà soát, điều chỉnh chính sách thi đua, khen thưởng năm 2016 
[H06.06.06.06_ Quyết định về việc ban hành Quy định về thi đua khen thưởng] và hướng dẫn 
đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm để phù hợp với điều kiện thực tế của Học viện 
[H06.06.06.07_ Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức].  
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 Để có cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động, định kỳ cuối 
năm học, Học viện triển khai đánh giá viên chức từ cấp bộ môn, khoa và Học viện, trong đó, mỗi 
viên chức đều thực hiện quyền tự đánh giá thể hiện mức độ tự do học thuật trong giảng dạy, NCKH 
và các hoạt động khác theo phân công. Các tiêu chí đánh giá được hướng dẫn cụ thể theo các tiêu 
chí và mức xếp loại của hướng dẫn về đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động theo năm 
học [H06.06.02.08_ Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động]. Kết 
quả đánh giá cuối cùng do Giám đốc quyết định dựa trên đề xuất đánh giá, xếp loại của bộ môn, 
đơn vị và kết quả thanh, kiểm tra [H06.06.02.09_Quyết định về kết quả đánh gia, xếp loại viên 
chức và người lao động 2017-2021]. Sau mỗi đợt đánh giá, Học viện công khai kết quả trên website 
[H06.06.02.10_Công khai kết quả đánh giá phân loại viên chức trên website: link] và báo cáo Bộ 
vào cuối năm học [H06.06.02.11_Báo cáo Bộ kết quả đánh giá phân loại viên chức]. Ngoài ra, đối 
với giảng viên, Học viện đánh giá thông qua lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy 
[H06.06.02.12_Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của 
GV các năm].  

Bảng 6.11. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động các năm 

Năm 
Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 
vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 

Không hoàn 
thành nhiệm vụ 

2016 492 742 42 15 
2017 581 653 79 9 
2018 458 808 32 10 
2019 630 606 58 11 
2020 793 446 40 24 
2021 857 349 88 4 
 
Bên cạnh đó, Học viện đã triển khai kế hoạch phát triển nguồn lực thông qua rà soát, đánh 

giá nhu cầu nhân lực ở các đơn vị hằng năm [H06.06.06.13_ Thông báo về việc rà soát, đánh giá 
lại việc phân công giảng dạy cho GV và xây dựng kế hoạch  năm 2017-2022]; thực hiện xét tuyển 
đặc cách, hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và quy định tuyển dụng của Học viện 
[H06.06.06.14_ Quyết định tuyển dụng]; rà soát bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý 
các đơn vị thuộc Học viện giai đoạn 2016-2021, 2021-2026 [H06.06.06.15_ Thông báo về việc rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị giai đoạn 2016-2021, 2021-2026] 
và chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 [H06.06.06.11_Báo 
cáo quy hoạch gửi Bộ]. Công tác bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện đối với 
những người có trong quy hoạch và thực hiện đúng quy trình của quy chế bổ nhiệm, trong trường 
hợp nhân sự chưa đủ điều kiện về tiêu chuẩn/chưa có trong quy hoạch.... Học viện thực hiện giao 
nhiệm vụ đối với nhân sự để đào tạo, bồi dưỡng thêm [H06.06.06.16_ Quyết định quy hoạch], 
[H06.06.06.17_ Quy chế bổ nhiệm]; [H06.06.06.18_ Quy chế tổ chức của Học viện] 

Việc rà soát, đánh giá về chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực 
được Học viện thông báo đến các đơn vị triển khai và lấy ý kiến đơn vị và của viên chức để làm 
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cơ sở cho Học viện ban hành các quy định phù hợp với điều kiện của đơn vị và của Học viện, cụ 
thể: Thông báo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ [H06.06.06.19_ Thông báo 
về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội]; thông báo rà soát quy hoạch viên chức quản lý 
[H06.06.06.20_Thông báo quy hoạch]; xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng [H06.06.06.21_ 
Thông báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng],... Đặc biệt, tại Hội nghị viên chức và người lao động hằng 
năm, Học viện đánh giá kết quả thực hiện hoạt động trong năm học, xây dựng phương hướng năm 
học tiếp theo và lắng nghe các ý kiến đánh giá, đóng góp của viên chức và người lao động về việc 
Học viện triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình, quy hoạch về nguồn nhân lực. Các 
ý kiến đã được Hội nghị thông qua Nghị quyết [H06.06.06.22_ Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 
học 2017-2018 và 2021-2022]. Ngoài ra, Trung tâm Đảm bảo chất lượng là đơn vị đầu mối tổ chức 
lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan đến chất lượng hoạt động của giảng viên, nhân viên để 
qua đó có các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ [H06.06.06.23_ Tổng hợp các ý kiến 
phản hổi các biên liên quan]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ 
trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 
Dựa trên các kết quả rà soát, đánh giá các chế độ, chính sách để hỗ trợ đào tạo, NCKH và PVCĐ, 
Học viện rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ: phần lớn các chế độ, chính sách được 
cải thiện qua các năm, tăng mức thưởng đối với viên chức có bài báo được công bố quốc tế; hỗ trợ 
kinh phí đối với viên chức thực hiện khởi nghiệp; tăng mức kinh phí cho đề tài trọng điểm,… 
[H06.06.07.01_ Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ; 
H06.06.07.02_ Thông báo về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động KHCN năm 2017-2022]. 
Cụ thể: (1) Chi hỗ trợ các sáng kiến, giải pháp khoa học công nghệ và đề tài NCKH cấp Học viện 
do Học viện đặt hàng hoặc do đơn vị, cá nhân đề nghị được Giám đốc phê duyệt. Mức chi tối thiểu 
cho mỗi sáng kiến/giải pháp/đề tài thuộc ngành kinh tế - xã hội là 20 triệu đồng và 30 triệu đồng 
đối với ngành kỹ thuật. (2) Chi hỗ trợ viết dự án, thuyết minh đề tài do Giám đốc Học viện phân 
công; Hội đồng và chuyên gia tư vấn khoa học công nghệ. Mức chi không quá 100 triệu đồng/báo 
cáo (báo cáo dự án/tư vấn, thuyết minh đề tài) do Giám đốc Học viện quyết định thành lập ban xây 
dựng (hay tổ xây dựng) dự án/thuyết minh đề tài dựa theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. (3) Chi 
hỗ trợ cho các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế theo danh mục nêu trong Quy định của của Học 
viện, có ý nghĩa cho hoạt động khoa học công nghệ của Học viện và nâng cao vị thế của Học viện. 
Mức chi tối đa là 30 triệu đồng/bài báo (không tính các bài báo là sản phẩm/điều kiện bắt buộc 
gắn liền với điều kiện bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh, đề tài NCKH); (4) Chi hỗ trợ phí đăng 
bài cho các bài báo viết bằng tiếng Anh đăng trên Tạp chí của Học viện.(5) Chi thưởng cho các 
danh hiệu Bông lúa vàng, Cúp vàng nông nghiệp hoặc tiến bộ khoa học được ứng dụng rộng rãi 
vào sản xuất là 5.000.000 đồng/danh hiệu.(6) Chi hỗ trợ tác giả viết bài cho số tiếng Anh Tạp chí 
của Học viện, 3.000.000 đồng/bài. 
 Quy định về thi đua khen thưởng được điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí để phù hợp với 
điều kiện thực tế và nhằm động viên, khích lệ quá trình công tác, phấn đấu của viên chức (Bảng 
6.11). 
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Bảng 6.12. Bảng liệt kê các tiêu chí đánh gía viên chức 
Đối 

tượng 
Hoàn thành xuất 

sắc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
Không hoàn 

thành nhiệm vụ 

Viên 
chức 

không 
quản lý 

- Hoàn thành 
100% nhiệm vụ 
đúng tiến độ, bảo 
đảm chất lượng, 
hiệu quả cao, ít 
nhất 50% nhiệm 
vụ hoàn thành 
vượt mức (Với 
giảng viên được bù 
giờ giữa NCKH và 
Giảng dạy nhưng 
không nhiệm vụ 
nào hoàn thành 
dưới 70%, riêng 
giảng viên giảng 
dạy các môn học 
cơ bản, lý luận 
chính trị, ngoại 
ngữ, giáo dục thể 
chất và giáo dục 
quốc phòng hoàn 
thành ít nhất 50% 
định mức giờ 
nghiên cứu khoa 
học)   
-  Tổng số điểm trừ 
của cá nhân trong 
năm không quá 10 
điểm. 
- Có thời gian làm 
việc > 80% hoặc 
được cử đi học tập, 
đào tạo bồi dưỡng 
có báo cáo kết quả 
đạt loại khá trở lên, 
không vi phạm kỷ 

- Hoàn thành 
100% nhiệm vụ 
được giao, bảo 
đảm đúng tiến độ, 
chất lượng, hiệu 
quả. (Với giảng 
viên được bù giờ 
giữa NCKH và 
Giảng dạy, nhưng 
không nhiệm vụ 
nào hoàn thành 
dưới 50%. Riêng 
đối với giảng viên 
giảng dạy các môn 
học cơ bản, lý luận 
chính trị, ngoại 
ngữ, giáo dục thể 
chất và giáo dục 
quốc phòng: nếu 
không đủ giờ 
nghiên cứu khoa 
học thì số giờ dạy 
vượt phải bù đủ số 
giờ nghiên cứu 
khoa học còn 
thiếu). 
 -  Tổng số điểm trừ 
của cá nhân trong 
năm không quá 15 
điểm. 
- Có thời gian làm 
việc > 80% hoặc 
được cử đi học tập, 
đào tạo bồi dưỡng 
có báo cáo kết quả 
đạt yêu cầu trở lên, 

- Hoàn thành từ 
80% trở lên các 
nhiệm vụ được 
giao, trong đó có 
không quá 20% 
nhiệm vụ chưa bảo 
đảm chất lượng, 
tiến độ hoặc hiệu 
quả thấp 
-  Viên chức được 
cử đi học tập, đào 
tạo quá hạn nhưng 
được các cấp có 
thẩm quyền cho 
phép gia hạn (Cấp 
Bộ hoặc Học viện 
cho phép) và có 
báo cáo đầy đủ về 
đơn vị quản lý; 
- Tổng số điểm trừ 
của cá nhân trong 
năm học từ 15 
điểm đến không 
quá 20 điểm. 
 

- Có biểu hiện 
suy thoái về tư 
tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, 
tự diễn biến, tự 
chuyển hóa theo 
đánh giá của cấp 
có thẩm quyền; 
- Mức độ hoàn 
thành công việc 
không đạt mức 
hoàn thành nhiệm 
vụ 
 - Có hành vi vi 
phạm trong quá 
trình thực thi 
nhiệm vụ bị xử lý 
kỷ luật trong năm 
đánh giá 
- Quá hạn được cử 
đi đào tạo mà 
không được cho 
phép gia hạn, 
không thực hiện 
chế độ báo cáo đầy 
đủ với với đơn vị 
quản lý nhân sự; 
-  Tổng số điểm trừ 
của cá nhân trong 
năm học quá 20 
điểm. 
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Đối 
tượng 

Hoàn thành xuất 
sắc 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 

Không hoàn 
thành nhiệm vụ 

luật tại cơ sở đào 
tạo 

không vi phạm kỷ 
luật tại cơ sở đào tạo 

Viên 
chức 

quản lý 

Như viên chức 
không giữ chức vụ 
quản lý, ngoài ra: 
- Đơn vị hoàn 
thành 100% nhiệm 
vụ đúng tiến độ, 
bảo đảm chất 
lượng, hiệu quả 
cao, trong đó ít 
nhất 50% tiêu chí 
hoàn thành vượt 
mức 
- Với trưởng khoa: 
100% các Bộ môn 
được đánh giá 
hoàn thành nhiệm 
vụ trở lên, trong đó 
ít nhất 70% bộ 
môn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ 

Như viên chức 
không giữ chức vụ 
quản lý, ngoài ra: 
- Đơn vị hoàn 
thành 100% nhiệm 
vụ, trong đó ít nhất 
80% tiêu chí đúng 
tiến độ, bảo đảm 
chất lượng, hiệu 
quả cao, 
- Với trưởng khoa: 
100% các Bộ môn 
được đánh giá 
hoàn thành nhiệm 
vụ trở lên, trong đó 
ít nhất 70% hoàn 
thành tốt hoặc 
hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. 

Như viên chức 
không giữ chức vụ 
quản lý, ngoài ra: 
- Đơn vị hoàn 
thành trên 70% các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ; 
- Với trưởng khoa: 
Có ít nhất 70% các 
Bộ môn được đánh 
giá hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên 

Như viên chức 
không giữ chức vụ 
quản lý, ngoài ra: 
- Mức độ hoàn 
thành công việc 
của đơn vị dưới 
tiêu chí của viên 
chức hoàn thành 
nhiệm vụ 
- Với các trưởng 
khoa: có các bộ 
môn hoàn thành 
nhiệm vụ dưới tiêu 
chí của viên chức 
hoàn thành nhiệm 
vụ 

 

 
 Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, GV phải tham gia NCKH và các công việc khác do đơn vị, Học 
viện giao, vì vậy, Học viện đã ban hành quy chế về hoạt động KHCN, yêu cầu các GV phải có đề 
tài, bài báo hoặc công bố trong và ngoài nước,… làm cơ sở để đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ cũng như xét, đề nghị khen thưởng theo quy định, ngoài ra còn thưởng tiền đối với 
cá nhân có thành tích trong công bố quốc tế, đấu thầu thành công các đề tài cấp bộ trở lên, có sách 
phục vụ đào tạo mới xuất bản, giống cây trồng/vật nuôi được cấp có thẩm quyền công nhận... .. 
Quy chế nâng lương trước thời hạn được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. 
Điều này đã làm tăng cơ hội được xét nâng lương trước thời hạn đối với những cá nhân có nỗ lực 
phấn để đạt kết quả công tác tốt [H06.06.07.03_ Quy chế nâng lương]. 

Để bồi dưỡng đội ngũ GV kế cận và đội ngũ GV nòng cốt có thâm niên nghề cao, Học viện 
thực hiện chính sách kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn của các GV có chức danh GS, 
PGS và có trình độ TS theo đúng trình tự thủ tục và có điều kiện cụ thể về kết quả hoạt động giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học trong 03 năm gần nhất [H06.06.07.04_Quy định kéo dài thời gian làm 
việc]. Kết quả trong giai đoạn này số lượng giảng viên có chức danh GS, PGS và có trình độ TS 
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tăng so với năm 2016 (2016: 08 GS; 88 PGS và 60 TS; 2021: 11 GS, 75 PGS và 243 TS) 
[H06.06.07.05_ Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS].  
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5  
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Học viện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thông qua công 
tác đánh giá, rà soát nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ quản lý các 
cấp. Kế hoạch phát triển Học viện theo giai đoạn đã đề ra các giải pháp, chỉ tiêu phát triển đội ngũ.  

- Học viện đã ban hành quy định về công tác tuyển dụng, quy trình bổ nhiệm và được triển 
khai theo đúng các tiêu chí đề ra một cách công khai, dân chủ. 

- Đề án vị trí việc làm của Học viện đã mô tả cụ thể về số lượng người làm việc, khung 
năng lực của từng vị trí. Quy chế tổ chức hoạt động, quy định bổ nhiệm, quy định về quản lý đào 
tạo và quy định tuyển dụng của Học viện đã yêu cầu rõ về tiêu chuẩn năng lực của cán bộ quản lý, 
giảng viên và nhân viên. 

- Học viện đã triển khai xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của 
cán bộ, giảng viên, nhân viên (viên chức) theo từng năm; cử viên chức đi đào tạo sau đại học, bồi 
dưỡng ngoại ngữ, chứng chỉ quản lý nhà nước, chuẩn chức danh nghề nghiệp, … theo đúng quy 
hoạch; thực hiện hỗ trợ kinh phí trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng. 

- Hệ thống đánh giá, chính sách thi đua khen thưởng của Học viện đã thúc đẩy và hỗ trợ 
hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Kết quả đánh giá được sử dụng để xét khen 
thưởng và làm căn cứ trong công tác đào tạo, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm, ... 

- Các chế độ, chính sách, quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát hằng năm, theo giai 
đoạn, theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện và được lấy ý kiến góp ý từ cán bộ, GV, nhân viên. 

- Các chế độ, chính sách, quy hoạch về nguồn nhân lực được Học viện cải tiến thông qua 
việc rà soát, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đánh giá phân loại viên chức, quy trình 
tuyển dụng, quy trình bổ nhiệm, quy định về quản lý đào tạo, quy hoạch cán bộ quản lý các cấp. 
 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Khả năng giao tiếp ngoại ngữ của khối cán bộ hỗ trợ còn hạn chế. 
 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Khắc phục 
tồn tại 1 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực giao 
tiếp ngoại ngữ của khối cán bộ hỗ trợ, 
bổ sung yêu cầu ngoại ngữ phù hợp 
với khối cán bộ hỗ trợ trong tuyển 
dụng. 

Ban Tổ chức cán 
bộ chủ trì (Ban 

HTQT, Ban 
QLĐT,  

Các đơn vị phối 
hợp) 

Tháng 9/ 
2022 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị 

thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

2 
Phát huy 
điểm mạnh 1 

Thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực 
nhằm đáp ứng yêu cầu của đào tạo, 
NCKH, phục vụ cộng đồng theo kế 
hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. 

Ban KHCN chủ 
trì (Ban QLĐT, 

Ban TCCB,  
Các đơn vị phói 

hợp) 

Theo kế 
hoạch chiến 

lược, kế 
hoạch năm 

học 

3 
Phát huy 
điểm mạnh 2 

Thường xuyên rà soát cập nhật các 
quy định. Chế độ chính sách về công 
tác cán bộ phù hợp các quy định của 
Nhà nước và các Bộ, Ngành liên 
quan 

Ban TCCB Các 
đơn vị 

Tháng 
9/2022 

4 
Phát huy 
điểm mạnh 3 

Rà soát vị trí việc làm, giao số vị trí 
việc làm và số lượng người làm việc 
của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học 
viện 

Ban TCCB Các 
đơn vị 

Tháng 
9/2022 

5 
Phát huy 
điểm mạnh 4 

Tiếp tục đánh giá, rà soát, báo cáo kết 
quả thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên.  

Ban TCCB Các 
đơn vị 

Tháng 
9/2022 

6 
Phát huy 
điểm mạnh 5 

Cập nhật quy trình, tiêu chí đánh giá 
hiệu quả công việc của cán bộ, giảng 
viên, nhân viên theo các văn bản hiện 
hành của Nhà nước. 

Ban TCCB Các 
đơn vị 

Tháng 
9/2022 

7 
Phát huy 
điểm mạnh 6 

Tiếp tục rà soát các chế độ, chính 
sách, quy trình, quy hoạch về nguồn 
nhân lực. 

Các đơn vị 
Thường 
xuyên 

8 
Phát huy 
điểm mạnh 7 

Cải tiến các chế độ, chính sách, quy 
trình, quy hoạch về nguồn nhân lực 
trên cơ sở đánh giá kết quả rà soát. 

Các đơn vị 
Thường 
xuyên 

 
 
TIÊU CHUẨN: 7: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 
Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài 
chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong 
đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 
 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành lập năm 1956, Ban Tài chính và Kế toán có tiền thân 
là phòng Tài vụ, thực hiện chức năng tham mưu và giúp Giám đốc trong việc quản lý, tổ chức thực 
hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Học viện. Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Học viện, Ban Tài chính và Kế toán là đơn vị đầu mối triển khai xây dựng kế hoạch tài chính của 
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Học viện. Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá kế hoạch 
nhiệm vụ năm học trong việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng [H07.07.01.01 Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện]. 

Công tác lập kế hoạch [H07.07.01.02 Kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng năm], 
theo dõi, giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ 
cộng đồng được triển khai qua hệ thống các văn bản quản lý điều hành và phần mềm kế toán và 
sự phân công nhiệm vụ đối với các cán bộ làm công tác tài chính... để theo dõi hệ thống tài chính 
trong toàn Học viện từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý kế hoạch tài chính và hoàn thành 
các nhiệm vụ được giao [H07.07.01.03 Công cụ phục vụ công tác tài chính]. 

Đối với các nguồn lực tài chính phục vụ cộng đồng, hàng năm Ban Tài chính và Kế toán  phối 
hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng 
chỉ theo quy định, lớp tập huấn ngắn hạn, các hoạt động tư vấn pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp phục 
vụ cộng đồng [H07.07.01.04 Dự toán chi tiết các lớp đào tạo ngắn hạn]. 

Học viện luôn đảm bảo hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hàng năm theo chiến lược 
của Học viện: chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được ban hành kèm 
theo Quyết định số 4177/QĐ-HVN ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam [H07.07.01.05 Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn năm 2050]. 

Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, Học viện xác 
định mục tiêu chiến lược nguồn lực tài chính như sau: “Đa dạng hóa và phát triển các nguồn thu, 
đảm bảo năng lực tài chính bền vững; hình thành các dự án hợp tác, liên kết để thu hút các nguồn 
lực từ bên ngoài”. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược, Học viện đã xây dựng các kế hoạch dài hạn, 
trung hạn và ngắn hạn về nguồn lực tài chính [H07.07.01.02 Kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân 
sách hàng năm]. 

Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của Học viện 
hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng. Hệ thống đó được thiết lập và vận hành nhằm đảm bảo các yêu cầu chủ chốt sau 
đây: 

+ Hệ thống đã tuân thủ theo các quy định liên quan đến tự chủ tài chính như Luật giáo dục đại 
học, Luật giáo dục, Luật Ngân sách nhà nước, Luật kiểm toán nhà nước, Luật đầu tư công, Luật 
quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 
nước và Quy chế tài chính của Học viện. 

Việc tự chủ tài chính của Học viện được cụ thể hóa qua đề án một cách rõ ràng, minh bạch, 
độc lập và công khai. Hàng năm Học viện thực hiện báo cáo ba công khai [H07.07.01.06 Báo cáo 
ba công khai hàng năm]. Kế hoạch tài chính, báo cáo cơ cấu nguồn thu, đánh giá hiệu quả sử dụng 
nguồn thu chi trong năm trước, định hướng các năm sau vàcác phản ánh, đánh giá của CBVC về 
mức độ tăng trưởng các nguồn thu và các biện pháp tăng nguồn thu của trường; mức độ hài lòng 
về việc quản lý và đáp ứng yêu cầu đảm bảo đời sống cho cán bộ được thông qua tại báo cáo tại 
Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức hàng năm [H07.07.01.07 Các Nghị quyết của Hội nghị cán bộ 
viên chức của Học viện năm 2017-2021]. 
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+ Để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính, Học viện thực hiện rà 
soát toàn bộ các văn bản quản lý tài chính trong đó quy định rõ về cơ chế quản lý tài chính, các 
định mức chi tiêu, quy trình các nghiệp vụ quản lý tài chính. Các văn bản quy định cụ thể các định 
mức chi tiêu cùng các quy trình nghiệp vụ cụ thể có thể kể đến: Quy chế chi tiêu nội bộ 
[H07.07.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ], Quy định về thu nộp học phí [H07.07.01.09 Quyết định 
thu học phí các năm học], … 

+ Căn cứ trên kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển, Học viện tiến hành làm căn cứ xây 
dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính 
cho giai đoạn phát triển 3 năm [H07.07.01.02 Kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng 
năm]. 

+ Trên cơ sở dự kiến cân đối thu chi và đảm bảo tích lũy cho phát triển của Học viện ổn định, 
Học viện xây dựng các định mức dự phòng nhằm đảm bảo an toàn tài chính trong bối cảnh tiềm 
ẩn nhiều rủi ro từ môi trường phát triển. Việc xây dựng kế hoạch tài chính được phân cấp về các 
đơn vị nhằm tăng tính chủ động trong khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính cho phát triển hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao [H07.07.01.10 Giao tự chủ kinh phí các đơn vị] 

Hàng năm, công tác tài chính được thể hiện bằng báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính 
[H07.07.01.11 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm] [H07.07.01.12 Báo cáo tài 
chính hàng năm], báo cáo quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN [H07.07.01.13 Báo cáo thuế các 
năm]... 

Công tác kế hoạch trong toàn Học viện được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Thể hiện thông 
qua các báo cáo tổng kết năm của Ban Giám đốc, Hội đồng Học viện và thông qua Hội nghị cán 
bộ viên chức hàng năm [H07.07.01.07 Các Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức của Học 
viện năm 2017-2021]. Đồng thời, cũng tại Hội nghị Viên chức, toàn bộ viên chức trong Học viện 
thảo luận, góp ý và thống nhất để điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp. 

Công tác kiểm tra tài chính được thông qua các đơn vị: Kiểm toán nội bộ [H07.07.01.14  Báo 
cáo kiểm toán nội bộ], Ban thanh tra nhân dân [H07.07.01.15 Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra 
nhân dân hàng năm 2017-2021], Kiểm toán độc lập [H07.07.01.16 Báo cáo kiểm toán độc lập]; 
Kiểm toán Nhà nước [H07.07.01.17 Báo cáo kiểm toán các năm], Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện 
nay, hàng năm Học viện có trách nhiệm nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính cho Vụ Tài 
chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra xét duyệt báo cáo quyết toán tài chính và ban 
hành thông báo xét duyệt quyết toán năm đối với Học viện [H07.07.01.11 Thông báo xét duyệt 
quyết toán ngân sách hàng năm]. Học viện luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về công tác tài chính theo 
kiến nghị của các cơ quan chức năng khác của Nhà nước, các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, 
báo cáo quyết toán thuế Học viện luôn nộp đúng thời hạn và theo đúng quy định. 

Việc quản lý, sử dụng tài chính đã được thực hiện trung thực và hợp lý với tình hình tài chính, 
tình hình quyết toán ngân sách, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng và quy 
định pháp luật có liên quan. Học viện thực hiện công khai tài chính theo quy định, triển khai các 
hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ về mặt tài chính; kiểm soát hoạt động thu, chi minh 
bạch, hiệu quả đúng theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định của Nhà nước. 
Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách Nhà nước, đảm 
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bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm, sử dụng tài sản theo 
tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả; đồng thời, thực 
hiện công khai, kiểm kê và trích hao mòn tài sản theo quy định. Việc mua sắm tài sản đảm bảo 
đúng quy định, trình tự mua sắm thực hiện theo các quy định có liên quan [H07.07.01.17 Báo cáo 
kiểm toán các năm] 

Học viện là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm tự chủ tài chính, Học viện đã 
xây dựng và thực thi nhiều chính sách, giải pháp tác động lên hoạt động tài chính của Học viện 
nhằm chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để hướng tới mục tiêu chiến 
lược của Học viện đồng thời đảm bảo tiếp cận giáo dục bình đẳng và công bằng cho các đối tượng 
người học [H07.07.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ]. Cụ thể: 

+ Hoàn thiện và xây dựng mới các văn bản quản lý tài chính 
+ Đa dạng hóa nguồn thu phục vụ phát triển giáo dục 
Thực hiện thí điểm tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên giai đoạn từ năm 2015-2017 theo Quyết 

định số 873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017; tiếp tục 
đến nay theo Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017với 
bối cảnh phần lớn nguồn thu là từ học phí, đến nay ngoài nguồn thu học phí, Học viện đã tăng 
cường nguồn thu từ các chương trình đào tạo khác như: chương trình chất lượng cao, chương trình 
tiên tiến, cung cấp dịch vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao, phục vụ cộng đồng. Học viện đã 
có kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính, đa dạng hóa các nguồn thu thể hiện trong kế hoạch 
hoạt động hàng năm của Học viện [H07.07.01.18 Quyết định phê duyệt đề án thí điểm đồi mới cơ 
chế hoạt động của Học viện]. 

Bên cạnh đó, Học viện cũng thúc đẩy các dự án phát triển, dự án hợp tác, nghiên cứu chuyển 
giao và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp... góp phần gia tăng nguồn thu và nhờ đó đảm bảo 
an toàn tài chính trong điều kiện khó khăn, đồng thời tạo tiền đề cho phát triển ở những giai đoạn 
kế tiếp. 

+ Gia tăng tích lũy cho phát triển bền vững; 
Trải qua giai đoạn khó khăn về nguồn kinh phí do phải chịu sự cắt giảm hoàn toàn hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước, Học viện đã từng bước đa dạng hóa các nguồn thu và thực hiện chiến lược 
tích lũy cho phát triển. Học viện đã đưa ra cơ sở xác định chi phí đào tạo ứng với chuẩn chất lượng 
để trên cơ sở đó thực hiện chính sách học phí đảm bảo đầy đủ chi phí đào tạo hợp lý trong đó đảm 
bảo tích lũy bù đắp được khấu hao tài sản và chi phí tái tạo nguồn lực phục vụ giáo dục đào tạo. 
Đặc biệt là sự kết nối chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà đầu tư, góp 
phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Học viện [H07.07.01.19 Chương trình ngày hội 
việc làm]. 

Hàng năm, Học viện thực hiện tích lũy thông qua trích lập các quỹ, đặc biệt quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp được trích với tỷ lệ cao hơn định mức tối thiểu theo quy định. Việc sử dụng tích 
luỹ được thực hiện trên cơ sở kế hoạch chiến lược phát triển với 2 mục tiêu cơ bản: duy trì và nâng 
cấp các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; đầu tư tái tạo năng lực giáo dục và chuyển giao 
[H07.07.01.12 Báo cáo tài chính hàng năm]. 
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+ Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đảm bảo an 
toàn tài chính. 

Căn cứ trên kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển, Học viện xây dựng kế hoạch hoạt động 
và kế hoạch ngân sách hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính cho giai đoạn phát triển 
3 năm. Trên cơ sở dự kiến cân đối thu chi và đảm bảo tích lũy cho phát triển, Học viện xây dựng 
các định mức dự phòng nhằm đảm bảo an toàn tài chính trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro từ môi 
trường phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp suốt 2 năm qua 
[H07.07.01.11 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm]. 

+ Khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính cho đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo 
và NCKH của Học viện 

Trên cơ sở các mục tiêu phát triển chiến lược, Học viện đã xây dựng lộ trình thực thi các giải 
pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục với các mức độ ưu tiên về phân bổ ngân sách. Trải 
qua giai đoạn thí điểm và thực hiện tự chủ tài chính với nhiều thăng trầm, từ những kinh nghiệm 
và bài học rút ra về quản lý tài chính, Học viện đã từng bước áp dụng cơ chế phân quyền trong 
quản lý tài chính về cấp đơn vị theo hai giai đoạn: giai đoạn thí điểm và giai đoạn chính thức. Cơ 
chế phân quyền được thực thi đồng thời với cơ chế kiểm soát nhằm một mặt đảm bảo tính chủ 
động của các đơn vị trong khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính, mặt khác đảm bảo tính tuân thủ 
trong quản lý tài chính của Học viện [H07.07.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ]. 

+ Cải thiện thu nhập của viên chức và người lao động 
Một trong những kết quả nổi bật của đổi mới cơ chế quản lý tài chính là thu nhập của viên 

chức và người lao động được cải thiện qua các năm. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập qua các năm duy 
trì ổn định ở mức 4-5% và việc đảm bảo ổn định và cải thiện thu nhập giúp viên chức, người lao 
động yên tâm công tác và cống hiến. Các quy định liên quan tới tiền lương và thu nhập của viên 
chức và người lao động được trao đổi công khai, minh bạch và được thông qua tại Hội nghị cán 
bộ viên chức và người lao động hàng năm. [H07.07.01.07 Các Nghị quyết của Hội nghị cán bộ 
viên chức của Học viện năm 2017-2021]. 

+ Đảm bảo nguồn kinh phí phát triển khoa học công nghệ để đầu tư tiềm lực và khuyến khích 
hoạt động KHCN của cán bộ viên chức và người học 

Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo cơ 
sở pháp lý quan trọng để Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 
trong các cơ sở giáo dục đại học, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức, cá nhân 
ngoài nhà trường tham gia hoạt động nghiên cứu trong trường học. Với vị trí là một trường đại học 
định hướng phát triển theo hướng nghiên cứu, Học viện xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn 
trong việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ của đơn 
vị mình. Hàng năm, Học viện xây dựng kế hoạch kinh phí và nghiêm túc thực hiện, không những 
đảm bảo đủ mà còn vượt tỷ lệ đã quy định. Cụ thể: 
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Bảng 7.1. Bảng tổng hợp kinh phí chi theo NĐ 99/2014/NĐ-CP 
                                                                                                                     ĐVT: Triệu đồng 

Năm 

Tổng chi theo NĐ 99/2014/NĐ-CP 

Tổng học 
phí 

Kinh phí cho sinh viên và người học 
hoạt động nghiên cứu khoa học 

Đầu tư tiềm lực và khuyến khích 
hoạt động KHCN 

Đề tài 
NCKH 

sinh 
viên 

Thực 
hiện đề 

tài 
TTTN 

Thực 
hiện dự 
án khởi 
nghiệp 

Cộng 
Nâng cấp, 
sửa chữa 
CSVC 

Chi hoạt 
động 

KH&CN 
Cộng 

2017 775,2 8.319,8 168,3 9.263,3 12.121,2 1.097,6 13.218,8 222.242,6 

2018 787,5 8.608,8 151,7 9.548,0 7.791,8 2.543,0 10.334,8 210.409,3 

2019 694,5 7.296,2 167,3 8.158,0 6.120,3 5.428,7 11.549,0 227.717,8 

2020 671,3 6.042,1 231.,5 6.945,0 31.494.,1 6.018,1 37.512,1 263.291,1 

2021 898,0 4.221,9 39,5 5.159,4 14.332,4 7.452,8 21.785,3 308.974,6 

1/6/2022 597,8 1.857,1 290,8 2.745,7  5.041,0 5.041,0 156.915,6 
 + Xây dựng quỹ hỗ trợ và thực hiện các chế độ chính sách cho người học 
Năm 2015, Học viện thí điểm tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên giai đoạn từ năm 2015-2017 

theo Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định 
Học viện được phép gửi toàn bộ học phí tại các ngân hàng thương mại để hình thành nguồn kinh 
phí hỗ trợ cho người học [H07.07.01.12 Báo cáo tài chính hàng năm]. 

Ngoài công tác hỗ trợ người học, Học viện lập dự toán và thực hiện kinh phí đảm bảo chế độ 
hưởng học bổng khuyến khích học tập đối với người học kỳ hàng năm [H07.07.01.20 Bảng tính 
trích và phân bổ tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy]. 

Tóm lại, công tác kế hoạch và công tác tài chính thường xuyên được đánh giá qua các kênh 
phản hồi từ các viên chức của các khoa, phòng ban, của các SV, HV trong toàn Học viện. Thông 
qua Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm và cập nhật các văn bản quy định của pháp luật để Học 
viện luôn có những điều chỉnh kịp thời, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực 
tế. Học viện liên tục có những đánh giá, cải tiến về quy chế, quy trình và phương thức sử dụng 
nguồn tài chính của mình có hiệu quả. 

Tình hình tài chính của Học viện trong 5 năm qua nguồn thu tăng dần và có tích lũy ổn định 
qua các năm. Trong đó nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu là học phí chính quy, học phí sau đại 
học. Nguồn thu khác trong đó có nguồn từ tiền lãi gửi ngân hàng để trích lập Quỹ hỗ trợ SV để 
duy trì các hoạt động của SV [H07.07.01.11 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm]. 

Bên cạnh đó, Học viện cũng đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn thu từ hoạt động đào tạo, NCKH, 
chuyển giao công nghệ, các dự án [H07.07.01.21 Các hợp đồng dịch vụ, thỏa thuận hợp tác]. 
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Bảng 7.2. Tổng nguồn thu giai đoạn 2017 - 2021 
ĐVT: Triệu đồng 

 

TT Nội dung thu 

Năm tài chính 

2017 2018 2019 2020 2021 
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % 

I NSNN cấp 103.705 21 45.728 11 68.820 15 52.819 12 37.749 8 

II Thu từ nguồn 
Học viện 389.235 79 377.138 89 398.760 85 398.273 88 440.485 92 

1 Thu sự nghiệp 346.737 70 321.856 76 333.656 71 340.704 76 387.019 81 

2 Dịch vụ 42.498 9 55.282 13 65.104 14 57.569 12 53.466 11 

Tổng cộng 492.940 100% 422.866 100% 467.580 100% 451.092 100% 478.234 100% 

 
 

Bảng 7.3. Nguồn kinh phí phân bổ giai đoạn 2017-2021 
                                                                                                                   ĐVT: Triệu đồng 

TT Các chỉ số tài chính Năm tài chính 
2017 2018 2019 2020 2021 

1  Hoạt động NCKH, chuyển giao 
công nghệ và phục vụ cộng đồng 

86.090 43.783 59.732 77.781 101.101 

2  Hoạt động đào tạo 237.493 249.315 246.223 255.769 263.392 

3  Phát triển đội ngũ 763 762 612 926 408 

4  Hoạt động kế nối doanh nghiệp, 
tư vấn và hỗ trợ việc làm 187 194 83 163 105 

Tổng chi 324.533 294.054 306.650 334.639 365.006 

 
Học viện đã thực hiện tốt chức năng xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát việc phát triển 

các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; Kế hoạch tài chính được 
lập sát với thực tế và đáp ứng được những yêu cầu của các mặt hoạt động chính của Học viện nên 
ít khi phải điều chỉnh lớn. Học viện đã phân bổ một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
thu nhằm đảm bảo chi phí cho các hoạt động thường xuyên, trong đó tăng cường chi cho các hoạt 
động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ 
tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng 
các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận 
hành. 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có diện tích đất đai rộng lớn, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng 
khang trang được đầu tư hiện đại để trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô 
hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về 
đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát 
triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

Học viện được giao sử dụng đất với tổng diện tích 1.946.240m2. Trong đó tại Trâu Quỳ, Gia 
Lâm, Hà Nội, Học viện có 1.868.662m2 đất sử dụng lâu dài phục vụ nghiên cứu, học tập, giảng dạy 
và nhà làm việc; 33.288m2 đất sử dụng tạm thời nằm trong hành lang bảo vệ sông Cầu Bây; tại Sapa-
Lào Cai, Học viện có trên 44.290m2 diện tích đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp để phục vụ 
cho công tác nghiên cứu theo vùng và môi trường khí hậu. Hiện nay, diện tích thực tế của Học viện 
là 1.919.100m2 [H07.07.02.01 Quyết định của Thủ tướng chính phủ về giao đất cho HVNN]. Trung 
bình Học viện có 63.048m2/1000 sinh viên [H07.07.02.02 _Thống kê bình quân diện tích đất sử 
dụng của Học viện trên số lượng sinh viên hiện có].  

Công tác cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, 
thiết bị và công cụ được Học viện chú trọng tăng cường lập kế hoạch thực hiện  (kế hoạch đột xuất, 
kế thường xuyên hàng năm, kế hoạch trung hạn và kế hoạch dài hạn), lập kế hoạch đánh giá cải 
tiến nâng cấp trên cơ sở tổ chức hệ thống quản lý đầu tư ngân sách từ các nguồn vốn và xây dựng 
kế hoạch thực hiện:  

- Về kế hoạch: Xây dựng chiến lược đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị theo kế hoạch dài hạn 
tới năm 2030, tầm nhìn 2050 [H07.07.02.03_ Chiến lược của Học viện nội dung về đầu tư cơ sở vật 
chất trang thiết bị theo kế hoạch dài hạn tới năm 2030, tầm nhìn 2050]. Học viện đã xây dựng và 
thực hiện theo kế hoạch trung hạn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực hành cho các đơn vị giai đoạn 
2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn của Ngân sách Trung ương [H07.07.02.04_Kế 
hoạch trung hạn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực hành cho các đơn vị giai đoạn 2016-2020 và giai 
đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn của Ngân sách Trung ương], ngoài ra Học viện đã chú trọng tìm 
kiếm đầu tư từ các nguồn khác để tăng cường cơ sở vật chất, như nguồn vay vốn ODA từ ngân 
hàng thế giới WB, nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, trong giai đoạn từ năm 2017-
2022 Học viện đã nhận được số kinh phí là 1.793.134.988.703 VND từ các chương trình, dự án 
hợp tác quốc tế [H07.07.02.05 _Kinh phí hỗ trợ hợp tác từ các chương trình, dự án Quốc tế]. Với 
việc chú trọng xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị bài bản, Học viện đã đạt được 
hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị 
và công cụ khá hiện đại và đầy đủ đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 
vụ cộng đồng.  

Học viện có 7 khu giảng đường bao gồm: 140 phòng học với tổng diện tích 40.067m2, 18 phòng 
máy tính diện tích 1.198m2, 4 phòng thực hành ngoại ngữ diện tích 351m2, 305 phòng thực hành và 
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phòng thí nghiệm diện tích 19.369m2 [H07.07.02.06_ Bảng thống kê diện tích sàn xây dựng HV, 
giảng đường, phòng máy tính, phòng học, phòng thực hành ngoại ngữ, phòng thí nghiệm thực hành 
của Học viện]. Trong đó có 13 phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu - phòng thí nghiệm trung 
tâm (Khoa Thú y, Khoa Chăn nuôi, Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Công nghệ sinh học (3), 
Khoa Tài nguyên và Môi trường (2), Khoa Nông học - Trung tâm bệnh cây nhiệt đới, Trung tâm 
nghiên cứu cây trồng Việt Nam Nhật Bản (2), Viện Sinh học nông nghiệp, Viện Tăng trưởng xanh) 
[H07.07.02.07_ Bảng thống kê các phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu - phòng thí nghiệm 
trung tâm của Học viện]. 

Để thúc đẩy quá trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên, Học viện hình 
thành các mô hình khởi nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, diện tích dành cho các mô 
hình này là 9.815m2 [H07.07.02.08_ Bảng thống kê diện tích các đơn vị khởi nghiệp khoa học công 
nghệ đổi mới sáng tạo của Học viện]. 

Diện tích đất xây dựng KTX cho sinh viên là 58.133m2; trung bình có 1.910m2 /1.000 sinh 
viên [H07.07.02.09 Bảng thống kê diện tích đất xây dựng KTX cho sinh viên của Học viện]. Diện 
tích đất sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ học tập và nghiên cứu cho sinh viên là 
192.065,9m2, trung bình có 4.200m2/1.000 sinh viên [H07.07.02.10 _Bảng thống kê diện tích đất 
để sử dụng xây dựng các công trình phục vụ học tập và nghiên cứu cho sinh viên Học viện].  

Ngoài ra, Học viện còn 01 nhà khách công vụ với diện tích sàn 900m2, gồm có 21 phòng với 
đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi hiện đại để đáp ứng nhu cầu lưu trú của các đoàn khách trong 
nước và quốc tế khi đến làm việc với Học viện [H07.07.02.11 _Quyết định quản lý sử dụng nhà 
khách công vụ của Học viện]. Học viện có diện tích sân bãi, nhà thi đấu là 58.763m2 để phục vụ 
các hoạt động thể thao văn hóa của sinh viên, cán bộ giảng viên. Trong đó có 01 nhà thi đấu 
(3.386m2) có sức chứa 500 chỗ; 01 nhà tập luyện thể thao đa năng (1.862m2); 01 sân văn hóa sinh 
viên (1.700m2); 02 khu tập luyện thể thao ngoài trời (5.300m2); 03 hội trường (1.338,09m2); các 
sân bóng chuyền (1.840m2); các sân bóng đá mini (5.669m2); sân vận động (24.820m2) và Quảng 
trường Sinh viên (20.000m2) [H]7.07.02.12 _Bảng thống kê diện tích sân bãi, nhà thi đấu, quảng 
trường để phục vụ các hoạt động thể thao văn hóa của sinh viên, cán bộ giảng viên]. Diện tích trung 
bình sử dụng phục vụ các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao là 5,27m2 /sinh viên. 
Dụng cụ, thiết bị thể dục thể thao của Học viện được trang bị khá đầy đủ và hiện đại. 

Từ năm 2019, Học viện triển khai Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công 
nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc 
dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” vay vốn ngân hàng thế giới WB [H07.07.02.13_ 
Quyết định phê duyệt xây dựng các hạng mục công trình dự án WB], theo dự án sẽ có các tuyến 
đường và 11 tòa nhà được xây mới bao gồm: 
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Bảng 7.4. Các công trình được đầu tư trong dự án WB 
 

TT Tên các công trình 
Diện tích sàn XD/chiều dài 

[m2; m] 
Số 

tầng 
1 Khoa công nghệ sinh học 2.465 3 
2 Khoa công nghệ thực phẩm 2.465 3 
3 Khoa Cơ Điện 3.405 3 
4 Khoa Tài nguyên và Môi trường 2.985 4 

5 
Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu, ĐT Hợp tác QT và DV 
Xã hội 

13.384 4 

6 Trung tâm NC Nông nghiệp và Khoa học Sự sống 7.772 6 
7 Giảng Đường lớn 15.367 4 
8 Nhà phục vụ và đào tạo thực hành Thú Y 5.128 4 
9 Nhà phục vụ và đào tạo Giáo dục thể chất 2.682 1 
10 Nhà phục vụ và nghiên cứu Thể chế Chính sách 5.398 4 
11 Nhà phục vụ và đào tạo Ngoại ngữ 3.274 4 
12 Các tuyến đường 3.035  

 
Với các công trình được đầu tư xây mới theo dự án WB, cơ sở vật chất của Học viện sẽ trở 

nên khang trang hiện đại hơn, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm đào tạo, nghiên 
cứu, chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước trong lĩnh vực nông lâm ngư.  

Học viện luôn quan tâm đến công tác đầu tư trang thiết bị dạy và học, thí nghiệm, thực hành 
để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, NCKH đáp ứng theo từng ngành đào tạo. Hiện tại, 100% 
phòng học được trang bị hệ thống điều hòa, các thiết bị hỗ trợ giảng dạy như hệ thống máy chiếu, 
bảng chiếu, loa và micro; các phòng học hơn 100 chỗ được trang bị hệ thống âm thanh 
[H07.07.02.14_ Bảng Thống kê trang thiết bị của phòng học tại các giảng đường của Học viện].  

Ngoài việc tăng cường xây dựng mới các công trình, trang bị thêm các máy móc, thiết bị, Học 
viện cũng rất chú trọng tới công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
thực tập thực hành, Học viện giao trách nhiệm cho trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, theo dõi đánh giá tình trạng sử dụng của cơ sở vật chất, 
trang thiết bị do đơn vị được giao quản lý [H07.07.02.15 _Quy chế hoạt động của Học viện]. Với 
các công trình, trang thiết bị có giá trị đầu tư lớn đều có quy trình bảo trì theo quy định do các đơn 
vị có thiết kế có tư cách pháp nhân được lãnh đạo Học viện phê duyệt. Toàn bộ các phòng thí 
nghiệm, thực hành, thực tập của Học viện đều có sổ nhật ký thí nghiệm, nhật ký sử dụng thiết bị 
để theo dõi đánh giá tình hình hoạt động, sử dụng của máy móc trang thiết bị thực hành, 
[H07.07.02.16_ Sổ nhật ký phòng thí nghiệm, thực hành và nhật ký sử dụng thiết bị các phòng thí 
nghiệm].  

Hàng năm Học viện đều phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch đầu tư, mua sắm sửa chữa bảo 
trì cơ sở vật chất... để đáp ứng tốt nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện 
[H07.07.02.17 Kế hoạch đầu tư, mua sắm sửa chữa bảo trì cơ sở vật chất hàng năm của Học viện]. 
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- Cụ thể mức kinh phí hàng năm  Học viện sử dụng cho việc bảo trì, sửa chữa, cải tạo, đầu tư 
nâng cấp về cơ sở vật [H07.07.02.18_ Quyết định phê duyệt nguồn kinh phí của HV sử dụng cho 
việc duy trì, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp về cơ sở vật] như sau:  

Bảng 7.5. Kinh phí hàng năm của Học viện thực hiện đầu tư bảo trì, sửa chữa, cải tạo và 
nâng cấp CSVC 

Nguồn kinh phí 
(Tỷ VNĐ) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kinh phí bảo trì, sửa 
chữa CSVC 

49,5 22,8 29,3 46 38 

Kinh phí đầu tư cải tạo, 
nâng cấp CSVC 

35 9,3 16,7 106 98 

Tổng kinh phí 84,5 32,1 46 152 136 
 
- Việc kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa, cải tạo đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị… được thực hiện chặt chẽ bởi Ban Giám đốc, Hội đồng HV và các đơn 
vị chức năng trong HV (Ban Quản lý cơ sở vật chất, Ban Quản lý đầu tư, Ban Tài chính Kế toán, 
Ban Thanh tra và các đơn vị thụ hưởng đầu tư) [H07.07.02.15_ Quy chế hoạt động của Học viện]. 

 
Ø Quá trình triển khai thực hiện đầu tư, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, cơ sở 

hạ tầng, trang thiết bị của HV 
- Để tiến hành triển khai các công việc đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị trong Học viện có 02 đơn vị chịu trách nhiệm chính. Ban Quản lý cơ sở vật chất thực hiện 
các công việc đầu tư, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
của Học viện với nguồn kinh phí nhỏ hơn 100 tỷ, Ban Quản lý đầu tư sẽ thực hiện các dự án 
đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất với quy mô và nguồn kinh phí lớn hơn 100 tỷ 
[H07.07.02.15_Quy chế hoạt động của Học viện]. Đội ngũ cán bộ và chuyên viên của Ban Quản 
lý cơ sở vật chất bao gồm 16 người, trong đó trình độ tiến sĩ có 02 người (chiếm 12,5%), thạc 
sĩ gồm 01 người (chiếm 6,25%), đại học gồm 09 người (chiếm 56,25%), còn lại là trình độ 
trung học phổ thông [H07.07.02.19_ Danh sách cán bộ Ban Quản lý cơ sở vật chất]. Ban Quản 
lý đầu tư gồm 05 cán bộ và chuyên viên, trong đó trình độ thạc sĩ là 03 người (chiếm 60%), đại 
học gồm 02 người (chiếm 40%) [H07.07.02.20_ Danh sách cán bộ Ban Quản lý đầu tư]. Ngoài 
02 đơn vị trên, tại hầu hết các đơn vị trong Học viện đều có 01 lãnh đạo được phân công phụ 
trách về cơ sở vật chất và 01 nhân viên là trợ lý vật tư của đơn vị [H07.07.02.15_ Quy chế hoạt 
động của Học viện]. 
- Quá trình lập kế hoạch cho công việc đầu tư, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, 
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của HV: 

+ Kế hoạch dài và trung hạn được xây dựng trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị (thông 
báo lập kế hoạch được gửi về các đơn vị, các đơn vị căn cứ vào thực tế đơn vị lập tờ trình gửi Học 
viện), bản tổng hợp được tập hợp và được đưa ra báo cáo tại hội nghị lãnh đạo các đơn vị, báo cáo 
thông qua Hội đồng Học viện, từ đó lựa chọn các nội dung cần thiết để đưa vào kế hoạch 
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[H07.07.02.21] Báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn về cơ sở vật chất, cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị của Học viện] 

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm:  
Ban QLCSVC gửi thông báo tới tất cả các đơn vị trong HV yêu cầu rà soát kiểm tra đánh giá 

cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của đơn vị phụ trách quản lý, sau đó các đơn vị lập kế 
hoạch đầu tư, sửa chữa cụ thể gửi Ban QLCSVC [H07.07.02.22_ Bản kế hoạch dự trù kinh phí sửa 
chữa, bảo trì, bảo dưỡng, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị hàng năm  của các đơn vị trong Học 
viện]. 

Ban QLCSVC tổng hợp, kiểm tra rà soát các yêu cầu của các đơn vị, báo cáo xin ý kiến của 
Ban Giám đốc, Hội đồng Học viện và các bên liên quan. Căn cứ vào các nội dung của việc đầu tư 
sẽ thực hiện phân bổ vào các nguồn kinh phí phù hợp, sau đó báo cáo Hội đồng Học viện, Ban 
Giám đốc, tiếp theo tiến hành xin ý kiến phê duyệt của cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn [H07.07.02.23_ Công văn xin phê duyệt kinh phí thực hiện các nội dung đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị gửi Bộ NN và PTNT].  

- Quá trình thực hiện các nội dung đầu tư, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, cơ 
sở hạ tầng, trang thiết bị của HV: 

+ Lập kế hoạch thực hiện các nội dung công việc nhiệm vụ. 
+ Căn cứ vào kế hoạch thực hiện được duyệt để lựa chọn đơn vị thực hiện (nhà thầu), ký hợp 

đồng và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của nhà nước về mua sắm đấu thầu [H07.07.02.24_ 
QĐ lựa chọn đơn vị thực hiện HĐ và HĐ thực hiện các hạng mục công trình đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị].  

+ Kiểm tra giám sát, nghiệm thu công việc thực hiện [H07.07.02.25 _Biên bản nghiệm thu 
công trình đưa vào sử dụng (Gói thầu đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị)]. 

- Việc đánh giá hiệu quả các hoạt động CSVC, cơ sở hạ tầng được thực hiện như sau: 
+ Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả của các hoạt động CSVC và cơ sở hạ tầng 

được thể hiện thông qua Báo cáo tổng kết hàng năm tại Hội nghị CBVC của Học viện 
[H07.07.02.26_ Báo cáo tổng kết hội nghị CBVC Học viện (Nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng, 
trang bị CSVC Học viện)]; và thông qua việc lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên của 
Học viện [H07.07.02.27_ Báo cáo kết quả lấy ý kiến về chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật 
chất của người học, giảng viên và cán bộ Học viện]. Ngoài ra, việc đánh giá còn được thể hiện qua 
công tác kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm của Ban QLCSVC [H07.07.02.28_ Biên bản kiểm kê 
tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị định kỳ hàng năm của các đơn vị trong Học viện], qua việc quản 
lý Sổ theo dõi quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị công cụ, dụng cụ của các đơn vị 
[H07.07.02.29_ Sổ theo dõi quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị công cụ, dụng cụ của các đơn vị 
trong Học viện]. Bên cạnh đó các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra của Học viện thực hiện 
việc kiểm tra đánh giá theo các chuyên đề [H07.07.02.30_ BB kiểm tra các nội dung đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị của Ban Thanh tra]. Đồng thời tiếp nhận các thông tin phản ánh thông qua 
Sổ góp ý tại các giảng đường, Hộp thư góp ý của Học viện, Hội nghị cán bộ viên chức của HV, 
thông qua Đoàn thanh niên, Hội sinh viên [H07.07.02.31_ Sổ góp ý của CBGV và sinh viên về hệ 
thống trang thiết bị và CSVC của HV tại các giảng đường]. 
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- Việc cải tiến cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được thực hiện như sau:  
+ Nhằm cải tiến CSVC, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, Học viện đã lập các Báo cáo định kỳ về 

sự bổ sung cải tiến, sử dụng tài sản công vào mục đích giảng dạy, học tập, làm việc và nghiên cứu 
theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H07.07.02.32 _Xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm 
(nội dung về chuẩn bị cơ sở vật chất, CS hạ tầng, trang thiết bị)]; Báo cáo hoạt động đấu thầu và 
công tác đầu tư công liên quan đến cải tiến bổ sung cơ sở vật chất, CS hạ tầng, trang thiết bị của 
Học viện gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT [H07.07.02.33_ Báo cáo công tác đấu thầu và đầu tư công 
của Học viện gửi Bộ NN và PTNT]. 

+ Để kịp thời xử lý các sự vụ về CSVC, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị xảy ra hàng ngày, các 
đơn vị chức năng được phân công quản lý sẽ bố trí các cán bộ, nhân viên của đơn vị đi kiểm tra rà 
soát đánh giá tình trạng hoạt động, sử dụng của các trang thiết bị, CSVC. Nếu phát hiện CSVC, 
trang thiết bị không hoạt động, hỏng hóc sẽ có các biện pháp kịp thời sửa chữa, thay thế ngay lập 
tức để phục vụ hiệu quả cho quá trình giảng dạy và học tập và nghiên cứu của Học viện 
[H07.07.02.15 Quy chế hoạt động của Học viện]. Các đơn vị chức năng trong Học viện đều có sổ 
theo dõi tình hình sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện hiệu quả công tác quản lý 
kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị của Học viện [H07.07.02.29_ Sổ theo dõi quản lý tài sản, cơ 
sở vật chất, thiết bị công cụ, dụng cụ của các đơn vị trong Học viện]. 

+ Học viện luôn chú trọng đầu tư về CSVC, trang thiết bị hỗ trợ phục vụ đào tạo đã đáp ứng 
các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, đặc biệt Học viện đang triển khai Dự án thành phần 
“Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” vay vốn 
ngân hàng thế giới WB, theo dự án sẽ có 11 tòa nhà mới được xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ cho quá trình giảng dạy nghiên cứu khoa học của Học viện sẽ được nâng cao đáng kể 
tiến tới trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên 
tiến trong khu vực [H07.07.02.13_ Quyết định phê duyệt xây dựng các hạng mục công trình dự án 
WB]. Với khuôn viên rộng lớn, nhưng cách thức đầu tư, quản lý, bài bản hiệu quả đã mang lại sự 
tiện nghi và hài lòng đối với CBGV và SV của Học viện. 

+ Học viện cũng thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của  cán bộ, sinh viên và giảng 
viên trong đó có nội dung về CSVC, cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, các phòng thí 
nghiệm, thiết bị để từ đó làm cơ sở thực hiện công việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp. Các kết quả 
khảo sát và ý kiến phản hồi cho thấy, trên 93% đều hài lòng với các điều kiện CSVC, cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị của Học viện [H07.07.02.27 _Báo cáo kết quả lấy ý kiến về chất lượng dịch vụ, 
môi trường và cơ sở vật chất của người học, giảng viên và cán bộ Học viện]. Tất cả các ý kiến góp 
ý này đều được tiếp nhận, phản hồi và triển khai trong các kế hoạch cải tạo, nâng cấp CSVC của 
Học viện. 
 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
  



 75 

 
Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông 
tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền 
truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và 
vận hành. 

 
Học viện rất coi trọng và thực hiện trang bị đầy đủ các thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý. Hiện nay, Học 
viện có 2121 máy tính, trong đó có 18 phòng máy với 954 máy tính phục vụ thực hành tin học và 
thực hành môn học chuyên ngành đảm bảo mỗi sinh viên được sử dụng một máy tính trong giờ 
thực hành [H07.07.03.01_ Bảng thống kê số lượng máy tính, phòng máy tính và các thiết bị tin 
học của Học viện]. Học viện trang bị đầy đủ các thiết bị tin học hỗ trợ các hoạt động quản lý, giảng 
dạy, NCKH như máy in, máy scan, máy ảnh, camera, thiết bị mạng [H07.07.03.02 _Bảng thống 
kê các thiết bị máy in, máy scan, máy ảnh, camera, thiết bị mạng của Học viện].  

 Học viện đang sử dụng 04 đường truyền Internet, trong đó 02 đường truyền có tốc độ là 
360Mbps, 01 đường truyền có tốc độ 260Mbps dùng cho hệ thống mạng trong nước và 01 đường 
truyền với tốc độ 50Mbps dùng cho kết nối mạng quốc tế [H07.07.03.03 _Hợp đồng của Học viện 
với các đơn vị cung cấp đường truyền internet]. 

Hệ thống mạng các phòng thực hành tin học của các đơn vị được kết nối với mạng nội bộ 
bằng cáp quang với tốc độ đường truyền 360Mbps. Ngoài hệ thống mạng nội bộ, Học viện còn có 
hệ thống mạng không dây tại khu vực nhà Hành chính, tòa nhà các khoa, giảng đường, thư viện 
và một số khu vực trong KTX với công nghệ tiên tiến, tốc độ cao.  

Hệ thống máy chủ của Học viện bao gồm 16 máy được đặt tại phòng quản trị mạng, các máy 
chủ có cấu hình mạnh mẽ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về truy cập sử dụng của cán bộ, 
giảng viên và sinh viên của Học viện [H07.07.03.04 _Thông số hãng, cấu hình các máy chủ của 
HV]. 

Hệ thống dự phòng backup dữ liệu của Học viện có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn lên đến hơn 
20 TB được đặt tại Ban Quản lý đào tạo và phòng Quản trị mạng [0H07.07.03.05_ Thông số thiết 
bị lưu trữ dữ liệu của Học viện]. Hệ thống này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu lưu trữ và sao lưu dữ 
liệu trong quá trình quản lý và sử dụng của Học viện. Ngoài ra, Học viện còn có hệ thống bảo mật 
dữ liệu và thông tin được thiết lập trên nền tảng tường lửa Firewall Dell sonicwall NSA3600 và 
Firewall sonic nsa4650 [H07.07.03.06_ Chứng nhận sử dụng hệ thống tường lửa Firewall Dell 
sonicwall NSA3600 và Firewall sonic nsa4650]. 

Bộ phận chuyên trách về quản trị mạng trực thuộc Nhà xuất bản chịu trách nhiệm vận hành 
hệ thống mạng; chạy các phần mềm chuyên dụng để kiểm tra định kỳ, đảm bảo hệ thống mạng 
hoạt động ổn định [H07.07.03.07_ Quyết định giao nhiệm vụ Bộ phận chuyên trách về quản trị 
mạng trực thuộc Nhà xuất bản].  

Học viện thực hiện tin học hóa công tác quản lý công việc thông qua việc sử dụng các phần 
mềm có bản quyền chuyên dùng cho các hoạt động như: phần mềm QLĐT (Edusoft); phần mềm 
xây dựng lịch tuần (Elive); phần mềm quản lý nghiên cứu KHCN; phần mềm thư điện tử 
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(Mdeamon); phần mềm quản lý thư viện Aleph 500; phần mềm hệ điều hành máy trạm; phần mềm 
kế toán Misa (trong đào tạo chuyên ngành); các phần mềm hỗ trợ thi đầu vào, thi đầu ra và giảng 
dạy ngoại ngữ [H07.07.03.08_ Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận các phần mềm bản quyền Quản lý 
Đào tạo - Edusoft] [H07.07.03.09_ Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận các phần mềm bản quyền 
Elive][H07.07.03.10 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận phần mềm quản lý nghiên cứu 
KHCN][H07.07.03.11_Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận phần mềm thư điện tử 
(Mdeamon)][H07.07.03.12_ Giấy cấp phép bản quyền phần mềm quản lý thư viện Aleph 500 
[H07.07.03.13 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận  phần mềm điều hành máy 
trạm][H07.07.03.14_Chứng nhận cho phép sử dụng phần mềm kế toán Misa] [H07.07.03.15_ 
Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận phần mềm hỗ trợ thi đầu vào, thi đầu ra và giảng dạy ngoại ngữ]. 

Mỗi CBVC và sinh viên của Học viện đều được cung cấp địa chỉ email và tài khoản cá nhân 
truy cập internet miễn phí mang tên miền của Học viện (...@vnua.edu.vn) để sử dụng truy cập các 
hoạt động trực tuyến [H07.07.03.16_ Thông báo về việc tạo tài khoản email miễn phí cho cán bộ 
giảng viên sinh viên của HV]. Điểm nổi bật trong việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động giảng 
dạy và đào tạo của Học viện là việc đầu tư trang bị sử dụng hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập 
trực tuyến Elearning [H07.07.03.17_ Thông báo về sử dụng hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập 
trực tuyến Elearning] và hệ thống dạy và học trực tuyến qua các phần mềm Ms Team, Zoom 
[H07.07.03.18_ Thông báo về việc giảng dạy học tập trực tuyến bằng phần mềm Ms Team, Zoom]. 
Trong khoảng thời gian khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát sinh viên không thể đến Học viện để học 
tập, việc sử dụng hệ thống hỗ trợ giảng dạy trực tuyến và các phần mềm này đã góp phần duy trì, 
đảm bảo kế hoạch giảng dạy và đào tạo của Học viện.  Ngoài ra, Học viện rất chú trọng đầu tư, trang 
bị các thiết bị hỗ trợ tổ chức các chương trình hội thảo trực tuyến trong nước và quốc tế (trang bị hệ 
thống camera 360 độ có độ phân giải cao) [H07.07.03.19_ Kế hoạch đầu tư, trang bị các thiết bị hỗ 
trợ tổ chức các chương trình hội thảo trực tuyến trong nước và quốc tế]. 

Những thiết bị tin học và phần mềm được đầu tư đã hỗ trợ rất tốt, nâng cao hiệu quả các hoạt 
động dạy, học, NCKH và quản lý của Học viện (đăng ký môn học trực tuyến, giáo trình điện tử, 
thư viện số, CSDL khoa học, nộp học phí qua ngân hàng)... [H07.07.03.20_ Hướng dẫn đăng ký 
môn học online đối với sinh viên của Học viện] [H07.07.03.21 Hướng dẫn mượn giáo trình  điện 
tử số cho sinh viên Học viện] [H07.07.03.22 _Hướng dẫn cập nhật và kê khai CSDLKH cho Cán 
bộ giảng viên Học viện] [H07.07.03.23_ Hướng dẫn nộp học phí online cho sinh viên Học viện].  

Nhận biết được vai trò quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin, hàng năm Học viện đều 
lập kế hoạch đầu tư, mua sắm cơ sở hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng tốt nhu cầu về 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Học viện [H07.07.03.24 _Kế hoạch đầu tư cải tiến 
cơ sơ hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin hàng năm].  

Trong năm học 2020-2021, Học viện đã đầu tư, mở rộng nâng cấp hệ thống mạng Wifi của 4 
khoa: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Tài nguyên và Môi trường để phục 
vụ công việc kiểm định theo tiêu chuẩn AUN [H07.07.03.25_ Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu 
tư mở rộng nâng cấp hệ thống mạng Wifi  của 4 khoa: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, 
Chăn nuôi, Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công việc kiểm định theo tiêu chuẩn AUN]. Dự 
kiến năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống mạng Wifi của 4 khoa: Thú y, Kinh tế & 
PTNT, Kế toán & QTKD, Nông học [H07.07.03.26_ Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư nâng 
cấp Hệ thống wifi tại 4 khoa: Thú y, Kinh tế & PTNT, Kế toán & QTKD, Nông học].  
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Hàng năm, Học viện tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa máy tính, bổ sung thiết bị, nâng cấp và 
mua phần mềm tin học mới đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của cán bộ giảng viên và sinh viên 
[H07.07.03.27 _Kế hoạch tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa máy tính bổ sung thiết bị, nâng cấp và 
mua phần mềm tin học hàng năm của Học viện]. Bộ phận quản lý sử dụng trang thiết bị công nghệ 
thông tin của các đơn vị trong Học viện có sổ theo dõi đánh giá tình trạng sử dụng, hoạt động của 
các thiết bị công nghệ thông tin của đơn vị mình, nếu có bất kỳ vấn đề gì về sự hỏng hóc, lỗi đường 
truyền sẽ ngay lập tức báo cho bộ phận chuyên trách về quản trị mạng của Học viện để tiến hành 
khắc phục xử lý đảm bảo sự làm việc ổn định và lâu dài [H07.07.03.28 _Sổ theo dõi tình hình sử 
dụng, hoạt động của các thiết bị công nghệ thông tin phòng máy tính và phòng học ngoại ngữ]. 

Bên cạnh đó, bộ phận chuyên trách về quản trị mạng của Học viện thực hiện công tác rà soát 
đánh giá, tiếp nhận các ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tốc độ đường truyền, sự cố 
để có các biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo sự ổn định và liên tục của các thiết bị và hệ thống mạng 
[H07.07.03.07_ Quyết định giao nhiệm vụ Bộ phận chuyên trách về quản trị mạng trực thuộc Nhà 
xuất bản].  

Trên cơ sở các ý kiến phản hồi, kết quả rà soát kiểm tra bộ phận chuyên trách về quản trị mạng 
đề xuất việc cải tạo, cải tiến thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin của Học viện. Một số kết quả 
cải tiến về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin trong những năm gần đây của Học viện 
được chỉ ra trong bảng sau:  

Bảng 7.6. Cải tiến hạ tầng và dịch vụ CNTT của Học viện giai đoạn 2018-2022 
Năm Cải tiến hạ tầng CNTT Cải tiến dịch vụ CNTT 

2018 
Thiết bị chuyển mạch lớp 3 – Core switch Phần mềm quản lý mail Mdeamon 
Bổ sung máy chủ Phần mềm phân tích dữ liệu - Nvivo Plus 

2019 Đầu tư hệ thống Switch sisco 4506e, dùng để quản 
lý toàn bộ hệ thống mạng của Học viện 

 

2020 Lắp đặt Hệ thống wifi Ruijie tại 4 khoa: Chăn 
nuôi, Môi trường, CNTP, CNSH  

 

2021 Bổ sung, lắp đặt hệ thống thiết bị mạng phục 
vụ kiểm định AUN 

Nâng cấp đường truyền leaseline Viettel 
tốc độ 100Mbps trong nước và 35Mbps 
quốc tế 

2022 
(Đang 
thực 
hiện) 

Máy chủ rack phục vụ ảo hóa 
Đầu tư lắp đặt hệ thống Firewall sonic 
nsa4650 để đảm bảo đường truyền 
Internet trong nước và quốc tế 

Thiết bị lưu trữ  dữ liệu SAN Phần mềm quản trị đại học 
 Phần mềm ảo hóa máy chủ  

Phần mềm hệ quản trị CSDL Oracle 
Database Standard Edition 2 
Phần mềm hệ điều hành máy chủ 
Windows Server Standard 2019  

Lắp đặt Hệ thống wifi tại 4 khoa: Thú y, Kinh 
tế & PTNT, Kế toán & QTKD, Nông học 

 

 



 78 

Tổng số kinh phí Học viện dành cho việc đầu tư, cải tiến cơ sở hạ tầng và dịch vụ công nghệ 
thông tin từ năm 2018 đến hết năm 2021 là 3.324.914.500 đồng (Ba tỷ ba trăm hai mươi tư triệu 
chín trăm mười bốn nghìn năm trăm đồng). Dự kiến kinh phí đầu tư nội dung này cho năm 2022 
là 28.235.145.000 đ (Hai mươi tám tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn 
đồng) [H07.07.03.29_ Tổng hợp kinh phí Học viện dành cho việc đầu tư, cải tiến cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ công nghệ thông tin từ năm 2018 đến hết năm 2021]. 

+ Học viện cũng thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của SV, GV về tốc độ đường 
truyền internet, thiết bị công nghệ thông tin của Học viện, trên cơ sở đó thực hiện việc đầu tư, sửa 
chữa nâng cấp đáp ứng kịp thời hiệu quả nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của 
GV, SV và cán bộ của Học viện [H07.07.03.30 _Báo cáo kết quả lấy ý kiến về chất lượng dịch vụ, 
môi trường, cơ sở vật chất của người học, giảng viên và cán bộ của Học viện (nội dung về trang 
thiết bị công nghệ thông tin và đường truyền internet)]. Các kết quả khảo sát và ý kiến phản hồi 
cho thấy, trên 92% đều hài lòng với các điều kiện về hệ thống mạng và thiết bị công nghệ thông 
tin của Học viện. 

 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 

Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập 
như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các 
nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

Thư viện là một trong những đơn vị có vai trò quan trọng trong Học viện, được Học viện  
phân công quản lý nguồn lực học tập (nguồn học liệu, CSDL trực tuyến, thiết bị hỗ trợ giảng dạy 
học tập) đáp ứng các nhu cầu trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Học viện 
[H07.07.04.01 Quyết định thành lập Thư viện], [H07.07.04.02 Quy định chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm TT-TV], Thư viện có 3 tổ công tác: tổ Kỹ thuật nghiệp 
vụ, tổ Dịch vụ thông tin, tổ Tin học - Văn phòng; đội ngũ cán bộ hiện tại là 18 người, trong đó có 
4 người được tuyển mới trong giai đoạn từ 2017- nay; 100% có trình độ từ bậc cao đẳng trở lên 
(01 cao đẳng, 11 đại học, 6 thạc sỹ), trong đó có 15 người (83.3%) được trang bị kiến thức về Thư 
viện (chuyên sâu: 8, cơ bản: 7); 3 người (16,7%) về điện, điện tử, tin học; Hàng năm, cán bộ Thư 
viện được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ [H07.07.04.03 Tổng hợp DS cán bộ và 
văn bằng chứng chỉ từ 2017-nay], [H07.07.04.04 KH đào tạo, bổi dưỡng nâng cao trình độ theo 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh 2017 -2021]. 

Thư viện thực hiện các nhiệm vụ thu thập, quản lý và phục vụ thông tin, tư liệu cho hoạt 
động nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong toàn Học viện, ngoài ra, các phòng đọc của 13 khoa 
chuyên môn cũng phối hợp phục vụ nhu cầu tài liệu cho cán bộ, giảng viên và người học tại khoa; 
hoạt động của Thư viện và phòng đọc khoa được thực hiện theo Quy chế do Học viện ban hành 
[H07.07.04.05 Quy chế hoạt động Thông tin - Thư viện]; 

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn lực học tập được định hướng trong chiến lược 
phát triển của Học viện: “ưu tiên phát triển thư viện điện tử”, phấn đấu đến 2030 “100% các môn 
học có sách tham khảo, chuyên khảo; số đầu sách và diện tích thư viện đáp ứng đúng tiêu chuẩn; 
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100% sinh viên và giảng viên sử dụng thư viện điện tử...” [H07.07.04.06 Chiến lược phát triển 
HVNNVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050] và trong kế hoạch  trung hạn, ngắn hạn của Thư 
viện [H07.07.04.07 Kế hoạch công tác nhiệm kỳ], [H07.07.04.08 Kế hoạch công tác năm học], 
được thực hiện đồng bộ từ nhiều mặt, cụ thể:  

Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, không gian học tập: Tòa nhà Thư viện có diện tích gần 
4000m2 (2 tầng), tọa lạc ở vị trí gần ký túc xá, nhà thể chất, trạm y tế, thuận tiện cho việc sử dụng 
của sinh viên, từ năm 2017 đến nay, hàng năm được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng đủ yêu cầu về diện 
tích, không gian làm việc cho cán bộ (có phòng xử lý tài liệu, phòng bổ sung trao đổi, phòng đa 
phương tiện, văn phòng, phòng làm việc cho giám đốc, phó giám đốc thư viện) và không gian 
phục vụ bạn đọc như: phòng bán sách và chỉ dẫn thông tin; quầy thông tin và mượn trả tài liệu, 
phòng huấn luyện kỹ năng và truy cập mạng; khu vực tra cứu, đọc và nghiên cứu tư liệu, phòng tự 
học, phòng hội thảo chung (>100 chỗ), hội thảo nhóm (<20 người, <10 người); các khu vực trưng 
bày, lưu giữ sách được sắp xếp theo chủ đề, loại hình, ngôn ngữ và tổ chức lại theo dạng Mở (tự 
chọn); ngoài ra, không gian thư giãn cho sinh viên, không gian trưng bày tư liệu lịch sử của giáo 
sư Lương Định Của, trưng bày tài liệu mới, không gian ưu tiên cho bạn đọc hạn chế về sức 
khỏe/bạn đọc có nhu cầu đặc biệt…, cũng được bày trí, sắp xếp, đổi mới thường xuyên để tạo sự 
thông thoáng, mỹ quan, thân thiện cho bạn đọc. [H07.07.04.09 Sơ đồ Thư viện], [H07.07.04.10 
Ảnh chụp không gian thư viện]; 

Từ 2017- nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động của Thư viện 
(bao gồm cả thư viện truyền thống và thư viện điện tử) như bàn ghế, giá kệ, máy tính làm việc/ tra 
cứu, máy in, photocopy, thiết bị tự mượn trả, bảng Flipchart, bảng led điện tử, hệ thống điều hòa, 
ánh sáng… liên tiếp được đầu tư, bổ sung mới và nâng cấp thêm, [H07.07.04.11 Bảng thống kê 
CSVC, trang thiết bị bổ sung giai đoạn 2017-8/2022)]; đặc biệt, Thư viện đã được đầu tư mạnh 
mẽ theo hướng điện tử hóa, tự động hóa, đã cải tiến, đổi mới căn bản và đồng bộ về công nghệ: 
chuyển đổi từ công nghệ điện từ (EM) sang công nghệ nhận diện đối tượng bằng sóng vô tuyến 
(RFID); thay thế phần mềm cũ (Libol) sang phần mềm quốc tế thế hệ mới (Aleph 500) 
[H07.07.04.12 Giấy cấp phép bản quyền phần mềm Aleph], thực hiện việc quản lý bạn đọc, quản 
lý lưu thông tài liệu thông qua phần mềm Aleph và các tiện ích tự động hóa như cổng kiểm soát 
an ninh, trạm thủ thư, trạm lập trình, chíp điện tử (gắn trên tài liệu); Thư viện đã thực hiện ứng 
dụng cổng tìm kiếm tập trung PRIMO trong tra cứu tài liệu (http://mainlib.vnua.edu.vn); chuyển 
đổi cổng thông tin cũ sang web nhánh trên website HV (https://infolib.vnua.edu.vn/).  

Nguồn học liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ cho các hoạt động đào tạo &NCKH của Học viện 
trong giai đoạn 2017- nay cũng có sự thay đổi theo chiều hướng gia tăng, mở rộng về số lượng và 
nội dung, để đáp ứng học liệu cho các ngành học và ngành mới (26 ngành bậc đại học, 2 ngành 
thạc sỹ, 2 ngành bậc tiến sỹ), Thư viện đã bổ sung mới 12,970 tên tài liệu (tương đương 34,433 
bản), đạt tỷ lệ tăng trưởng 26,2% trên tổng số tên tài liệu hiện có (bao gồm cả kết quả nghiên cứu 
của 162 nghiên cứu sinh, 3.322 thạc sỹ đã thực hiện trong giai đoạn này) [H07.07.04.13 Danh mục 
tài liệu bổ sung vào TV từ 2017-8/2022], nâng tổng số tài liệu thư viện tính đến tháng 8/2022 lên 
49,507 tên/230,667 bản, trong đó:  

• Tài liệu in: 33,023 tên/214,183 bản 
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• Tài liệu điện tử/số: 16,484 tên (tương đương 16,484 bản) 
• Tài liệu tiếng Việt: 37,337 tên (75,4%), tài liệu Ngoại văn: 12,170 tên (24,6%)  
Hàng năm, số đầu tài liệu in, tài liệu số có sự tăng trưởng tương đối đồng đều, liên tục.  

 
Hình 7.4.1. Biểu đồ thống kê mức độ tăng trưởng  tài liệu 

(Nguồn thống kê: số liệu chiết xuất từ phần mềm Aleph) 
Tài liệu sử dụng cho từng khối ngành/nhóm ngành (bao gồm cả các tài liệu, cơ sở dữ liệu 

dùng chung cho nhiều nhóm ngành) cũng đạt tỷ lệ gia tăng từ 28% (nhóm ngành thấp nhất) – 96% 
(nhóm ngành cao nhất) tính theo năm đầu – cuối giai đoạn 2017 – 8/2022 [phụ lục II. Cơ sở dữ 
liệu phục vụ kiểm định Học viện]. 

Số lượng tài liệu này đã đáp ứng đủ cho nhu cầu và yêu cầu của các CTĐT. 
Tài liệu bổ sung mới hàng năm tập trung theo yêu cầu của CTĐT, căn cứ theo các tên tài 

liệu giảng viên đề xuất trong đề cương học phần và nhu cầu sử dụng thực tế tại thư viện hoặc yêu 
cầu của giảng viên, sinh viên gửi qua fanpages, email thư viện; Nguồn tài liệu bổ sung chủ yếu là 
Giáo trình do Học viện xuất bản; nguồn nội sinh từ người học (luận văn, luận án, đồ án, khóa luận 
tốt nghiệp); nguồn mua (sách tham khảo, giáo trình) ; tài liệu được tài trợ, cho tặng…; hàng năm, 
Thư viện đề xuất số lượng xuất bản đối với giáo trình [H07.07.04.14 Quyết định phê duyệt kế 
hoạch xuất bản giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo từ năm 2017-2021]; dự trù kinh phí mua đối 
với các tài liệu khác [H07.07.04.15 Hợp đồng, quyết định mua tài liệu];  

Đối với các tài liệu dạng điện tử, ưu tiên số hóa/thu thập file điện tử các học liệu chính như 
giáo trình, tài liệu tham khảo trực tiếp cho môn học; đồng thời, tăng cường khai thác các nguồn 
Mở, các cơ sở dữ liệu được chia sẻ dưới dạng liên kết, dùng chung, trong giai đoạn 2017- nay, bên 
cạnh việc tiếp tục duy trì quyền truy cập một số cơ sở dữ liệu đã mua/chia sẻ hàng năm trước đó, 
Thư viện đã bổ sung mới 8 cơ sở dữ liệu (mua 06 (IGI global, Oxford Journal Life Science, 
Wageningen, Springer Link, Acesses DL, CABI ebooks), chia sẻ, dùng chung 02 (IG Publishing, 
SAGE e-Journals Collection), ngoài ra khai thác đưa về một số nguồn mở miễn phí khác 
(http://mainlib.vnua.edu.vn). 
        Với mục tiêu đã định ra trong chiến lược của Học viện “liên kết Thư viện, trao đổi thông tin 
khoa học và công bố quốc tế”, “Thư viện của Học viện tham gia vào các hiệp hội thư viện khu vực và 
quốc tế, thường  xuyên trao đổi thông tin phục vụ cho hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công 
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nghệ.”  [H07.07.04.06 Chiến lược phát triển HVNNVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050] từ 
2017 đến nay, Thư viện tiếp tục duy trì hợp tác với các tổ chức hiệp hội thư viện như Liên chi hội 
Thư viện các trường đại học khu vực phía bắc (NALA), Liên hiệp thư viện các nguồn tin KH&CN 
Việt Nam [H07.07.04.16 BB ghi nhớ của LH Thư viện VN về nguồn tin KH&CN]; mở rộng hợp 
tác với Thư viện điện tử dùng chung khối ngành kinh tế (VNeus) [H07.07.04.17. Văn bản hợp tác 
tham gia TVĐT dùng chung], Thư viện điện tử nông nghiệp Cacbon thấp thuộc bộ NN&PTNT 
[H07.07.04.18 QĐ phê duyệt … thuộc Dự án Hỗ trợ NN các bon thấp], và một số Thư viện chuyên 
ngành khác như:  Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trung tâm tri thức 
số, Đại học Quốc gia HN; Thư viện Đại học Lâm nghiệp [H07.07.04.19 Biên bản ghi nhớ hợp tác 
chia sẻ tài nguyên số, hợp đồng nguyên tắc,] để gia tăng trao đổi, chia sẻ, dùng chung các cơ sở dữ 
liệu trực tuyến, các nguồn tài liệu chuyên ngành nội, ngoại sinh dạng thư mục, toàn văn cho cán bộ, 
giảng viên và người học của Học viện.  

         Bảng 7.7. Tổng hợp CSDL trực tuyến đang sử dụng đến 2022 
 Tên CSDL Link truy cập H thức  
1 Oxford Journal Life Science https://academic.oup.com/journals/ Mua  
2 IGI global https://www.igi-global.com/gateway/ Mua 
3 Vlebooks https://www.vlebooks.com/ Mua 
4 Springer Link https://link.springer.com/ Mua 
5 Ebook ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/ Mua 
6 Cabi Journal  https://www.cabdirect.org/ Mua 
7 Cabi ebooks https://www.cabi.org/cabebooks Mua 
8 ProQuest Central https://www.proquest.com/ Liên kết/Chia sẻ 
9 STD (TL KH & CN Việt nam) http://www.vista.gov.vn Liên kết/Chia sẻ 
10  SAGE e-Journals Collection  https://journals.sagepub.com/ Liên kết/Chia sẻ 
11  IG Publishing eBooks  https://portal.igpublish.com/iglibrary/ Liên kết/Chia sẻ 
12 Thư viện ĐH Lâm nghiệp http://elib.vnuf.edu.vn/ Liên kết/Chia sẻ 
13 Thư viện số ĐH Bách khoa Hà Nội https://dlib.hust.edu.vn/ Liên kết/Chia sẻ 
14 Thư viện điện tử NN Các bon thấp https://edoc-lcasp.dttt.vn/edoc Liên kết/Chia sẻ 
15 Thư viện ĐT dùng chung VNeus https://neulib.neu.edu.vn/ Liên kết/Chia sẻ 
16 VJOL (Vietnam Journals Online) http://www.vjol.info.vn/ Miễn phí 
17 Research4life  https://www.research4life.org/ Miễn phí 
18 DOAJ  https://www.doaj.org/ Miễn phí 

Nguồn tham chiếu: http://vnualib.vnua.edu.vn:2045/menu 
Thư viện thực hiện việc thông báo thường xuyên tài liệu, cơ sở dữ liệu mới đến cán bộ, 

giảng viên và người học qua các kênh email, website, kèm theo hướng dẫn và hỗ trợ truy cập 
(http://vnualib.vnua.edu.vn:2045/menu); (https://infolib.vnua.edu.vn/gioi-thieu-tai-lieu-moi); cập 
nhật định kỳ hiện trạng giáo trình, bài giảng trên website Thư viện để người học nắm rõ hơn về 
nguồn học liệu (https://infolib.vnua.edu.vn/giao-trinh-bai-giang);  

Bên cạnh việc phát triển nguồn học liệu, học viện đã tiến hành mua công cụ chống đạo văn 
(Athenticate) để kiểm soát và đảm bảo tính liêm khiết trong sản phẩm nghiên cứu nội sinh 



 82 

[H07.07.04.20 Hợp đồng, BB bàn giao gói thầu "Mua CSDL điện tử hỗ trợ đảm bảo liêm chính 
học thuật"]; 

     Để thực hiện tất cả các cải tiến, đổi mới, tăng cường về nguồn học liệu, trang thiết bị nói 
trên, trong cả giai đoạn từ 2017- 2021, Học viện đầu tư đã cho Thư viện hơn 35,5 tỷ đồng từ 
nhiều nguồn kinh phí, trong đó:   

 - Nguồn kinh phí NSNN: trên 30 tỷ [H07.07.04.21 Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí 
khoán 2017-2022]; [H07.07.04.22 QĐ Phê duyệt dự án nâng cấp trung tâm TTTV], [H07.07.04.23 
KP mua sắm sửa chữa hàng năm của HV]; [H07.07.04.24 Phê duyệt KP xuất bản GT 2017-2021]; 

- Nguồn kinh phí từ các dự án tài trợ (Word bank, Việt -Bỉ): trên 5 tỷ đồng [H07.07.04.25 Tờ 
trình phê duyệt dự toán kinh phí Việt Bỉ 2017-2021], [H07.07.04.26 QĐ phê duyệt dự toán chi tiết 
kinh phí; phê duyệt thông số kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN-QA 
năm 2020 được chuyển sang năm 2021 thuộc Dự án SAHEP-VNUA]; 

       Tổng kinh phí này được phân bổ, sử 
dụng trên 36% cho hoạt động chuyên môn, bổ 
sung, tăng cường học liệu, CSDL; 63% cho mua 
sắm, sửa chữa, bảo trì cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị...  

       Các đầu tư nói trên đã tạo lên bước đột 
phá, nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác quản 
lý của Thư viện:  hệ thống nội quy, quy định, 
quy trình được bổ sung, cập nhật lên website 
(https://infolib.vnua.edu.vn/); các quy trình, 
định mức, tài liệu hướng dẫn chuyên môn được 
bổ sung, xây dựng  [H07.07.04.27 Định mức 
khoán xử lý nghiệp vụ tài liệu in, điện tử], 
[H07.07.04.28 Tài liệu hướng dẫn quy trình 
nghiệp vụ], 

 
Hình 7.4.2. Biểu đồ tỷ lệ phân bổ kinh phí giai 

đoạn 2017-2021 

  
Thời lượng phục vụ cũng được tăng hơn và thay đổi linh hoạt trong từng giai đoạn để đáp ứng nhu 
cầu của người học [H07.07.04.29 Lịch phục vụ TV, TB thay đổi thời gian phục vụ],  
      Công tác hỗ trợ bạn đọc thường xuyên được cải tiến, Thư viện đã tạo thêm kênh tương tác  
chatbox trực tuyến 24h với sinh viên trên ứng dụng Business Suite, Massenger FaceBook 
(http://mainlib.vnua.edu.vn/); lập Fanpage (http://www.facebook.com/infolib.vnua.edu.vn); cập 
nhật các thông báo, tài liệu/video giới thiệu, hướng dẫn tra cứu, sử dụng tài liệu, CSDL, sử dụng 
thư viện Mở, hướng dẫn phòng chống cháy nổ, an toàn điện,… đưa lên website, bảng tin thư viện. 
Hàng năm tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc VNUA”, “ngày hội đọc và trao đổi sách”, trưng 
bày, triển lãm, giới thiệu sách để quảng bá tài liệu và thu hút, tạo sự gần gũi, thân thiện với sinh 
viên, tạo thói quen đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc trong Học viện [H07.07.04.30 Kế hoạch tổ chức 
cuộc thi ĐSVH đọc VNUA 2021, 2022]; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tra cứu cơ bản và nâng 
cao cho bạn đọc (từ năm 2017- 2021 đã tổ chức 489 lớp cho hơn 24,000 sinh viên, học viên, cán 
bộ, giảng viên) [H07.07.04.31 Tờ trình phê duyệt tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác TT-TL thư 
viện cho sinh viên, học viên]; 
      Công tác khảo sát chất lượng hoạt động thông qua ý kiến đánh giá của cán bộ, giảng viên và 
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người học được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, ngoài kênh lấy ý kiến chung do 
trung tâm Đảm bảo chất lượng thực hiện, hàng năm Thư viện đều tiến hành khảo sát riêng đối với 
nhóm cán bộ, giảng viên và nhóm sinh viên thông qua hình thức phiếu hỏi trực tiếp và online 
[H07.07.04.32 Phiếu khảo sát sinh viên, cán bộ, giảng viên các năm], đồng thời, tiếp nhận các ý 
kiến góp ý của người học qua các kênh: hộp thư góp ý (đặt tại cửa ra vào Thư viện), góp ý trực 
tiếp tại các phòng đọc, email, chat box, các kỳ đối thoại với sinh viên, cán bộ trẻ do Học viện tổ 
chức hàng năm, các hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị và Học viện....; kết quả khảo sát hàng 
năm được tổng hợp, báo cáo  trung tâm Đảm bảo chất lượng, thông báo trong các cuộc họp đơn vị 
để cán bộ nắm bắt, rút kinh nghiệm và xác định nhiệm vụ cải tiến khắc phục hạn chế tồn tại;  

Các kết quả khảo sát hàng năm từ cả trung tâm ĐBCL và thư viện đều cho thấy Thư viện 
đã có nhiều cải tiến, nhận được sự hài lòng gia tăng từ bạn đọc, cụ thể: 

Kết quả khảo sát năm 2021 (do Trung tâm ĐBCL thực hiện): đạt 4,14 điểm, trong đó:  
- Mức hài lòng về tài liệu đạt 4,11, về thời gian hoạt động: 4,16, về số chỗ ngồi: 4,15;  
- Mức hài lòng đối với cả 3 tiêu chí của nhóm sinh viên cao nhất (4,17); nhóm giảng viên 

4,1 và nhóm cán bộ: 4,15 [H07.07.04.33 Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học hàng 
năm do trung tâm KĐCLHV thực hiện]. 

Kết quả khảo sát năm 2022 (do Thư viện thực hiện) trên 2 nhóm cán bộ, giảng viên (84 
phiếu) và sinh viên (125 phiếu) cũng cho thấy mức độ hài lòng về thư viện tương đối cao, cụ thể:  

- Mức độ hài lòng chung (từ hài lòng đến rất hài lòng) của nhóm cán bộ, giảng viên đạt 
86,6% (tạm hài lòng: 11,3%; không hài lòng: 2,1%); của nhóm sinh viên lên tới 98,4%, 
chỉ có số ít (1,6%) trả lời tạm hài lòng. 

- Mức độ hài lòng đối với từng nhóm tiêu chí cụ thể cũng khả quan đối với cả 2 nhóm, 
tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đối với tất cả các tiêu chí đều đạt từ 90% trở lên đối với 
nhóm sinh viên; từ 80% trở lên đối với nhóm cán bộ, giảng viên,  

- Mức độ Tạm hài lòng “hài lòng nhưng vẫn cần cải tiến thêm” ở tất cả các tiêu chí tuy 
không nhiều ở nhóm sinh viên (từ 2 -8%) nhưng vẫn cần lưu ý đối với nhóm cán bộ, 
giảng viên (8- 14%) (biểu đồ tổng hợp kết quả - hình 7.4.3) (biểu đồ tổng hợp kết quả 
- hình 7.4.4) [H07.07.04.34 TH KQ khảo sát hàng năm của TV]; 

 
Hình 7.4.3. Biểu đồ tổng hợp kết quả đánh giá của Sinh viên 
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Hình 7.4.4. Biểu đồ tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giảng viên 

 
 Sự hài lòng của bạn đọc cũng được thể hiện qua các số liệu sử dụng Thư viện, tuy số lượng 

sử dụng Thư viện truyền thống (đọc, mượn tài liệu tại chỗ) không có sự tăng trưởng đều hàng năm) 
nhưng số lượt sử dụng thư viện điện tử lại gia tăng rõ rệt nhất là trong 3 năm trở lại đây (biểu đồ 
thống kê sử dụng- hình 7.4.5);   

 
Hình 7.4.5. Biểu đồ thống kê số lượng sử dụng Thư viện 
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thực hiện một số hoạt động cải tiến kịp thời như: số hóa toàn bộ giáo trình thuộc bản quyền Học 
viện đưa lên khai thác trên internet ngay sau khi dịch covid 19 bùng phát [H07.07.04.35 Tờ trình 
xin phê duyệt kế hoạch phục vụ GT trực tuyến], kết nối điện thoại nhân viên với mục chatbox để 
hỗ trợ 24/24h các nhu cầu truy cập từ xa và giải đáp các thông tin khác của bạn đọc, cử cán bộ 
nghiệp vụ phụ trách hỗ trợ thông tin cho giảng viên theo từng nhóm khoa [H07.07.04.36 Thông 
báo dịch vụ hỗ trợ giảng viên], tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên qua nền 
tảng MS team trong thời gian nghỉ dịch [H07.07.04.37 Thông báo tập huấn online qua email]. Sau 
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mỗi lần khảo sát, Thư viện đều tổng kết, đánh giá và lập kế hoạch cải tiến, khắc phục [H07.07.04.38 
Kế hoạch cải tiến, khắc phục], Các dữ liệu theo dõi, đánh giá đều được lưu trữ và sử dụng để phát 
huy, cải tiến các hạn chế còn tồn tại; Thư viện thực hiện định kỳ việc tổng hợp, báo cáo đánh giá 
kết quả cải tiến, kết quả hoạt động của đơn vị với trung tâm ĐBCL và lãnh đạo Học viện 
[H07.07.04.39 BC kết quả cải tiến, khắc phục], [H07.07.04.40 BC tổng kết năm học].  

Trong giai đoạn từ 2021 đến nay, các cải tiến, đổi mới của Thư viện đã thực sự đáp ứng 
được tốt hơn các nhu cầu của người dùng cũng như các yêu cầu hỗ trợ khác đối với hoạt động đào 
tạo& NCKH của Học viện. Từ năm 2022, Thư viện tiếp tục nỗ lực thực hiện quá trình chuyển đổi 
số, phát triển các nguồn tài liệu nội sinh, ưu tiên các nội dung về thư viện điện tử, đặc biệt là năng 
lực ứng dụng công nghệ, tạo lập nguồn tin, năng lực phục vụ thông tin số cho cán bộ Thư viện và 
các kỹ năng tiếp cận, khai thác, sử dụng tin của người dùng tin, đồng thời, tìm kiếm cơ hôi thiết 
lập các mối quan hệ liên kết quốc tế để mở rộng môi trường khai thác thông tin cho người dùng 
của Học viện. 

 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 

Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự 
an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận 
hành. 

Đối với các nội dung về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của các cá 
nhân có nhu cầu đặc biệt, Học viện đã có sự phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn 
vị trực thuộc [H07.07.05.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ của VPHV và các đơn vị chức năng 
liên quan]. Trưởng đơn vị chức năng điều hành hoạt động của đơn vị phụ trách, chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về hoạt động của đơn vị [H07.07.05.02 Quyết định bổ 
nhiệm Chánh VPHV và trưởng các đơn vị chức năng liên quan]  

Nội dung về đảm bảo môi trường, vệ sinh công cộng, sự an toàn, phòng cháy chữa cháy 
được giao cho Văn phòng Học viện và Ban Quản lý cơ sở vật chất chịu trách nhiệm điều hành, 
bảo đảm an ninh trật tự trong Học viện [H07.07.05.3 Kế hoạch về công tác bảo vệ, đảm bảo môi 
trường, vệ sinh công cộng hàng năm] [H07.07.05.4 Kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy 
hàng năm]. 

Các công tác về sức khỏe, y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực 
phẩm được giao cho Trạm Y tế chịu trách nhiệm và được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện 
[H07.07.05.5 Kế hoạch chuyên môn y tế hàng năm] [H07.07.05.6 Quyết định thành lập Hội đồng 
sức khoẻ]. Học viện có chế độ, chính sách hỗ trợ cho người học nói chung và người học có nhu 
cầu đặc biệt nói riêng [H07.07.05.7 Sổ tay sinh viên]  

Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị triển khai lập kế hoạch 
hoạt động chuyên môn, dự trù kinh phí, trình Ban Giám đốc phê duyệt và thực hiện kế hoạch 
chuyên môn [H07.07.05.08 Kế hoạch tài chính khám sức khỏe cho CBVC]. [H07.07.05.09 Kế 
hoạch tài chính công tác y tế hàng năm] [H07.07.05.10 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện 
gói thầu sửa chữa bảo dưỡng hệ thống PCCC của HV hàng năm] [H07.07.05.11 Quyết định phê 
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duyệt kế hoạch thực hiện gói thầu đảm bảo an ninh trật tự của HV hàng năm] [H07.07.05.12 Kế 
hoạch cắt tỉa cây xanh của tổ Cảnh quan – Môi trường hàng năm] [H07.07.05.13 Phê duyệt kinh 
phí cho công tác vệ sinh môi trường hàng năm]. 

 
Bảng 7.8. Nguồn kinh phí phân bổ giai đoạn 2016 - 2021 

    ĐVT: Triệu đồng  
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Nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt và xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải từ các phòng 

thí nghiệm luôn được Học viện quan tâm. Học viện có Trạm bơm nước sạch thực hiện xử lý và 
cung cấp nước sạch cho nhu cầu sử dụng của toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện, 
nước sạch được xử lý tại Trạm đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn theo quy định [H07.07.05.14 
Hồ sơ thiết kế Trạm cấp nước sạch ] [H07.07.05.15 Kế  hoạch duy tu, bảo dưỡng Trạm cấp nước 
sạch của HV hàng năm] [H07.07.05.16 Phiếu kết quả xét nghiệm nước]. Đối với nước thải sinh 
hoạt và nước thải từ các phòng thí nghiệm, từ năm 2021 Học viện đưa vào quản lý sử dụng Trạm 
xử lý nước thải, tất cả nước thải sinh hoạt và nước thải từ các phòng thí nghiệm sẽ được thu gom 
theo đường ống riêng về Trạm xử lý nước thải, tại đây nước thải sẽ được xử lý theo quy chuẩn xử 
lý nước thải sau đó sẽ được xả thải ra hệ thống thoát nước chung của thị trấn Trâu Quỳ 
[H07.07.05.17 Hồ sơ thiết kế Trạm xử lý nước thải]. 

Môi trường làm việc, học tập văn minh, đảm bảo quy định văn hóa công sở [H07.07.05.18 
Quy định văn hóa công sở] [H07.07.05.19 Quy định văn hóa giảng đường] Công tác môi trường, 
cây xanh, vệ sinh công cộng, bảo vệ trật tự an ninh và phòng cháy chữa cháy trong Học viện được 
thực hiện như sau: Sau khi có kế hoạch được phê duyệt, các nội dung công việc được triển khai 
thực hiện như: vệ sinh nạo vét toàn bộ hệ thống cống tiêu thoát nước, vệ sinh thau rửa bể chứa 
nước sinh hoạt, bảo dưỡng định kỳ Trạm cấp nước sạch, Trạm xử lý nước thải, chăm sóc cắt tỉa 
cây xanh định kỳ trước mùa mưa bão đối với cây to, 1 -2 lần/ tháng đối với cây cảnh nhỏ, một số 
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dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự của Học viện [H07.07.05.20 Biên bản nghiệm thu thanh lý 
HĐ gói thầu thau rửa téc nước, vệ sinh bảo dưỡng Trạm cấp nước sinh hoạt của HV][H07.07.05.21 
Báo cáo công tác kiểm tra cảnh quan, môi trường của Học viện] [H07.07.05.22 Biên bản nghiệm 
thu thanh lý HĐ gói thầu đảm bảo an ninh trật tự của HV]. 

Tổ cảnh quan và môi trường trực thuộc Văn phòng Học viện sẽ thực hiện các công việc: 
Đảm bảo cảnh quan chung, vệ sinh quét dọn các khu vực công cộng, thu gom rác thải  

 Học viện thành lập các tổ công tác để kiểm tra, giám sát các các nội dung công việc được 
thực hiện. [H07.07.05.23 Quyết định thành lập các tổ công tác]. 

Công tác y tế trường học được thực hiện theo kế hoạch chuyên môn y tế hàng năm. Công 
tác khám sức khỏe được thực hiện như sau: Từ kế hoạch tài chính được phê duyệt, Trạm Y tế phối 
hợp với Công đoàn Học viện, ban Quản lý cơ sở vật chất lựa chọn đơn vị và ký kết hợp đồng khám 
sức khỏe cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên trong toàn Học viện [H07.07.05.24 Hợp đồng 
KSK CBVC và thanh lý HĐ hàng năm] [H07.07.05.25 Hợp đồng KSK sinh viên và thanh lý HĐ 
hàng năm]. Chất lượng của các đợt khám sức khỏe định kỳ ngày càng được nâng cao, số lượng 
cán bộ viên chức và sinh viên tham gia khám sức khỏe được theo hiện theo bảng. 

Bảng 7.9. Số lượng cán bộ giảng viên, sinh viên khám sức khỏe định kỳ 
 

Nội dung Năm 2018  Năm 2019   Năm 2020 Năm 2021  

Số lượng 
CBVC 

902 859 847 Chưa khám 
* 

Số lượng SV 5.270 3.852 4.542  Chưa 
khám  

* Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc khám sức khỏe cho 
CBVC và sinh viên chưa thực hiện được. Việc khám sức khỏe cho CBVC đã thực hiện tháng 
5/2022, khám sức khỏe cho sinh viên có kế hoạch vào tháng 8/2022. 

Ngoài việc đảm bảo sức khỏe về mặt thể chất, Học viện cũng rất chú trọng đảm bảo sức 
khỏe về mặt tinh thần cho người học. Trạm Y tế có lịch trực tư vấn sức khỏe 3 buổi/ tuần tại Trạm. 
Ngoài ra, khi người học cần tư vấn gọi theo số điện thoại hotline có trên website Học viện và Trạm 
Y tế 24/24h. Từ năm 2021, Trạm Y tế phối hợp với Bộ môn tâm lý khoa Du lịch và Ngoại ngữ để 
tư vấn về sức khỏe, tâm lý cho người học, đảm bảo cho người học được quan tâm chăm sóc sức 
khỏe về mọi mặt [H07.07.05.26  Lịch trực tư vấn sức khỏe, tâm lý cho người học] [H07.07.05.27 
Danh sách giảng viên bộ môn tâm lý khoa Du lịch và NN phối hợp]. 

Thực hiện các công việc nhằm ứng phó, kiểm soát với các đợt dịch bệnh có thể xảy ra như 
sốt xuất huyết, COVID-19,… trong Học viện, Học viện thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 
COVID-19, tổ COVID cộng đồng, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ phòng chống dịch, lập khu 
cách ly cho cán bộ viên chức và người học dương tính với SARS-CoV-2 [H07.07.05.28 Quyết 
định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 ] [H07.07.05.29 Quyết định thành lập 
tổ COVID cộng đồng] [H07.07.05.30 Hợp đồng mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phòng chống dịch 
và thanh lý HĐ]. Trạm Y tế thực hiện biện pháp phòng dịch như phun thuốc diệt muỗi, khử khuẩn 
môi trường, lập các chốt kiểm soát y tế… [ H07.07.05.31 Hợp đồng phun hóa chất diệt muỗi, xử 
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lý môi trường và thanh lý HĐ] phát động các chiến dịch tổng vệ sinh công cộng trong khuôn viên 
Học viện, cũng như trong khu vực xung quanh, tuyên truyền về phòng chống các dịch bệnh, phối 
hợp và thực hiện kế hoạch chỉ đạo của cơ quan y tế cấp trên [H07.07.05.32 Kế hoạch phòng, chống 
dịch bệnh (giai đoạn  Covid-19)]. Kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh trong Học viện; 
thực hiện công tác y tế tuyến cơ sở; Khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng hàng năm với BHXH 
huyện Gia Lâm [H07.07.05.33 Hợp đồng khám chữa bệnh hàng năm với BHXH huyện Gia Lâm], 
trực chuyên môn 24/24h, kể cả ngày nghỉ Lễ, tết [H07.07.05.34 Lịch phân công chuyên môn y tế]. 
Sinh viên được Học viện hỗ trợ công tác mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể [H07.07.05.35 
Thông báo mua BHYT cho sinh viên ]. 

Kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng tin, nhà ăn, quán ăn trong khu vực 
Học viện [H07.07.05.36 Biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các quán ăn]. Đồng thời 
phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của huyện, thành phố thực hiện kiểm tra công tác y tế 
trường học [H07.07.05.37 Biên bản kiểm tra công tác y tế trường học Trung tâm kiểm soát bênh 
tật TP Hà Nội]. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để giải quyết các trường hợp sinh 
viên ốm đau, tai nạn. 

Học viện luôn coi trọng công tác an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, điều này 
được thể hiện qua việc đảm bảo về đủ số lượng về lực lượng và trang thiết bị [H07.07.05.38 Quyết 
định thành lập đội PCCC của Học viện] [H07.07.05.39 Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ gói thầu 
sửa chữa bảo dưỡng hệ thống PCCC của HV.]. Bên cạnh đó Học viện cũng quan tâm đến công tác 
tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ viên chức và sinh viên thông 
qua các đợt tập huấn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, kiểm tra TTB, hệ thống 
chữa cháy [H07.07.05.40 Công văn gửi các đơn vị trong HV về đảm bảo công tác an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ] [H07.07.05.41 Thông báo diễn tập, tập huấn công tác Phòng chống cháy nổ 
và PCCC gửi các đơn vị]. Để phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an 
ninh trật tự, Học viện đã ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với Công an Thị trấn 
Trâu Quỳ, phối hợp trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự với Công an huyện Gia Lâm, Công an 
PC&CC, Phòng PA83 Công an thành phố Hà Nội [H07.07.05.42 Văn bản phối hợp đảm bảo an 
ninh, an toàn với Công an thị trấn Trâu Quỳ, CA huyện Gia Lâm, Phòng PA83 CA Thành phố, 
phòng cháy & chữa cháy]. Học viện xây dựng nội quy ra vào Học viện, nội quy phòng học, nội 
quy về an toàn, sử dụng an toàn các thiết bị trong phòng thí nghiệm [H07.07.05.43 Nội quy ra vào 
Học viện, nội quy tại giảng đường và tại phòng thí nghiệm]. Nội quy được phổ biến và quán triệt 
đến toàn thể cán bộ, giảng viên và người học.  

Để đảm bảo cho các công việc được thực hiện hiệu quả, Học viện thường xuyên tổ chức 
các cuộc họp, hội nghị tổng kết trên cả hai cấp độ là các đơn vị được phân công và Học viện 
[H07.07.05.44 Biên bản họp các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với CBVC và người 
học]. Bên cạnh đó còn thông qua các ý kiến phản ánh của cán bộ viên chức, sinh viên trong Học 
viện [H07.07.05.45 Báo cảo tổng kết của Học viện được trình bày tại hội nghị cán bộ viên chức 
của HV] [H07.07.05.46 Biên bản hội nghị cán bộ viên chức của Học viện]. Thông qua kết quả 
khảo sát từ các bên liên quan, hơn 90% cán bộ viên chức, người học được lấy ý kiến hài hòng với 
cơ sở vật chất của Học viện [H07.07.05.47 Báo cáo kết quả lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và 
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sinh viên về công tác an ninh trật tự, môi trường cảnh quan, sức khỏe y tế và PCCC của HV]. 
 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 7: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- đảm được sự thành công trong việc thực hiện tự chủ tài chính trong hoạt động chi thường 
xuyên có hiệu quả. Các kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính được xây dựng sát với thực tiễn 
và có tính khả thi, thường xuyên được rà soát nhằm đánh giá sát đúng tình hình thực hiện kế hoạch 
của Học viện để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Nguồn lực tài chính bảo 
đảm thực hiện được các hoạt động chi thường xuyên nhằm hỗ trợ tốt nhất cho đào tạo, NCKH và 
phục vụ cộng đồng trên cơ sở bám sát với tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Học 
viện trong từng giai đoạn phát triển. 

- Có chiến lược, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công cụ bài bản, 
khuôn viên, cơ sở vật chất rộng rãi khang trang. Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của 
HV liên tục được đầu tư cải tiến, hoàn thiện hàng năm đáp ứng hiệu quả nhu cầu đào tạo NCKH 
của Học viện. Hệ thống máy chủ và hệ thống mạng tốc độ cao đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và quản lý của người dạy, người học và của Học viện. Hạ tầng mạng wifi 
phủ khắp Học viện, giúp người dạy và người học có thể tra cứu, cập nhật thông tin ở bất kỳ nơi 
nào trong Học viện. Toàn bộ sinh viên, cán bộ công nhân viên của Học viện đều có tài khoản email 
riêng do Học viện cung cấp để sử dụng vào các ứng dụng, tiện ích trên không gian mạng và các 
hoạt động giảng dạy và đào tạo trực tuyến. 

- Có hệ thống thiết bị, cơ sở hạ tầng  công nghệ thông tin hỗ trợ tổ chức họp, hội thảo trong 
nước và quốc tế trực tuyến. Hàng năm, Học viện dành nguồn kinh phí lớn để đầu tư, bổ sung, nâng 
cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

- Thư viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại, các nguồn tài liệu được bổ sung phù hợp với 
nội dung CTĐT và nhu cầu khai thác, sử dụng của người học, nguồn học liệu chính (giáo trình) 
được biên soạn, xuất bản ngay tại Học viện, đảm bảo về bản quyền và khả năng đáp ứng kịp thời 
các yêu cầu dạy, học, nghiên cứu cả trực tiếp và trực tuyến của Học viện; các hoạt động hỗ trợ bạn 
đọc được thực hiện thường xuyên. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Học viện với các cơ quan cấp trên chuyên trách trong công tác 
y tế, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Vì vậy, đã đảm bảo sự an toàn, sức khoẻ cho CBVC 
và người học, không để dịch bệnh xảy ra trong Học viện. 

- Trong năm 2021 Học viện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm xử lý nước thải công 
suất 450 m3/ngày đêm. Toàn bộ hệ thống nước thải của Học viện được thu gom theo đường ống 
riêng đưa về trạm để xử lý đảm bảo nước thải đạt tiêu chí an toàn theo quy chuẩn trước khi được 
thải ra môi trường, điều này góp phần đáng kể vào việc giảm thải ô nhiễm môi trường trên địa bàn 
huyện Gia Lâm. 
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại :  
- Trong một số thời điểm hệ thống mạng bị nghẽn khi sinh viên toàn Học viện truy cập đăng 

ký lịch học, chưa có phần mềm để quản lý thời gian truy cập cũng như kiểm soát nội dung truy 
cập mạng internet của các cán bộ, giảng viên và sinh viên thông qua đăng nhập tài khoản hệ thống 
của Học viện. 

- Không gian thư viện tuy đã được cải tiến đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu và mục đích sử dụng 
của người học, tuy nhiên diện tích, không gian dành cho các hoạt động giải trí, thư giãn tại thư 
viện của sinh viên vẫn còn hạn chế, chưa tổ chức được căng tin theo nhu cầu của bạn đọc.  

- Một số cơ sở vật chất của Học viện đã được xây dựng từ lâu, chưa đáp ứng đầy đủ được yêu 
cầu tiếp cận và sử dụng của những người có nhu cầu đặc biệt. 

 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

 
1 

Nâng cao hiệu quả 
của hoạt động rà 

soát đánh giá hiệu 
quả của cơ sở vật 

chất, hạ tầng, 
trang thiết bị 

Phân rõ trách nhiệm quản lý sử dụng 
tài sản cơ cở vật chất trang thiết bị 
cho các đơn vị sử dụng. Các đơn vị 
báo cáo tình trạng hoạt động của cơ 
sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị 
theo kế hoạch. 

Ban QLCSVC  Đầu năm học   

Thành lập đoàn kiểm tra để kiểm 
tra quá trình thực hiện 

Ban QLCSVC, Ban TC 
& KT, Ban Thanh tra 

Hàng năm 

2 

Phát huy và sử 
dụng hiệu quả đất 
đai, cơ sở vật chất 
trang thiết bị của 

HV 

Lập kế hoạch sử dụng hiệu quả các 
diện tích đất đai, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị của HV 

Ban QLCSVC và các 
đơn vị  trong HV 

Hàng năm  

Nâng cao công tác quản lý, sử dụng 
cơ sở vật chất trang thiết bị. Đầu tư 
đưa vào sử dụng phần mềm quản lý 
tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Ban QLCSVC 9/2022 

3 

Bổ sung và hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông 
tin để phục vụ tốt 
hơn nữa nhu cầu 
đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và 
quản lý của Học 

viện.  

Xây dựng phần mềm để quản lý 
thời gian truy cập cũng như kiểm 
soát nội dung truy cập mạng 
internet thông qua đăng nhập tài 
khoản hệ thống của Học viện 

Bộ phận chuyên trách 
về quản trị mạng, Nhà 

xuất Bản, Ban 
QLCSVC 

10/2022 

Nâng cấp máy chủ, mở rộng hệ 
thống mạng; đầu tư thiết bị tin 
học, phần mềm chuyên dụng 

Bộ phận chuyên trách 
về quản trị mạng, Nhà 

xuất Bản, ban 
QLCSVC 

12/2022 

4 
Phát huy và sử 

dụng hiệu quả cơ 
Lập kế hoạch sử dụng hiệu quả trang 
thiết bị công nghệ thông tin 

Các đơn vị trong Học 
viện 

Hàng năm  
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

sở hạ tầng, trang 
thiết bị hệ thống 

mạng 

Thực hiện tốt công tác duy tu bảo 
dưỡng thường xuyên định kỳ hệ 
thống trang thiết bị máy móc, cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin 

Bộ phận chuyên trách 
về quản trị mạng, Nhà 

xuất Bản, ban 
QLCSVC 

Hàng năm  

 
5 

 

Khắc phục tồn tại 
của Thư viện 

Cải tạo, quy hoạch lại không gian 
Thư viện trên cơ sở sử dụng toàn 
bộ diện tích còn lại của tòa nhà 
(>400 m2) hiện đang do đơn vị 
khác tạm sử dụng, sắp xếp lại các 
khu vực tài liệu để bố trí thêm 
không gian nghỉ ngơi, thư giãn, 
căng tin mini tại tầng 1. 

Thư viện, 
Ban QLCSVC 

2022-2023 

6 
Phát huy điểm 
mạnh của Thư 

viện 

Tiếp tục đầu tư bổ sung thiết bị 
đồng bộ hoá với hệ thống công 
nghệ hiện tại để tối ưu hiệu quả hỗ 
trợ người học (phần mềm thu 
hoạch dữ liệu SFX, PM quản lý 
đăng nhập 1 lần EZ proxy, các 
trang thiết bị hỗ trợ bạn đọc khác). 

Thư viện, 
Ban QLCSVC 

2023-2025 

Gia tăng phát triển các nguồn học 
liệu, tài liệu tham khảo, chuyên 
khảo, kết quả nghiên cứu dạng số 
đáp ứng yêu cầu dạy, học và 
nghiên cứu tư liệu từ xa của học 
viện. 

Thư viện 
Nhà xuất bản, Khoa  

chuyên môn 

2022 

7 

Quan tâm và xây 
dựng kế hoạch hỗ 
trợ đối với các cá 
nhân có nhu cầu 

đặc biệt 

Xây dựng ban hành Quy định về 
công tác hỗ trợ và có kế hoạch bố 
trí lực lượng trợ giúp khi có yêu 
cầu 

Ban Công tác chính trị 
Công tác sinh viên, 

Đoàn thanh niên, Công 
đoàn Học viện 

10/2022 

Bố trí nguồn kinh phí để cải 
thiện về CSVC hỗ trợ cho người 
khuyết tật; và nâng cao chất lượng 
môi trường. 

Ban TC & KT, Ban 
QLCSVC, Ban Công 
tác chính trị Công tác 

sinh viên 

12/2022 

8 
Cải tiến công tác 

trực bảo vệ cho ký 
túc xá sinh viên 

Bổ sung, phân công người trực bảo 
vệ trong khu ký túc xá sinh viên vào 
ban đêm, có nhiệm vụ phối hợp với 
cán bộ y tế trực giải quyết các công 
việc 

Văn phòng Học viện, 
Trạm Y tế 

Hàng năm  
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

Tạo điều kiện cho Câu lạc bộ tự 
quản của sinh viên hoạt động và phát 
huy vai trò tự quản 

Đoàn thanh niên, Hội 
sinh viên. 

Hàng năm  

9 

Đảm bảo an toàn, 
sức khoẻ cho 

CBVC và người 
học, không để 

dịch bệnh xảy ra 
trong Học viện 

Tích cực tuyên truyền, triển khai 
các biện pháp phòng dịch trong 
toàn Học viện 

Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Hội sinh 

viên, Trạm Y Tế 

Thường xuyên 

 
 
TIÊU CHUẨN 8: CÁC MẠNG LƯỚI VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 
Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được 
tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD.  

Hoạt động đối ngoại được xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược của Học viện 
và thể hiện trong các chiến lược thành phần cấu thành Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc xây dựng và phát triển các mạng lưới và 
quan hệ đối ngoại của Học viện trực tiếp góp phần thực hiện 4/9 mục tiêu chiến lược thành phần: 
i) Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu không ngừng thay đổi của xã 
hội và hội nhập quốc tế (Chiến lược phát triển đào tạo); ii) Nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ của Học viện đạt trình độ đứng đầu trong nước, tiên tiến trong khu vực và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng (Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ); iii) Học viện có cơ sở 
vật chất đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu KHCN, phục vụ xã 
hội và quản lý điều hành theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới (Chiến lược phát 
triển cơ sở vật chất); iv) Học viện nhanh chóng tiếp cận các nền giáo dục đại học và KHCN tiên 
tiến của thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động KHCN theo hướng hiện đại; cập 
nhật, phát triển chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo chuẩn 
khu vực và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập 
quốc tế; hợp tác phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức; góp phần hoàn thiện mô 
hình quản lý, nâng cao năng lực quản trị; và tăng cường cơ sở vật chất cho Học viện (Chiến lược 
phát triển hợp tác quốc tế) [H08.08.01.01_Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050].  

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chiến lược và đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục 
tiêu lâu dài đã đề ra, Học viện chú trọng kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự chuyên trách 
về quản lý hoạt động đối ngoại.  

Hội đồng Học viện là tổ chức có vai trò quyết định các chính sách, chủ trương, đường lối 
phát triển của Học viện, với tỷ lệ thành viên ngoài Học viện chiếm tối thiểu 30%. Điều này cho 
thấy vai trò của các đối tác và hoạt động đối ngoại trong việc phát triển tầm nhìn, chiến lược của 
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Học viện. Hội đồng Học viện khoá I và khoá II có thành viên là Giám đốc, Tổng giám đốc của 
các doanh nghiệp có nhiều liên kết với Học viện như Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng 
giao, Công ty CP thuốc thú y Marphavet, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. [H08.08.01.02_ Quyết 
định thành lập Hội đồng Học viện; Quy chế tổ chức và hoạt động của HVNNVN; Danh sách Hội 
đồng Học viện khóa I và II].  

Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý chung về công tác hợp tác quốc 
tế và đối ngoại [H08.08.01.03_Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc]. Học viện 
thành lập Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối về công tác đối ngoại ở ngoài nước. Các đơn vị 
chức năng khác như Văn phòng Học viện, Ban Khoa học – Công nghệ, Ban Quản lý đào tạo, Ban 
Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Tổ chức cán bộ,...tham gia xây dựng, phát triển 
mạng lưới, đối tác và quan hệ đối ngoại theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách 
[H08.08.01.04_ Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chức năng tham gia hoạt động đối 
ngoại theo lĩnh vực công tác phụ trách: HTQT, VPHV, QLĐT, CTCT&CTSV, KHCN, TCCB, 
ĐBCL QHCC&HTSV, TT. Thông tin - Thư viện LĐC, Nhà Xuất bản Nông nghiệp], 
[H08.08.01.05_ Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 
chức năng tham gia hoạt động đối ngoại theo lĩnh vực công tác phụ trách: HTQT, VPHV, QLĐT, 
CTCT&CTSV, KHCN, TCCB, ĐBCL QHCC&HTSV, TT. Thông tin - Thư viện LĐC, Nhà Xuất 
bản Nông nghiệp]. Ngoài ra, mỗi khoa chuyên môn phân công lãnh đạo và trợ lý chuyên trách 
theo lĩnh vực công tác [H08.08.01.06_Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện] 
[H08.08.01.07_Quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ của trợ lý chuyên trách]. Hoạt động truyền thông 
đối ngoại điện tử có hệ thống cộng tác viên từ các đơn vị trong Học viện [H08.08.01.08_Danh 
sách cộng tác viên].  

Đi đôi với công tác tổ chức nhân sự, Học viện cũng xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ 
để vận hành hoạt động đối ngoại đúng quy định. Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban 
hành, Học viện đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, trong đó xác định hợp 
tác với các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước là quyền và nhiệm vụ của Học viện, đồng thời quy 
định mang tính nguyên tắc về nội dung, hình thức tổ chức và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế 
và các lĩnh vực hoạt động khác có quan hệ đối ngoại [H08.08.01.06_Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Học viện]. Học viện cũng ban hành quy định, quy trình hướng dẫn quản lý và thực hiện 
hoạt động hợp tác quốc tế, người nước ngoài đến học tập tại Học viện,... và các hoạt động khác 
như đào tạo, khoa học – công nghệ…có yếu tố hợp tác trong và ngoài nước. Các quy định và quy 
trình này hướng dẫn cụ thể thực hiện quy định của pháp luật, quy chế của Học viện; đồng thời chỉ 
rõ cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát và phân cấp giữa các đơn vị trong Học viện khi thực hiện 
hoạt động đối ngoại [H08.08.01.09_ Quy định về quản lý công tác HTQT, VPHV, QLĐT, 
CTCT&CTSV, KHCN, TCCB, ĐBCL QHCC&HTSV, TT. Thông tin - Thư viện LĐC, Nhà Xuất 
bản Nông nghiệp], [H08.08.01.10_Quy trình hướng dẫn giải quyết công việc của Học viện]. 

Căn cứ Chiến lược phát triển Học viện, các đơn vị xây dựng các kế hoạch đối ngoại trung 
hạn và hàng năm [H08.08.01.11_Kế hoạch trung hạn, hàng năm có nội dung về đối ngoại]. Các 
kế hoạch này được được phổ biến, cập nhật đến các bên liên quan trong Học viện thông qua các 
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cuộc họp, email,... [H08.08.01.12_ Biên bản các cuộc họp có triển khai kế hoạch đối ngoại]. 
Thông tin đối ngoại của Học viện có thể truy cập tại lịch công tác tuần tại 
https://vphv.vnua.edu.vn/, trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại và trang điện tử của các 
đơn vị chuyên trách theo lĩnh vực công tác [H08.08.01.13_ Ảnh chụp website Học viện và website 
các đơn vị chuyển trách theo lĩnh vực công tác]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và 
quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện 

Căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Học viện ban hành chính sách đa 
phương hóa và đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Đối với các đối tác quốc tế, ngoài việc hợp tác với 
các đối tác truyền thống từ các viện nghiên cứu, trường đại học, Học viện đẩy mạnh hợp tác với 
các mạng lưới, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế. Trong nước, Học viện đẩy mạnh hợp tác với các 
địa phương, doanh nghiệp, liên minh HTX. Các hình thức hợp tác bao gồm đào tạo, nghiên cứu, 
tư vấn, chuyển giao và thương mại hoá công nghệ [H08.08.02.01_Chiến lược phát triển Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050]. 

Theo sát chính sách này, Học viện đã đề ra các giải pháp định hướng cho hoạt động đối 
ngoại của mình: i) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về đào tạo, tăng cường và mở rộng đào tạo bằng 
tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để huy động tối đa nguồn 
lực phục vụ đào tạo; ii) Đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ với các tổ chức, cá nhân; xây 
dựng và phát triển các mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế; iii) Phát triển quỹ học bổng 
hỗ trợ người học nhằm khuyến khích động viên người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học 
phát huy tài năng; iv) Tham gia các mạng lưới và các hoạt động về đảm bảo chất lượng, đánh giá 
và kiểm định chất lượng ở trong nước, khu vực và quốc tế; v) Đa dạng hóa và tăng nguồn lực về 
tài chính cho Học viện thông qua việc tích cực khai thác nguồn đầu tư của các cá nhân và tổ chức 
trong nước và quốc tế [H08.08.02.01_Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050].  

Hiện tại, các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Học viện được tổ chức thành các 
nhóm chính sau đây: i) các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài; ii) các cơ sở 
giáo dục, nghiên cứu trong và ngoài nước; iii) các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cá nhân 
trong nước và nước ngoài; iv) các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; và v) 
mạng lưới giáo dục, khoa học công nghệ, mạng lưới cựu sinh viên ở trong và ngoài nước 
[H08.08.02.02_Danh sách đối tác và đơn vị sử dụng lao động Học viện có thiết lập quan hệ]; 
[H08.08.02.03_Danh sách các trường THPT đối tác] [H08.08.02.04_Danh sách mạng lưới Học 
viện là thành viên/cộng tác viên] [H08.08.02.05_Danh sách cựu sinh viên, người học thành đạt 
Học viện giữ liên hệ].  

Từ đó, trong giai đoạn 2017-2022, Học viện đã thảo luận, ký kết mới và gia hạn trên 130  
biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế [H08.08.02.06_Danh mục kèm 
theo biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác ngoài nước] và 85 thỏa thuận hợp tác với các đối tác 
trong nước [H08.08.02.07_Danh mục kèm theo biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác trong 
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nước]. Các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác tập trung khai thác các lĩnh vực hợp tác về: i) 
trao đổi cán bộ, người học thông qua các hoạt động đào tạo, ii) trao đổi thông tin đào tạo và khoa 
học trong các chương trình, dự án hợp tác chung, iii) hợp tác xây dựng và thực hiện các chương 
trình đào tạo và dự án nghiên cứu; iv) các hợp tác, liên kết khác trên cơ sở nhất trí giữa các bên 
đối tác. Mục đích và phạm vi hợp tác của các biên bản, thỏa thuận này thỏa mãn chủ trương, chính 
sách về hoạt động đối ngoại của Học viện, đảm bảo hài hòa lợi ích, quyền bình đẳng và quyền 
được tôn trọng giữa các bên trong liên kết, hợp tác. 

Trong 05 năm qua, Học viện đã triển khai nhiều phương thức, hình thức và mô hình hợp 
tác, liên kết đa dạng với các đối tác trong nước và quốc tế, thể hiện ở các nhóm hoạt động chính 
sau đây: 

i) Liên kết đào tạo trong nước: Học viện hợp tác, liên kết xây dựng kế hoạch đào tạo phù 
hợp với các phương thức và các hệ đào tạo khác nhau được áp dụng linh hoạt tại Học viện và các 
cơ sở liên kết; ký kết hợp tác với các trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực ngành nông nghiệp [H08.08.02.08_ Kế hoạch liên kết đào tạo ở trong nước]; 
[H08.08.02.09_Biên bản ghi nhớ kí kết với các trường THPT]; 

ii) Liên kết đào tạo nước ngoài: Học viện hợp tác, liên kết với một số trường đại học nước 
ngoài uy tín xây dựng hoặc tham gia các chương trình liên kết đào tạo ở các trình độ đại học, cao 
học theo hình thức liên kết đào tạo trực tiếp do Học viện cấp bằng, đối tác nước ngoài cấp bằng 
hoặc Học viện và đối tác nước ngoài đồng cấp bằng [H08.08.02.10_ Kế hoạch liên kết đào tạo 
nước ngoài hoặc Biên bản kí kết liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài]; 

iii) Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo: Học viện phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
nước ngoài đổi mới, nâng cấp một số chương trình đào tạo thông qua xây dựng, phát triển mô 
hình đào tạo đại học tiên tiến, tự chủ hoặc cải tiến môn học [H08.08.02.11_Danh mục dự án hợp 
tác quốc tế hỗ trợ Học viện đổi mới chương trình đào tạo kèm theo thỏa thuận/văn kiện dự án]; 

iv) Đảm bảo chất lượng: Học viện tham gia mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á 
(AUN-QA) vào năm 2015. Tính đến nay, Học viện đã tổ chức đánh giá các CTĐT bậc Đại học 
[H08.08.02.12_Giấy chứng nhận thành viên liên kết của AUN-QA]. Ngoài ra,  Học viện đã thực 
hiện tự đánh giá cấp Học viện đối với bộ tiêu chuẩn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 
2017 [H08.08.02.13_ Kế hoạch đánh giá ngoài cấp Học viện năm 2017].   

v) Học bổng hỗ trợ cán bộ, người học: Học viện kết nối với các đối tác tìm kiếm các nguồn 
học bổng hỗ trợ cán bộ, người học đào tạo dài hạn ở trong nước và nước ngoài 
[H08.08.02.14_Thông tin các chương trình học bổng trong nước và quốc tế trên cổng thông tin 
điện tử của Học viện tại https://vnua.edu.vn/hoc-bong-du-hoc]; 

vi) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người học: Học viện triển khai đào tạo sinh viên quốc tế 
diện học bổng theo Hiệp định song phương giữa Việt Nam và các chính phủ nước ngoài và diện 
tự túc/nguồn hỗ trợ khác thông qua các kênh đối ngoại, truyền thông đối ngoại [H08.08.02.15_ 
Các văn bản về đào tạo LHS]. Học viện hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước triển khai 
hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ và người học thông qua các chương trình, khóa tập 
huấn, thực tế, khảo sát... [H08.08.02.16_ Các văn bản về chương trình bồi dưỡng cán bộ, người 
học]; 
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vii) Trao đổi cán bộ, sinh viên: Học viện liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tổ 
chức hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên [H08.08.02.17_ Thông tin các chương trình trao đổi 
sinh viên trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại https://vnua.edu.vn/thong-bao] 

viii) Trao đổi học thuật: Học viện liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức hoạt 
động trao đổi học thuật với tư cách chủ trì, đồng chủ trì các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm 
về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học [H08.08.02.18_Danh mục kèm tài liệu, bản tin hội 
nghị, hội thảo, diễn đàn, toạ đàm]; liên kết thư viện để thường xuyên trao đổi thông tin khoa học 
và công bố quốc tế [H08.08.02.19_ Danh sách các thư viện có liên kết với Học viện, các văn bản 
ghi nhớ, tham gia, hợp đồng nguyên tắc]; 

ix) Chương trình, dự án, đề tài: Học viện chủ trì và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học – công nghệ các cấp từ trung ương đến địa phương, cơ sở và các chương trình, dự án, hợp 
đồng quốc tế với các đối tác trong nước và nước ngoài [H08.08.02.20_Danh mục kèm theo thuyết 
minh đề tài được phê duyệt]. 

x) Hỗ trợ khởi nghiệp, việc làm cho sinh viên: Học viện là cầu nối với các tổ chức, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm cho sinh viên thông qua các 
hoạt động cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong nước, cung ứng nguồn nhân lực 
quốc tế [H08.08.02.21_Đề án khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên];[H08.08.02.22_Danh mục và 
Chương trình, kế hoạch của ngày hội việc làm];[H08.08.02.23_Danh mục và kế hoạch các chương 
trình tìm kiếm việc làm cho sinh viên]; 

Để triển khai các hoạt động trên, Học viện sử dụng Bộ quy trình hướng dẫn giải quyết công 
việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mỗi quy trình chỉ rõ tên một công việc cụ thể, trình tự 
giải quyết công việc đó và có biểu mẫu hỗ trợ đi kèm, thể hiện được sự phân cấp và sự chủ trì, 
phối hợp giữa các đơn vị đầu mối và đơn vị thực hiện. Theo đó, các nhóm hoạt động đối ngoại 
nêu trên thường bao gồm những công việc được xác định tên và hướng dẫn giải quyết theo nhóm 
quy trình thuộc đơn vị chức năng phụ trách lĩnh vực chuyên môn làm đầu mối [H08.08.02.24_Quy 
trình hướng dẫn giải quyết công việc của Học viện].  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 

Rà soát, đánh giá việc hợp tác với các đối tác, mạng lưới, quan hệ đối ngoại ở trong và 
ngoài nước là một phần không thể thiếu trong quản lý công tác đối ngoại của Học viện và được 
thực hiện bởi các các đơn vị chuyên trách thông qua hoạt động báo cáo được duy trì thường xuyên 
trong năm với nhiều loại hình, cách thức báo cáo tùy thuộc vào mức độ, phạm vi báo cáo của cơ 
quan, đơn vị yêu cầu.  

Một là, hoạt động đối ngoại được rà soát, đánh giá thông qua báo cáo hội nghị công nhân 
viên chức (báo cáo tổng kết năm). Báo cáo sử dụng phương pháp định lượng bằng số liệu thống 
kê đối với các hoạt động đối ngoại thường niên của Học viện và mô tả đối với các hoạt động đối 
ngoại không thường niên. Phương pháp định tính được áp dụng trong báo cáo đối với phần mô tả 
về các nguyên nhân chủ quan và khách quan, những thuận lợi và khó khăn cùng các kiến nghị, đề 
xuất phương hướng, giải pháp phát huy các thành quả tốt, khắc phục những điểm tồn tại và kế 
hoạch dự kiến cho các kỳ hoạt động tiếp theo. Báo cáo tổng kết năm được thực hiện rà soát tại 



 97 

Hội nghị cán bộ viên chức của Học viện để thông qua kết quả thực hiện trong năm và biểu quyết 
tập thể cho các chính sách, kế hoạch thực hiện trong năm tiếp theo, bao gồm cả định hướng hoạt 
động đối ngoại [H08.08.03.01_ Báo cáo hội nghị CNVC].  

Hai là, định kỳ 06 tháng và hàng năm, Học viện gửi báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại ở 
ngoài nước trong năm thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm tiếp theo đến 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả, kế hoạch công tác đối ngoại ở ngoài 
nước của toàn Bộ.  Phương pháp và chỉ tiêu rà soát được áp dụng trong báo cáo này tương tự như 
trong các báo cáo hội nghị CNVC [H08.08.03.02_ Danh mục, Báo cáo kết quả hoạt động đối 
ngoại gửi Bộ NN&PTNT theo năm]. Ngoài ra, theo yêu cầu đột xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Học viện cũng có các báo cáo tổng hợp tình hình hợp tác và đề xuất hợp tác về 
nông nghiệp, phát triển nông thôn trong khuôn khổ hiệp định, thỏa thuận quốc tế, chương trình 
hợp tác cấp chính phủ,...với các cơ sở giáo dục/nghiên cứu thuộc quốc gia đối tác hoặc thuộc khu 
vực Việt Nam là thành viên hoặc có hợp tác [H08.08.03.03_ Danh mục, Báo cáo tình hình hợp 
tác theo quốc gia, khu vực]. 

Ba là, việc rà soát, đánh giá các dự án, đề tài trong nước và quốc tế thực hiện theo quy 
định, quy trình riêng về xin phép thực hiện, tổ chức thực hiện, báo cáo tiến độ, nghiệm thu và kết 
thúc dự án, đề tài. Chế độ kiểm tra, rà soát đề tài, dự án được duy trì trong suốt thời gian thực hiện 
đến khi kết thúc. Định kỳ (06 tháng một lần) và đột xuất (khi có yêu cầu), chủ nhiệm nhiệm vụ 
phải báo cáo với cơ quan quản lý nhiệm vụ và Học viện (thông qua Ban KHCN đối với đề tài, dự 
án trong nước và Ban HTQT đối với dự án, chương trình quốc tế) về tình hình thực hiện và sử 
dụng tài chính của đề tài, dự án. Kết quả nghiệm thu là thước đo chất lượng của đề tài, dự án và 
triển vọng hợp tác tương lai với đối tác [H08.08.03.04_Danh mục dự án HTQT kèm theo Báo cáo 
định kỳ] [H08.08.03.05_Danh mục các đề tài, dự án trong nước chia theo các cấp, Báo cáo tiến 
độ, Biên bản đánh giá định kỳ]. 

Bốn là, trong năm 2018, Học viện triển khai 02 đề tài về “Đánh giá hiệu quả tham gia của 
các tiến sĩ đã được đào tạo tại nước ngoài để thực hiện đề án tăng cường hợp tác quốc tế trong 
đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018-2020” và “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt 
động trao đổi sinh viên ngắn hạn với nước ngoài của Học viện Nông nghiệp Việt Nam” 
[H08.08.03.06_Văn bản phê duyệt đề tài]. Thông qua các phương pháp nghiên cứu như điều tra, 
thu thập và phân tích số liệu, 02 đề tài đã làm rõ kết quả hoạt động hợp tác quốc tế sau khi có sự 
đóng góp của đội ngũ tiến sĩ tốt nghiệp tại nước ngoài, thực trạng hoạt động trao đổi sinh viên của 
Học viện với những yếu tố tác động đến hoạt động này, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp 
để cải thiện các kết quả đó [H08.08.03.07_Báo cáo đề tài kèm theo chứng nhận]. 

Năm là, việc rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác của các cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng 
được thực hiện bằng báo cáo thành tích hợp tác, đóng góp cho sự phát triển của Học viện. Đối tác 
nước ngoài trực tiếp khai báo cáo theo mẫu quy định hoặc thông qua cơ quan, đơn vị đối tác của 
Học viện hỗ trợ hoàn thành báo cáo trên cơ sở các minh chứng về sự đóng góp đối với Học viện. 
Báo cáo được gửi đến Hội đồng thi đua của Học viện rà soát, xem xét công nhận bằng một hình 
thức khen thưởng cấp Học viện hoặc đề nghị khen thưởng cấp cao [H08.08.03.08_Danh sách và 
hồ sơ đề nghị khen thưởng đối ngoại]. 
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Sáu là, Học viện duy trì thường xuyên việc rà soát hệ thống quy phạm nội bộ. Quy định về 
một số lĩnh vực hoạt động của Học viện liên quan đến đối ngoại theo đó cũng được chỉnh sửa, bổ 
sung, ban hành mới theo hướng: i) giảm tải thủ tục hành chính; ii) cập nhật các văn bản pháp luật 
hiện hành; iii) tăng cường hiệu quả phối hợp quản lý giữa các đơn vị chức năng [H08.08.03.09_ 
Quy định về công tác hợp tác quốc tế].  

Bảy là, cuối năm 2021, Học viện có kế hoạch và bước đầu tổ chức rà soát điều chỉnh Chiến 
lược phát triển Học viện, trong đó có nội dung chiến lược về HTQT. Học viện sẽ tập trung đánh 
giá kết quả thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2015-2020 bao gồm rà soát các nội dung về số 
liệu thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch thông qua phương pháp định lượng bằng việc thống kê số 
liệu và so sánh. Các nội dung khác như thuận lợi, khó khăn, hạn chế tác động đến kết quả thực 
hiện giai đoạn 2015-2020 và phương hướng điều chỉnh Chiến lược giai đoạn 2021-2030 sẽ sử 
dụng phương pháp định tính, phân tích và dự báo chỉ số [H08.08.03.10_ Kế hoạch rà soát, điều 
chỉnh Chiến lược phát triển Học viện]. 

Bên cạnh đó, Học viện – thông qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng – tổ chức lấy ý kiến 
của cán bộ, giảng viên, người học và các bên liên quan về chất lượng hoạt động hỗ trợ theo năm 
học, trong đó có tổng hợp kết quả phản hồi về mức độ hài lòng đối với chất lượng hoạt động hỗ 
trợ về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Các nội dung được lấy ý kiến gồm: i) Hỗ trợ cán bộ 
làm thủ tục đăng ký, xét duyệt đề tài một cách hiệu quả; ii) Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân thực hiện 
các hợp đồng chuyển giao công nghệ hiệu quả và nhanh chóng; iii) Hỗ trợ, tạo điều kiện mở rộng 
mối quan hệ quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, iv) Thực hiện việc đánh 
giá nghiệm thu đề tài đúng quy trình; v) Hỗ trợ tốt trong kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp về 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thang điểm đánh giá dao động trong 
khoảng từ 0 đến 5. Trong năm học 2020-2021, kết quả trung bình đều đạt ở mức đồng ý 
[H08.08.03.11_Báo cáo lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên, cán bộ hỗ trợ về chất lượng dịch vụ, 
môi trường và cơ sở vật chất của Học viện năm 2020 - 2021].  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm 
nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD 

Với mong đợi hoạt động đối ngoại của Học viện ngày càng phát triển, góp phần quan trọng 
nâng cao vị thế của Học viện trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào cộng đồng 
quốc tế, Học viện kiên định chủ trương tích cực mở rộng, đẩy mạnh quan hệ đối tác với các cá 
nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thúc đẩy trao đổi hợp tác trong đào tạo và khoa học công 
nghệ. Mặc dù bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19 trong hơn 02 năm qua, hoạt động đối 
ngoại của Học viện gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban 
giám đốc Học viện và nỗ lực của tập thể cán bộ, sinh viên, hoạt động đối ngoại của Học viện vẫn 
cho thấy sự chuyển biến đáng khích lệ về số lượng và chất lượng trong toàn giai đoạn.  

Qua 05 năm, Học viện đã thiết lập và phát triển quan hệ đối tác, thành viên với: i) 20 tổ 
chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài; ii) 140 cơ sở giáo dục, nghiên cứu trong và 
ngoài nước; iii) 65 doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài; iv) 
hợp tác thực hiện đề tài, dự án KHCN với các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa 
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phương trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang…); và v) 10 mạng lưới 
giáo dục, khoa học công nghệ, mạng lưới cựu sinh viên ở trong và ngoài nước 
[H08.08.04.01_Thống kê quan hệ đối tác, thành viên + danh sách chia theo nhóm].  

i) Liên kết đào tạo trong nước: Trong giai đoạn 2017-2021, Học viện hợp tác với một số 
trường đại học, cao đẳng ở các tỉnh miền Bắc tổ chức đào tạo tại địa phương được 12 lớp hệ vừa 
học vừa làm cho 814 sinh viên. Loại hình đào tạo này tạo điều kiện cho người đang đi làm vẫn có 
thể học tập để hoàn thiện kiến thức chuyên môn hoặc bổ trợ kiến thức liên quan đến ngành mình 
đang làm việc, thời gian học tập rút ngắn hơn và bằng hệ vừa học vừa làm có giá trị pháp lý tương 
đương bằng chính quy. Học viện ký kết và triển khai các hoạt động hợp tác với các trường trung 
học phổ thông để hỗ trợ các trường định hướng nghề nghiệp, tổ chức hội thảo nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp [H08.08.04.01_Kết quả thực hiện liên kết đào 
tạo ở trong nước];; 

ii) Liên kết đào tạo nước ngoài: Trong giai đoạn 2017-2022, Học viện hợp tác, liên kết với 
một số trường đại học nước ngoài uy tín xây dựng hoặc tham gia 06 chương trình liên kết đào tạo 
quốc tế: 1) đàm phán xây dựng 02 chương trình đào tạo bậc đại học về Anh ngữ và Công nghệ 
sinh học với ĐH Emporia State – Hoa Kỳ bên cạnh 02 chương trình đào tạo tiêu chuẩn của Khoa 
Sư phạm và Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ sinh học; 01 chương trình đào tạo kết hợp giữa ngành 
Khoa học cây trồng với ngành Sinh học thực vật của ĐHQG Kyungpook – Hàn Quốc. Hiện nay, 
Học viện và các đối tác đã hoàn thành việc ký kết Biên bản ghi nhớ về liên kết đào tạo đồng cấp 
bằng, tiếp tục thương thảo xây dựng khung chương trình đào tạo; 2) xây dựng 02 chương trình 
đào tạo bậc đại học đồng cấp bằng về lĩnh vực chăn nuôi với ĐHQG Chungnam – Hàn Quốc, lĩnh 
vực kinh tế - tài chính với ĐH Massey – New Zealand do phía bạn cấp bằng. Học viện và các đối 
tác đã hoàn thành khung chương trình đào tạo; 3) tham gia giảng dạy chương trình liên kết đào 
tạo bậc cao học về kinh tế - xã hội học nông thôn (IMARES) hợp tác chính giữa ĐH Liege – 
Vương quốc Bỉ và ĐH Savanakhet – Lào mà Học viện là 01 đối tác tham gia; phối hợp cùng 06 
cơ sở giáo dục đại học đối tác của Vương quốc Bỉ (ĐH Ghent, ĐH Leuven) và Việt Nam (ĐH 
Huế, ĐH Cần Thơ, ĐH Nha Trang, Viện Thủy sản II) xây dựng chương trình đào tạo chung và 
triển khai đào tạo bằng tiếng Anh 02 chương trình cao học về Công nghệ thực phẩm và Nuôi trồng 
thủy sản trong khuôn khổ Chương trình VLIR-NETWORK-VN, theo đó giảng viên Học viện 
tham gia giảng dạy 02 chương trình này được tuyển sinh luân phiên lần lượt ở các trường đại học 
đối tác Việt Nam và năm 2022 tuyển sinh đào tạo 01 khóa cao học ngành Công nghệ thực phẩm 
giảng dạy tại Học viện cho 12 sinh viên quốc tế. Các chương trình đào tạo này mang lại cơ hội 
lớn hơn cho người học được đào tạo trong mô hình đào tạo tiên tiến có yếu tố nước ngoài, khẳng 
định năng lực đào tạo của giảng viên Học viện với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời góp 
phần từng bước nâng cao uy tín của Học viện trong lĩnh vực đào tạo đại học. [H08.08.04.02_Kết 
quả đào tạo liên kết quốc tế]. 

iii) Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo: Học viện phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
nước ngoài đổi mới, nâng cấp một số chương trình đào tạo hiện có của Học viện nhằm đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu xã hội. Dự án GCP/GLO/712/JPN, với sự hỗ trợ tư vấn kỹ thuật của chuyên gia 
quốc tế được FAO chỉ định, 05 môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng 
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tiên tiến (giảng dạy bằng tiếng Anh) theo định hướng cải thiện dinh dưỡng cho hệ thống sản xuất 
thực phẩm được lựa chọn cải tiến đề cương, bài giảng, phương pháp học tập theo hướng tiếp cận 
nâng cao giá trị dinh dưỡng. Trong khuôn khổ dự án CDAE – Chương trình ERAMUS, Học viện 
sẽ hợp tác cùng 08 đối tác châu Âu và châu Á phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ Sinh thái 
nông nghiệp [H08.08.04.03_Kết quả đổi mới đổi mới, nâng cấp chương trình đào tạo]; 

iv) Đảm bảo chất lượng: Học viện trở thành thành viên liên kết của tổ chức (ASEAN 
University Network – AUN) vào tháng 9 năm 2015. Trong giai đoạn từ 2017-2021, Học viện đã 
kiểm định thành công tổng 06 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT của AUN bao gồm: 02 
CTĐT tiên tiến (Khoa học cây trồng và Quản trị kinh doanh nông nghiệp) được kiểm định năm 
2018, 04 CTĐT thường (Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Công nghệ sinh 
học) được kiểm định năm 2021. Điều này giúp nâng cao uy tín về năng lực đào tạo đại học của 
Học viện trong nước và khu vực ASEAN. Đối với kiểm định trong nước, Học viện đã được Bộ 
Giáo dục và đào tạo cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định của Bộ trong năm 2017). Học viện thực 
hiện kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA các ngành Kinh 
tế Nông nghiệp, Kế toán, Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan, Thú y vào tháng 10/2022, cũng 
như thúc đẩy kiểm định nhiều hơn kiểm định CTĐT theo bộ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế 
[H08.08.04.04_Các giấy chứng nhận kết quả CTĐT đạt chất lượng của AUN-QA; Giấy chứng 
nhận đạt chuẩn chất lượng cấp Học viện của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017];   

v) Học bổng hỗ trợ cán bộ, người học: Học viện kết nối với các đối tác trong và ngoài nước 
tìm kiếm các nguồn học bổng hỗ trợ cán bộ, người học đào tạo dài hạn ở trong nước và nước 
ngoài. Học bổng dành cho cán bộ thường tập trung cho đào tạo cấp bằng bậc sau đại học. Học 
bổng cho người học phổ biến ở bậc đại học và một số ít sau đại học với các hình thức đa dạng như 
học bổng sinh viên vượt khó (học bổng CP Vietnam, Cargill, Kitano, AeonMall, Kocharm,...), 
học bổng thủ khoa tuyển sinh đại học (du học tại ĐH Nông nghiệp Tokyo – Nhật Bản), á khoa 
tuyển sinh đại học (du học tại ĐH Khoa học và Công nghệ Tây Nam – Trung Quốc), hỗ trợ sinh 
viên khởi nghiệp, hỗ trợ người học thực hiện nghiên cứu,... [H08.08.04.05_ Thống kê (số lượng, 
danh sách) cán bộ hưởng học bổng, hỗ trợ của đối tác] [H08.08.04.06_Thống kê (số lượng, danh 
sách) người học nhận học bổng, hỗ trợ của đối tác]; 

vi) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người học: Học viện bắt đầu đào tạo cấp bằng cho sinh viên 
từ những năm 1960. Đồng hành cùng các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trong 05 năm 
gần đây, thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Học viện tiếp nhận đào tạo trên 170 lưu 
học sinh hưởng học bổng toàn phần của Chính phủ Việt Nam theo diện Hiệp định song phương 
giữa Việt Nam và các chính phủ Lào, Campuchia, Mozambique, Angola. Bên cạnh đó, thông qua 
các kênh đối ngoại và truyền thông đối ngoại, Học viện triển khai đào tạo cấp bằng cho 57 sinh 
viên quốc tế diện tự túc [H08.08.04.07_Thống kê (số lượng, danh sách, QĐ tiếp nhận) lưu học 
sinh]. Học viện cũng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước triển khai hoạt động bồi dưỡng 
ngắn hạn cho 991 lượt cán bộ và 765 người học thông qua các khóa tập huấn, chương trình thực 
tế, khảo sát...Đặc biệt, Dự án HRD hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn chủ trì, giao cho Học viện thực hiện từ năm 2015 đến nay đã tập huấn cho hàng trăm lượt 
học viên trong và ngoài Học viện; Dự án GCP/GLO/712/JPN dành 01 hợp phần để tăng cường 
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năng lực cho các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm 
[H08.08.04.08_Thống kê (số lượng, danh sách) cán bộ, người học đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 
trong và ngoài nước],;  

vii) Trao đổi cán bộ, sinh viên: Học viện liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tổ 
chức các chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên. Thông qua các chương trình này, Học viện cử 
được 991 lượt cán bộ, 123 lượt sinh viên đi nước ngoài và tiếp nhận gần 1351 lượt khách quốc tế, 
422 lượt sinh viên quốc tế đến. Đây là một trong những hình thức quốc tế hóa giáo dục đại học 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trải nghiệm môi trường học tập toàn cầu, thúc đẩy quá 
trình hội nhập trong khu vực và trên thế giới, từ đó mang lại tiềm năng phát triển nghề nghiệp cho 
cán bộ, sinh viên. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động trao đổi cán bộ, 
sinh viên trực tiếp giữa các bên hầu như không thực hiện được ngoài hình thức trực tuyến cho đến 
quý 1 năm 2022 mới được các bên tái khởi động lại [H08.08.04.09_Thống kê (số lượng, danh 
sách) trao đổi cán bộ, sinh viên];  

viii) Trao đổi học thuật: Học viện liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức hoạt 
động trao đổi học thuật với tư cách chủ trì, đồng chủ trì được 193 hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa 
đàm về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động hội thảo diễn ra dưới nhiều hình 
thức trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp với sự tham gia của chuyên gia, cán bộ, sinh viên của nhiều 
nước [H08.08.04.10_Thống kê (số lượng, danh mục), bản tin hội nghị, hội thảo trong nước và 
quốc tế]. Về thực hiện liên kết thư viện để thường xuyên trao đổi thông tin khoa học và công bố 
quốc tế, Thư viện Học viện đã duy trì thiết lập các mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức thư viện 
trong nước như: LCH thư viện các trường ĐH khu vực phía bắc (NALA), LH thư viện các nguồn 
tin KH&CN VN, để tận dụng dùng chung các CSDL nội, ngoại sinh có giá trị và phù hợp với HV 
(CSDL ProQuest, CSDL Tài liệu KH&CNVN). Với nỗ lực gia tăng nguồn học liệu cho Học viện, 
từ năm 2020 - 2022, Thư viện tiếp tục kết nối, tham gia thêm với Thư viện điện tử dùng chung 
khối kinh tế (VNeus), Thư viện ĐT nông nghiệp Cacbon thấp (Bộ NN&PTNT), Thư viện đại học 
Lâm nghiệp... để mở rộng cơ hội tiếp cận đến các CSDL như SAGE, IG IG Publishing eBooks, 
các nguồn tài nguyên chuyên ngành cả dạng in và điện tử. [H08.08.04.11_Kết quả về liên kết thư 
viện]; 

ix) Chương trình, dự án, đề tài: Trong giai đoạn 2017-2022, Học viện chủ trì và phối hợp 
thực hiện 223 dự án, đề tài hợp tác, trong đó có 93 đề tài, dự án có liên kết, hợp tác với các cấp từ 
trung ương đến địa phương, doanh nghiệp trong nước và 130 chương trình, dự án, hợp đồng quốc 
tế. Tổng kinh phí từ các dự án, đề tài hợp tác là hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó có dự án SAHEP của 
Ngân hàng thế giới trị giá 58,7 triệu USD. Các dự án, đề tài này, đặc biệt dự án SAHEP với sự hỗ 
trợ của WB, giúp cho Học viện tiếp cận, học tập và làm chủ nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến 
trong các lĩnh vực như nông học – công nghệ sinh học, chăn nuôi – thú y – thủy sản, công nghệ 
thực phẩm, cơ giới – tự động hóa, công nghệ thông tin, tài nguyên và môi trường. Trong 05 năm 
gần đây, Học viện đã có 55 sản phẩm khoa học công nghệ được đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận 
tiến bộ kỹ thuật cấp quốc gia gồm: 33 giống cây trồng; 11 tiến bộ kỹ thuật; 22 giải pháp hữu 
ích/bằng độc quyền sáng chế...Các công nghệ, kỹ thuật trên tạo ra các sản phẩm giống cây trồng 
vật nuôi, chế phẩm sinh học, vắc xin và thuốc, sản phẩm chức năng...phục vụ đắc lực cho tái cơ 
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cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, hầu hết các công nghệ đã được chuyển giao tại các 
địa phương trong cả nước. Các kết quả này hỗ trợ mạnh mẽ cho Học viện trong hành trình phấn 
đấu trở thành trung tâm khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn hàng đầu trong 
khu vực. [H08.08.04.12_Thống kê (số lượng, kinh phí) các nhiệm vụ KHCN chia theo cấp có sự 
hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước]; [H08.08.04.13_Thống kê trang thiết bị tài 
trợ từ đối tác]. 

x) Hỗ trợ khởi nghiệp, việc làm cho sinh viên: Học viện liên kết, hợp tác với các cơ quan, 
tổ chức trong và ngoài nước triển khai các hoạt động cung ứng nguồn nhân lực nội địa và quốc tế 
dưới nhiều hình thức khác nhau cho người học. Về khởi nghiệp sinh viên, chương trình Khởi 
nghiệp nông nghiệp – đổi mới sáng tạo hợp tác với VCCI từ năm 2014 đã thu hút hơn 2500 dự án 
khởi nghiệp từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông tham gia. Trong 
05 năm qua, sinh viên của Học viện đóng góp vào chương trình hơn 50% số dự án và có 23 dự án 
đạt giải thưởng cao [H08.08.04.14_Thống kê (số lượng, danh sách) dự án khởi nghiệp và dự án 
đạt giải thưởng của sinh viên HVN]. Về hỗ trợ việc làm, hàng năm Học viện tổ chức Ngày hội 
việc làm, với sự tham gia của 50-70 doanh nghiệp ở các địa phương mang đến hàng trăm cơ hội 
việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp [H08.08.04.15_Thống kê (số lượng, danh sách) doanh 
nghiệp hợp tác với Học viện tham gia Ngày hội việc làm], [H08.08.04.16_Thống kê số lượng 
người học tham gia Ngày hội việc làm và số lượng người học trúng tuyển theo Ngày hội việc 
làm]. Thông tin về các công việc bán thời gian/thời vụ cho sinh viên có nhu cầu cũng thường 
xuyên được các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến sinh viên cung cấp, cập nhật kịp 
thời. Về thực tập nghề, tu nghiệp tại nước ngoài, nhiều người học có cơ hội được nâng cao kiến 
thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và hiểu biết về môi trường quốc tế 
khi tham gia các chương trình thực tập sinh, tu nghiệp sinh do Trung tâm Cung ứng nguồn nhân 
lực, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, Ban Hợp tác quốc tế phối hợp thực hiện với các 
đối tác trong và ngoài nước [H08.08.04.17_Thống kê (số lượng, danh sách) doanh nghiệp hợp tác 
với Học viện tham gia theo chương trình], [H08.08.04.18_Thống kê số lượng người học tham gia 
chương trình và số lượng người học trúng tuyển theo chương trình mỗi năm].  

Để đạt được các kết quả tích cực như trên, Học viện đã triển khai một số biện pháp cải 
thiện cụ thể: 

i) Xây dựng và triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu 
khoa học giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030” để hiện thực hoá Chiến lược hợp tác quốc 
tế [H08.08.04.19_Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giai 
đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030”]; 

ii) Thành lập Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên nhằm thúc đẩy các mạng 
lưới hợp tác trong nước, tăng cường truyền thông quảng bá hình ảnh của Học viện 
[H08.08.04.20_Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên]; 

iii) Thành lập 46 nhóm nghiên cứu (36 nhóm nghiên cứu mạnh, 6 nhóm nghiên cứu xuất 
sắc, 4 nhóm nghiên cứu tinh hoa), thành lập 05 viện nghiên cứu mới, phát triển các doanh nghiệp 
khởi nguồn công nghệ (Spin-off) để thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
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công nghệ với địa phương và doanh nghiệp; hoàn thiện và thương mại hóa các sản phẩm khoa học 
và công nghệ [H08.08.04.21_Danh mục kèm theo QĐ thành lập các nhóm nghiên cứu, 05 viện 
nghiên cứu, Spin-off]; 

iv) Thiết kế các ấn phẩm giới thiệu về Học viện bằng tiếng nước ngoài để tạo thuận lợi 
cho Học viện và các đối tác hiểu biết về nhau tốt hơn, từ đó tìm được các ý tưởng, tiếng nói chung 
trong hợp tác [H08.08.04.22_Tài liệu quảng bá về Học viện trong nước và quốc tế];  

vi) Tích cực truyền thông điện tử các hoạt động đối ngoại nhằm ghi nhận sự hợp tác của 
các đối tác, đồng thời thúc đẩy sự tương tác, kết nối website của Học viện với các đối tác 
[H08.08.04.23_ Kế hoạch truyền thông của Học viện]; 

vii) Thực hiện khen thưởng, vinh danh đối với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài 
nhằm ghi nhận các đóng góp của họ đối với sự phát triển của Học viện, thắt chặt hơn tình hữu 
nghị để khuyến khích sự hợp tác bền lâu [H08.08.04.24_ Danh mục khen thưởng, vinh danh kèm 
theo QĐ/chứng nhận/tin bài]; 

viii) Thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy định nội bộ của Học viện để giúp các hoạt 
động đối ngoại được diễn ra thuận lợi và hiệu quả cao [H08.08.04.25_ Quy định hợp tác quốc tế 
(bản điều chỉnh)]; 

ix) Ứng dụng CNTT (sử dụng Zoom, Google Meet, Microsoft Teams) nhằm đảm bảo hoạt 
động đối ngoại không bị gián đoạn trong bối cảnh COVID-19 theo các kịch bản ứng phó phù hợp 
với diễn biến của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 [H08.08.04.26_ Danh mục kịch bản ứng 
phó đại dịch COVID-19 của Học viện, danh mục + kịch bản ứng phó dịch của các đơn vị chức 
năng liên quan đến hoạt động đối ngoại]; 

x) Triển khai đề tài nghiên cứu/sáng kiến kinh nghiệm cấp Học viện nâng cao hiệu quả 
công tác HTQT [H08.08.04.27_Đề án nâng cao năng lực của đội ngũ viên chức khối hành chính 
trong công tác tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (QĐ 
+ danh mục đề tài/sáng kiến); báo cáo + chứng nhận 02 đề tài HTQT]. 

Trong giai đoạn 2017-2022, Học viện được khen thưởng một số thành tích và giải thưởng 
nổi bật trong hoạt động đối ngoại [H08.08.04.28_ Danh mục khen thưởng, vinh danh + tin bài]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8: 6 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Học viện có chiến lược, kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại 
và các chỉ số cụ thể theo lộ trình thực hiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến 
lược của Học viện; 

- Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối 
ngoại được triển khai tích cực, đồng bộ ở cả đối tác nước ngoài và đối tác trong nước và trên các 
lĩnh vực công tác (đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội) của Học viện; 

- Việc rà soát, đánh giá sự hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại trong 
và ngoài nước được thực hiện thường xuyên, đầy đủ; 

- Học viện duy trì và phát triển mạng lưới và quan hệ đối ngoại trong nước và quốc tế tốt, 
nhiều đối tác phát triển quan hệ ở mức chiến lược có thể phát huy để tăng cường hỗ trợ công tác 



 104 

đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. 
 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Hoạt động của mạng lưới cựu sinh viên quốc tế chưa được đẩy mạnh; 
- Tỷ lệ sinh viên quốc tế bậc sau đại học chưa đa dạng về quốc tịch  
3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 
hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 Khắc phục tồn tại 1: 
Hoạt động của 
mạng lưới cựu sinh 
viên quốc tế chưa 
được đẩy mạnh 

- Duy trì sinh 
hoạt đình kỳ 
mạng lưới cựu 
sinh viên quốc 
tế 
- Thúc đẩy 
giao lưu, trao 
đổi giữa Học 
viện và các cơ 
sở giáo dục, 
nghiên cứu có 
cựu sinh viên 
quốc tế làm 
việc 

Ban HTQT 2023  

2 Khắc phục tồn tại 2: 
Sinh viên quốc tế 
bậc sau đại học 
chưa đa dạng về 
quốc tịch 

- Thúc đẩy 
phát triển các 
chương trình 
liên kết đào tạo 
với các đối tác 
nước ngoài uy 
tín 
- Phát triển các 
chương trình 
đào tạo tiêu 
chuẩn bằng 
tiếng Anh 
được kiểm 
định quốc gia 
hoặc AUN  

Ban HTQT 2023  
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3 Phát huy điểm 
mạnh 1: Học viện 
có chiến lược, kế 
hoạch phát triển các 
đối tác, mạng lưới 
và quan hệ đối 
ngoại và các chỉ số 
cụ thể theo lộ trình 
thực hiện 

Thực hiện kế 
hoạch rà soát 
chiến lược, kế 
hoạch giai 
đoạn 2015-
2020 để điều 
chỉnh cho giai 
đoạn 2021-
2026 

Các ban: TCCB, 
QLĐT, 
CTCT&CTSV, 
KHCN, HTQT 

2021  

4 Phát huy điểm 
mạnh 2: Các chính 
sách, quy trình và 
thỏa thuận để thúc 
đẩy các đối tác, 
mạng lưới và quan 
hệ đối ngoại được 
triển khai tích cực, 
đồng đều trên các 
lĩnh vực công tác 

Tiếp tục duy trì 
các chính sách, 
quy trình và 
thỏa thuận hiện 
hành, liên tục 
rà soát, điều 
chỉnh để thúc 
đẩy hiệu quả 
hoạt động đối 
ngoại 

Các ban: TCCB, 
QLĐT, 
CTCT&CTSV, 
KHCN, HTQT 

Hàng năm  

5 Phát huy điểm 
mạnh 3: Việc rà 
soát, đánh giá sự 
hợp tác với các đối 
tác, mạng lưới và 
quan hệ đối ngoại 
trong và ngoài nước 
được thực hiện 
thường xuyên, đầy 
đủ 

Tiếp tục duy trì 
việc rà soát, 
đánh giá sự 
hợp tác với các 
đối tác, mạng 
lưới và quan 
hệ đối ngoại 
trong và ngoài 
nước thường 
xuyên 

Các ban: TCCB, 
QLĐT, 
CTCT&CTSV, 
KHCN, HTQT 

Hàng năm  

6 Phát huy điểm 
mạnh 4: Học viện 
duy trì và phát triển 
mạng lưới và quan 
hệ đối ngoại trong 
nước và quốc tế tốt, 
nhiều đối tác phát 
triển quan hệ ở mức 
chiến lược 

Thực hiện các 
biện pháp cải 
thiện thiết 
thực, hiệu quả 
để hoạt động 
đối ngoại đạt 
kế hoạch chiến 
lược điều 
chỉnh giai đoạn 
2021-2026 

Các ban: TCCB, 
QLĐT, 
CTCT&CTSV, 
KHCN, HTQT 

Hàng năm  
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TIÊU CHUẨN 9: HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 
Tiêu chí 9.1.Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo 
chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất 
lượng của cơ sở giáo dục. 
  
Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Nông nghiệp được thiết lập, xây dựng và 
phát triển nhằm đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải tiến chất lượng các hoạt động học tập, 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng và đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn và đạt 
được mục tiêu chiến lược của Học viện, đặc biệt là, yêu cầu của các bên liên quan; Hệ thống đảm 
bảo chất lượng bên trong của Học viện được cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo việc vận hành thống nhất 
từ cấp chỉ đạo là Đảng ủy, Ban Giám đốc đến cấp nhỏ nhất là các bộ môn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hình 9.1. Mô hình cơ cấu tổ chức hệ thống ĐBCL bên trong Học viện 

Hội đồng Học viện  bao gồm 21 thành viên có nhiệm vụ quyết định chính sách, chiến lược 
đảm bảo chất lượng đại học, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Học viện [H09.09.01.01: 
Quyết định thành lập Hội đồng Học viện, H09.09.01.02: Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện]; 

Ban Giám đốc gồm 4 thành viên, 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc, có nhiệm vụ xây dựng 
chiến lược phát triển Học viện và kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 
tế và các dịch vụ xã hội của Học viện; phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch đảm bảo chất 
lượng giai đoạn và hằng năm của các đơn vị; chỉ đạo thực hiện các nội dung kế hoạch về công tác 
ĐBCL [H09.09.01.03: Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện]; 

Hội đồng khoa học và Đào tạo Học viện gồm có 21 thành viên, có nhiệm vụ đề xuất các giải 
pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng; Lựa chọn tổ chức kiểm định Học viện 
[H09.09.01.04: Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Học viện] 

Hội đồng Đảm bảo chất lượng gồm 29 thành viên; Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Học viện, 
Phó chủ tịch thường trực là Phó Giám đốc Học viện phụ trách công tác đảm bảo chất lượng 
[H09.09.01.05_Quyết định số 3958/QĐ-HVN ngày 05 tháng 12 năm 2018 về việc thành lập Hội 
đồng ĐBCL Học viện NNVN nhiệm kì 2016-2021]; có vai trò tư vấn, hỗ trợ, giám sát và đánh giá 
việc việc thực hiện các kế hoạch.  

Ban Giám đốc 
 

12 Tổ ĐBCL 
thuộc các đơn vị 

chức  năng 

Trung tâm 
ĐBCL 

14 Tổ ĐBCL 
thuộc các Khoa 

Hội đồng Học 
viện 

 

Hội đồng ĐBCL Hội đồng KH 
&ĐT 
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Trung tâm Đảm bảo chất lượng (TT. ĐBCL) được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2014 
(tiền thân là Trung tâm Khảo thí và ĐBCL)  là đơn vị chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học 
viện trong việc quản lí, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện kế hoạch ĐBCL. Đội ngũ cán 
bộ Trung tâm có 8 người bao gồm 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc trong đó 1 là giảng viên kiêm 
nhiệm trình độ tiến sĩ, 5 chuyên viên có trình độ thạc sĩ và cử nhân được phân công nhiệm vụ cụ 
thể căn cứ vào trình độ, năng lực và thế mạnh của từng cá nhân [H09.09.01.06: Danh sách lý lịch 
trích ngang cán bộ trung tâm]. TT. ĐBCL có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn và phối hợp với các 
khoa và đơn vị chức năng thực hiện kế hoạch ĐBCL với các nhiệm vụ chính sau: 

1. Xây dựng và trình Giám đốc Học viện ký ban hành các văn bản quy định, kế hoạch triển 
khai thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

2. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác đảm bảo chất 
lượng của các đơn vị và cá nhân trong Học viện. 

3. Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Học viện 
và các cấp có thẩm quyền. 

4. Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Học viện 
thường xuyên và định kỳ. Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá, đề xuất và theo dõi thực hiện 
các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng giáo dục trong Học viện. 

5. Tư vấn và thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục: tổ chức hệ thống đảm 
bảo chất lượng giáo dục và hệ thống quản lý chất lượng của Học viện; xây dựng các công cụ, phối 
hợp và lựa chọn cách thức thực hiện lấy ý kiến các bên có liên quan, đánh giá chất lượng dạy học 
cũng như công tác phục vụ việc dạy học. 

6. Triển khai đăng ký tham gia xếp hạng các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, 
xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu phù hợp với chỉ số xếp hạng. 

7. Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của các cá 
nhân, đơn vị trong Học viện, là đầu mối thông tin, phối hợp hoạt động thống nhất trong công tác 
đảm bảo chất lượng giáo dục. 

8. Hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Cung cấp dịch vụ tư vấn nghiệp vụ liên quan 
đảm bảo chất lượng giáo dục. 

9. Là đầu mối đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
10. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức 

năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của 
Trung tâm theo đúng quy định hiện hành. 

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật 
và của Học viện. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao [H09.09.01.07_ Quyết định 
thành lập TT ĐBCL, Chức năng nhiệm vụ của TTĐBCL]. 
 Đội ngũ cán bộ của Trung tâm thường xuyên tham gia các khóa tập huấn nâng cao trình độ 
chuyên môn trong và ngoài nước như: 05 cán bộ được cấp chứng chỉ kiểm định viên theo bộ tiêu 
chuẩn của B.GD&ĐT; 07 cán bộ tập huấn Tier-1 của AUN-QA, 01 cán bộ tham gia tập huấn Tier-
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2 của AUN-QA; 958 lượt CBVC tham gia tập huấn về ĐBCL và 12 lượt CBVC tham gia hội thảo 
ĐBCL[H09.09.01.08_ Danh sách tổng hợp các khóa tập huấn bồi dưỡng trình độ chuyên môn cán 
bộ giai đoạn (2017-2022) kèm các chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn] 

Tổ ĐBCL có 50 thành viên bao gồm 14 khoa chuyên môn và 12 đơn vị chức năng, mỗi đơn 
vị có 2 thành viên trong đó bao gồm một lãnh đạo và một chuyên viên phụ trách về công tác ĐBCL 
của đơn vị, có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với TT.ĐBCL và các đơn vị thực hiện các hoạt 
động đảm bảo chất lượng của Học viện [H09.09.01.09_Quyết định số 1741/QĐ-HVN ngày 02 
tháng 6 năm 2017 về Tổ Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị].  
  Học viện có hệ thống các quy định, quy trình và biểu mẫu hướng dẫn về các hoạt động 
ĐBCL để hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý  như Quy định về công tác Đảm bảo chất lượng 
Học viện, Quy định về công tác lấy ý kiến các hoạt động của Học viện; Quy định về chuẩn đầu ra 
các CTĐT, Quy định xây dựng và kiểm định CTĐT, Quy định mở mới và điều chỉnh các CTĐT, 
Sổ tay chất lượng [H09.09.01.10_Các Quy định về công tác ĐBCL: Quy định về ĐBCL của 
HVNNVN, Quy định lấy ý kiến về các hoạt động của HV, Quy định về chuẩn đầu ra của CTĐT... 
[H09.09.01.11: Sổ tay chất lượng; H09.09.01.12: Các biểu mẫu lấy ý kiến, H09.09.01.13: Biểu 
mẫu xây dựng và cải tiến CTDTD (ĐCCT, Rubric]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến lược, 
chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công 
tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược 
và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 
 
Trong chiến lược phát triển HVNNVN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 [H09.09.02.01: 
chiến lược phát triển Học viện], Học viện đã xác định rõ mục tiêu chiến lược đảm bảo chất lượng 
là: 

Duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục đại học và không ngừng cải thiện chất lượng 
đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ nhằm nâng cao vị thế, khả năng cạnh tranh giáo dục đại 
học của Học viện trong nước và quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu trên HV đã xác định các chính sách về ĐBCL như sau: 
1. Lấy sinh viên làm trung tâm: 
Tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, bình đẳng cho tất cả các dân tộc và các thành phần 

xã hội, phong cách hiện đại và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. 
Triển khai các chương trình giáo dục theo quan điểm giáo dục dựa trên kết quả (Outcome- 

based education, OBE) để sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc một cách chuyên nghiệp, 
tiếp tục học tập để phát triển và sáng tạo trong đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp. 

Áp dụng các cách tiếp cận dạy và học khuyến khích người học tự chủ trong xây dựng kiến 
thức và kinh nghiệm. 

Xây dựng và vận hành hệ thống hỗ trợ sinh viên về học tập và các vấn đề liên quan phục 
vụ hiệu quả nhu cầu học tập và phát triển bản thân của sinh viên. 
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2. Đảm bảo chất lượng là cam kết của lãnh đạo: 
Học viện tuyên bố tầm nhìn và sứ mạng một cách rõ ràng và phù hợp dựa trên nguồn lực 

và định hướng phát triển. Từ đó, Học viện thiết lập sự thống nhất về mục đích và phương 
hướng cho toàn thể các đơn vị. Chiến lược phát triển giai đoạn 10 năm, định hướng 20 năm 
được xây dựng với các mục tiêu và giải pháp chiến lược mang tính cạnh tranh để thực hiện Sứ 
mạng và đạt đến Tầm nhìn. Song song đó, Học viện ban hành và áp dụng các chính sách, quy 
định, cơ chế để tạo ra môi trường thuận tiện cho các đơn vị hoạt động đạt đến các mục tiêu 
chiến lược. 
 3. Sự tham gia của các bên liên quan: 

Phổ biến cho tất cả cán bộ giảng viên các mục tiêu chiến lược, KPIs và kế hoạch hành 
động của Học viện. 
Tạo động lực và truyền cảm hứng cho mọi người bằng các phương cách đa dạng, làm cho mỗi cá 
nhân hiểu rằng mỗi sự đóng góp của họ thông qua công việc đều góp phần cho sự thành công của 
Học viện Khuyến khích sự đổi mới của đơn vị trên cơ sở sự sáng tạo của mỗi người. 
 4. Tiếp cận theo quy trình: 
Mục tiêu sẽ đạt được một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn khi các hoạt động và nguồn lực 
cần thiết cho việc thực hiện được quản lý một cách tổng thể với sự phân bổ một cách cân đối 
và điều chỉnh hợp lý theo từng giai đoạn của quá trình. 
 5. Quản lí theo hệ thống: 
Xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống các quy trình liên quan để nâng cao hiệu quả và hiệu suất 
làm việc của mỗi cá nhân, đơn vị và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các cấp trong 
toàn Học viện nhằm đạt được các mục tiêu của Học viện 
 6. Cải tiến liên tục: 
Hoạt động ĐBCL thường xuyên và liên tục của Học viện là cải tiến chất lượng bao gồm    cải 
tiến quản lý, vận hành, phương cách làm việc ở các cấp để nâng cao kết quả làm việc tổng thể của 
Học viện. 

7. Cách tiếp cận biện chứng trong việc ra quyết định: Các quyết định quan trọng được 
đưa ra dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin được thu thập đầy đủ và đáng tin cậy. 
[H09.09.02.02_ Sổ tay Đảm bảo chất lượng] 

Theo đó, Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc đã có những có các chỉ đạo ưu tiên trong 
ĐBCL, cụ thể là: (1) Đưa công tác tự đánh giá và kiểm định Học viện và các chương trình đào tào 
làm nhiệm vụ trọng tâm cho các khoa và các đơn vị chức năng [H09.09.02.03_ Kế hoạch giai đoạn 
5 năm (2016-2020; 2021- 2025); H09.09.02.04_ Kế hoạch hằng năm từ 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022]; (2) Dành kinh phí của dự án thành phần: “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào 
tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” cho hoạt động 
đảm bảo chất lượng [H09.09.02.05_Đề án WB giai đoạn 1 và giai đoạn 2]. (3) Tăng cường các 
hoạt động hỗ trợ sinh viên về học thuật và phi học thuật [H09.09.02.06_ Hệ thống các dịch vụ hỗ 
trợ học thuật và phi học thuật phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng]; (4) Lấy 
ý kiến các bên liên quan về các hoạt động của Học viện. 
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 Sau 5 năm triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020, Học viện đã tiến hành rà soát đánh giá 
kết quả đạt được so với mục tiêu chiến lược của HV [H09.09.02.07_ Báo cáo rà soát chiến lược 
giai đoạn 2016-2020].  Học viện đã đạt được các kết quả sau:  

- Cải tiến và kiện toàn lại hệ thống ĐBCL bên trong; 
 - Tự đánh giá và kiểm định Học viện năm 2017; 

- Tự đánh giá và đạt kiểm định  2 CTTT gồm Khoa học cây trông tiên tiến và Quản trị kinh 
doanh nông nghiệp tiên tiến theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018; 
 - Tự đánh giá và đạt kiểm định 04 CTĐT gồm Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, 
Chăn nuôi và Khoa học môi trường theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2021 

- Tự đánh giá 04 CTĐT Kinh tế nông nghiệp, Thú y, Kế toán và Rau hoa quả & Cảnh quan 
năm 2019 và đăng ký kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2022; 

Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6  năm 2019; Nghị định số  
99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Thông tư số 
12/2017/TT-BGDÐT, ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 
về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Quyết định số 4403/QĐ-HVN ngày 16/9/2021 
của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Thành lập tổ công tác xây dựng chiến lược phát 
triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Quyết định số 4177/QĐ-HVN ngày 24/12/2015 của Hội 
đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả 5 năm 
thực hiện chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và điều 
chỉnh chiến lược giai đoạn 2021-2030;  Biên bản họp của Tổ công tác xây dựng chiến lược phát 
triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 1/4/2022 về đóng góp ý kiến về Báo cáo tổng hợp 
đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2016-2020 và điều chỉnh chiến lược giai đoạn 2021-2030; Học viện đã điều chỉnh kế hoạch chiến 
lược cho công tác ĐBCL [H09.09.02.08_  Phụ lục kế hoạch đảm bảo chất lượng trong chiến lược 
phát triển HVNNVN đến năm 2030]. 

Các hoạt động ĐBCL của Học viện đều được thực hiện thông qua sự chia sẻ trách nhiệm 
của tất cả các bên liên quan trong và ngoài Học viện. Trong quá trình triển khai kế hoạch ĐBCL, 
Học viện đều lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan để đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược ĐBCL. Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan, bao gồm giảng viên, cán bộ 
công chức, viên chức, nhà tuyển dụng, tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, nhà khoa học, 
chuyên gia, cựu sinh viên, người học và sinh viên mới tốt nghiệp về các lĩnh vực sau: 

- Chương trình đào tạo: Chuẩn đầu ra; cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo. 
- Hoạt động đào tạo: Hoạt động giảng dạy của giảng viên; hoạt động kiểm tra và đánh giá 

sinh viên; quản lý và tổ chức đào tạo. 
- Hoạt động nghiên cứu khoa học. 
- Hoạt động hỗ trợ: Các hoạt động hỗ trợ và tư vấn cho người học, giảng viên, cán bộ công 

chức, viên chức trong Học viện. 
- Hoạt động ngoại khóa của người học. 
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- Cơ sở vật chất: Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; trang thiết bị giảng đường; ký túc 
xá; phòng học; phòng làm việc; phòng thực hành và thí nghiệm; đồng ruộng; trại thực nghiệm; hệ 
thống an toàn và phòng cháy chữa cháy; cảnh quan môi trường; cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe 
của Học viện. 

- Tình hình việc làm của người tốt nghiệp bậc đại học. 
Hoạt động lấy ý kiến được thực hiện thông qua phiếu khảo sát và hội thảo. Hằng năm, Học 

viện tổ chức Hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả lấy ý kiến để đánh giá rút kinh nghiệm việc triển 
khai hoạt động. Thông qua việc phân tích các kết quả LYK, Học viện tìm ra được những ưu điểm 
và những vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai kế hoạch ĐBCL để phát huy những ưu điểm, 
đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế. (H09.09.02.09_ Kế hoạch lấy ý kiến 
về các hoạt động của Học viên từ 2017-2021; H09.09.02.10: Các báo cáo lấy ý kiến về các hoạt 
động của Học viện từ 2017-2021; H09.09.02.11: Biên bản tổng kết Hội nghị lấy ý kiến từ 2017-
2021] 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển 
tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở chiến lược phát triển ĐBCL, Học viện đã giao cho Trung tâm ĐBCL chịu trách 
nhiệm xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 5 năm và kế hoạch hàng 
năm [H09.09.03.01: Kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2016-2020, 2021-2025; H09.09.03.02: kế hoạch 
ĐBCL hằng năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022]. Thông qua Hội nghị CBVC hằng năm, Học viện 
tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch  ĐBCL của năm trước và phổ biến KH ĐBCL của năm tiếp 
theo [H09.9.03.03: Báo cáo Hội nghị CBVC hằng năm từ 2017-2022. Trong các cuộc họp giao 
ban đầu học kỳ của Ban Giám đốc với các khoa và các đơn vị chức năng các nội dung về kế hoạch 
ĐBCL cũng được đưa ra thảo luận để thống nhất các nội dung hoạt động, chỉ đạo thực hiện, giám 
sát, đánh giá một cách  nhất quán từ cấp Học viện đến cấp khoa, ban chức năng và tổ bộ môn 
[H09.09.03.04_ các Biên bản họp]. 
 Thông qua các cuộc họp giao ban, Trưởng các đơn vị chức năng và các khoa chuyên môn 
quán triệt chỉ đạo đưa các nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng có liên quan do Học viện triển 
khai vào kế hoạch hoạt động dài hạn và kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị mình để thực 
hiện và báo cáo tiến độ khi được yêu cầu [H09.09.03.05_ Kế hoạch giai đoạn 2016- 2020; 2021-
2025; H09.09.03.06_KH hằng năm từ 2018,2019,2020,2021, 2022 của các đơn vị có các nội dung 
về công tác ĐBCL]. 

Bảng 9.1. Các chỉ số thực hiện chính trong kế hoạch ĐBCL dài hạn 
STT Thời gian Chỉ số thực hiện chính 

1 2016-2020 

1.1. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định 02 CTTT 
1.2. Tự đánh giá và đánh giá sơ bộ 08 CTĐT theo dự án WB 
1.3. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định Học viện 
1.4. Ban hành các quy định về công tác ĐBCL 
1.5. Xây dựng và cải tiến các công cụ đánh giá 
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1.6. Triển khai các hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan bên trong và 
ngoài Học viện 

2 2021-2025 

2.1. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định các 08 CTĐT theo dự án WB 
2.2. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định Học viện 
2.3. Ban hành các quy định về công tác ĐBCL 
2.4. Thực hiện cải tiến các CTĐT  
2.5. Xây dựng và cải tiến các công cụ đánh giá 
2.6. Triển khai các hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan bên trong và 
ngoài Học viện 

 
Bảng 9.2. Các chỉ số thực hiện chính trong kế hoạch ĐBCL hằng năm từ 2017 đến 2022 

STT Thời gian Chỉ số thực hiện chính 

1 2017 

1.1. Tự đánh giá 02 CTTT  
1.2. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định Học viện 
1.3. Triển khai hoạt động lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy c 
1.4. Ban hành các Quy định về công tác Đảm bảo chất lượng 

2 2018 
2.1. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định 02 CTTT 
2.2. Triển khai hoạt động lấy ý kiến 
2.3. Rà soát các quy định về ĐBCL 

3 2019 

3.1. Thực hiện cải tiến 02 CTTT sau đánh giá ngoài 
3.2. Tự đánh giá 08 CTĐT Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực 
phẩm và Môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Thú y, Kế toán, Rau hoa quả và 
Cảnh quan 
3.3. Rà soát và cải tiến các CTĐT trình độ đại học 
3.3. Triển khai các hoạt động lấy ý kiến 

4 2020 

4.1. Tự đánh giá 08 CTĐT Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực 
phẩm và Môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Thú y, Kế toán, Rau hoa quả và 
Cảnh quan 
4.2. Thực hiện đánh giá nội bộ và sơ bộ 08 CTĐT Chăn nuôi, Công nghệ 
sinh học, Công nghệ thực phẩm và Môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Thú y, 
Kế toán, Rau hoa quả và Cảnh quan 
4.3. Thực hiện cải tiến 08 CTĐT sau đánh giá nội bộ và sơ bộ 

5 2021 

5.1. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định các CTĐT Công nghệ sinh học, 
công nghệ thực phẩm, Môi trường, Rau Hoa quả và Cảnh quan 
5.2. Cải tiến các CTĐT Kinh tế nông nghiệp, Thú y, Kế toán, Rau hoa quả 
và Cảnh quan 
5.3. Tự đánh giá Học viện 
5.4. Rà soát và cải tiến các CTĐT trình độ thạc sĩ 
5.4. Triển khai các hoạt động lấy ý kiến 
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6 2022 

6.1. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định 04 CTĐT Kinh tế nông nghiệp, 
Thú y, Kế toán, Rau hoa quả và Cảnh quan 
6.2. Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định Học viện 
6.3. Rà soát và cập nhật các quy định về ĐBCL bao gồm Quy định ĐBCL 
của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Theo luật Giáo dục Đại học mới năm 
2018); Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam; Quy định về chuẩn đầu ra các CTĐT 
6.4. Xây dựng và cải tiến Công cụ ĐBCL bên trong 
6.5. Triển khai các hoạt động lấy ý kiến 
6.6. Cải tiến các CTĐT Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Chăn 
nuôi và Môi trường 

 
 Để giúp cho các đơn vị chức năng và các khoa triển khai hiệu quả các nội dung trong kế 

hoạch, Trung Tâm ĐBCL đã tổ chức các lớp tập huấn ví dụ như: 
+ Đối với hoạt động tự đánh giá và kiểm định các CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA, Trung 

tâm tập huấn tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí; tập huấn cải tiến và xây dựng chuẩn đầu ra và 
CTĐT [H09.09.03.07: Kế hoạch TĐG và kiểm định các CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 
2018, 2021 và 2022+ Tài liệu tập huấn] 

+ Đối với hoạt động tự đánh giá và kiểm định CSGD, Trung tâm ĐBCL tập huấn tìm hiểu 
về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí; tập huấn về kỹ thuật xác định và tìm kiếm minh chứng phục vụ báo cáo 
[H09.9.03.08: Kế hoạch tự đánh giá và kiểm định Học viện năm 2022+ Tài liệu tập huấn] 

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch ĐBCL chất lượng hằng 
năm, Trung tâm ĐBCL chủ trì tổ chức các cuộc họp để các đơn vị và các khoa báo cáo tình hình 
thực hiện kế hoạch như tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch và những vấn đề khó khăn cần được 
tư vấn hỗ trợ để tìm ra giải pháp thực hiện kịp thời và hiệu quả. 

Cuối năm, Trung tâm ĐBCL viết báo cáo tổng kết về công tác ĐBCL nêu ra những ưu 
điểm, những vấn đề còn tồn tại để lập kế hoạch cải tiến khắc phục trong năm tiếp theo 
[H09.09.03.09: Báo cáo tổng kết về công tác ĐBCL hằng năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; 
H09.09.03.10: Các kế hoạch cải tiến] 

Kế hoạch ĐBCL của HV được thông báo và gửi tới các đơn vị qua bộ phận Văn thư, đăng 
tải trên website của Học viện để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận [H09.09.03.11_ Ảnh chụp 
website]. Các nội dung ĐBCL được thông báo thông qua các cuộc họp triển khai công việc của 
Ban Giám đốc [H09.09.03.12: Ảnh chụp lịch tuần thông báo các cuộc họp triển khai các nội dung 
về ĐBCL]. Ngoài ra, các nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng cũng được phổ biến toàn thể 
CBVC trong Học viện thông qua sổ tay ĐBCL [H09.09.03.13: Sổ tay chất lượng] 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, 
quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai. 

Học viện có hệ thống lưu trữ văn bản về công tác ĐBCL [H09.09.04.01_ Ảnh chụp giao 
diện website hệ thống văn bản quy định của Học viện]. Hệ thống văn bản ĐBCL của Học viện 
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được lưu trữ theo Quy định về công tác lưu trữ. Văn bản này quy định rất rõ trách nhiệm quản lý 
và tổ chức thực hiện lưu tr ữ của các cấp và các đơn vị; trong đó, Văn phòng Học viện là đầu mối 
tổ chức thực hiện công tác lưu trữ của Học viện theo quy định pháp luật [H09.09.04.02: Quy định 
về công tác văn thư lưu trữ Học viện]; Ngoài ra, các văn bản được lưu trữ tại Trung tâm ĐBCL là 
đơn vị đầu mối tổ chức các kế hoạch ĐBCL. 

Hệ thống văn bản công tác ĐBCL được chia làm 2 cấp: (1) Luật Giáo dục, Các Thông tư, 
văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, (2) Các Quy định và quy trình hướng dẫn, kế hoạch, báo 
cáo tổng kết hằng năm về ĐBCL và các biểu mẫu của Học viện. Các văn bản này được đăng tải 
trên website của Trung tâm ĐBCL [H09.09.04.03. Ảnh chụp giao diện website trung tâm]. Trung 
tâm có 1 cán bộ phụ trách về công tác văn thư, quản lý hệ thống văn bản đi và đến tại đơn vị. Các 
file mềm được lữu trữ trên website theo từng mảng công việc và theo từng năm, các biểu mẫu 
hướng dẫn được đăng tải công khai trên website để các đơn vị và các khoa dễ dàng tiếp cận 
(http://dbcl.vnua.edu.vn/]. Ngoài ra, Trung tâm ĐBCL có 1 cán bộ phụ trách CSDL được thu thập 
hằng năm của toàn Học viện và các minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng các CTĐT và cơ 
sở giáo dục thông qua phần mềm quản lí [H09.09.04.04: Ảnh chụp giao diện phần mềm] 

Để lập kế hoạch theo ngày, tuần và tháng, Trung tâm ĐBCL cũng như các các đơn vị và các 
khoa trong Học viện có thể truy cập hệ thống Elive để chủ động và bố trí tham gia các hoạt động 
ĐBCL của Học viện và đơn vị mình (https://vphv.vnua.edu.vn/). Phần mềm này do Văn phòng 
Học viện phụ trách và phân quyền cho các đơn vị, khoa.  

Để thực hiện công tác lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Trung tâm 
ĐBCL sử dụng: Phần mềm Edusoft thuộc website QLĐT để lấy ý kiến nội dung học phần và hoạt 
động giảng dạy của giảng viên, lấy ý kiến người học, cán bộ và giảng viên về chất lượng dịch vụ, 
môi trường và cơ sở vật chất năm học bằng Biểu mẫu google doc; Ngoài ra, hoạt động khảo sát 
LYK về các CTĐT và các bên liên quan ví dụ như nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và các tổ chức 
xã hội nghề nghiệp cũng được triển khai thực hiện và lưu trữ cơ sở dữ liệu, phiếu lấy ý kiến tại các 
khoa chuyên môn. 
 Bên cạnh đó, Học viện sử dụng hệ sinh thái office 365 trong đó có các chức năng như lưu 
trữ là onedrive, email , giảng dạy và học tập trực tuyến, họp và triển khai hoạt động ĐBCL thông 
qua MSteam[H09.09.04.05_Ảnh chụp giao diện hệ sinh thái office 365] 

Nhằm cải tiến hệ thống, quy định và thủ tục ĐBCL để đáp ứng kịp thời yêu cầu của các 
hoạt động ĐBCL; Học viện đã thực hiện rà soát và cải tiến các văn bản về công tác ĐBCL. Căn 
cứ vào các yêu cầu của Luật giáo dục, Nghị định, Thông tư của Nhà nước và kết quả đạt được của 
công tác ĐBCL, năm 2021 Học viện đã rà soát, điều chỉnh và cải tiến kế hoạch chiến lược ĐBCL 
giai đoạn 2016-2020 [H09.09.04.06_ Báo cáo rà soát chiến lược 2016-2020; H09.09.04.07_ Chiến 
lược phát triển học viện đến năm 2030 đã được điều chỉnh]. Các quy định và quy trình hướng dẫn 
thực hiện công tác ĐBCL cũng được rà soát, điều chỉnh và bổ sung nội dung hướng dẫn thực hiện 
[H09.09.04.08: Các Quy định được rà soát điều chỉnh]. 
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Bảng 9.3: Bảng định kỳ rà soát các văn bản, quy định và quy trình thực hiện công tác 
ĐBCL 

STT 
Quy định, quy trình 
ĐBCL 

Thời điểm rà 
soát 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

1 
Quy định về công tác 
ĐBCL của Học viện 

2021 

Sửa: 
Điều 3 chương II 
Điều 5, 6,7,8 chương III 
Điều 10 chương IV 
Chương III 
[H09.09.04.09: Quy định về công tác ĐBCL 
của Học viện đã điều chỉnh] 

2 
Quy định đánh giá và 
KĐCL các CTĐT 

2021 

2021: [H09.09.04.110: Quy định đánh giá và 
KĐCL các CTĐT đã điều chỉnh] 
* Cách tiếp cận và tự đánh giá CTĐT theo 
version 4 
* Bổ sung quy trình thực hiện tự đánh giá qua 
hình thức trực tuyến  
* Bổ sung cách thu thập và lưu trữ minh chứng 
trực tuyến 
* Bổ sung các nội dung về quy trình phỏng vấn 
các đối tượng bên trong và ngoài Học viện 

3 
Quy định lấy ý kiến về 
các hoạt động của Học 
viện 

2021 

- Bổ sung lấy ý kiến cán bộ giảng viên, người 
học về hoạt động hỗ trợ 
- Xây dựng mẫu phiếu lấy ý kiến giảng viên và 
NCS về CTĐT tiến sĩ 
- Lấy ý kiến người học và giảng viên về hoạt 
động dạy học trực tuyến của giảng viên thông 
qua Msteam [H09.09.04.11: Quy định lấy ý 
kiến về các hoạt động của Học viện] 

4 
Quy định về chuẩn đầu 
ra các CTĐT 

2021 

Xem xét điều chỉnh số lượng chuẩn đầu ra các 
CTĐT trong thời gian tới theo như kiến nghị 
của các chuyên gia đánh giá ngoài các CTDTD 
theo tiêu chuẩn AUN-QA 

5 
Quy định về xây dựng 
và cải tiến các CTĐT 

2020 

Chương III- Mở ngành đào tạo mới: sửa đổi bổ 
sung nội dung Điều 6-Điều kiện chung để mở 
ngành đào tạo mới, Điều 7- Điều kiện mở 
ngành đào tạo đã có trong danh mục ngành đào 
tạo của Nhà nước, Điều 8- Điều kiện mở ngành 
đào tạo thí điểm, Điều 9- Hồ sơ mở ngành đào 
tạo, Điều 10- Quy trình mở ngành đào tạo,  
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STT 
Quy định, quy trình 
ĐBCL 

Thời điểm rà 
soát 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

Điều 12- Thẩm định cấp Học viện và ban hành 
CTĐT; 
Chương IV- Điều chỉnh chương trình đào tạo: 
Sửa đổi bổ sung nội dung Điều 15- Quy trình 
cập nhật CTĐT [H09.09.04.12: Quy định về 
mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên 
ngành đào tạo ban hành kèm theo QĐ số 
36631/QĐ- HVN ngày 01/10/2020] 

6 Sổ tay ĐBCL 2021 

* Điều chỉnh chính sách chất lượng: 
1. Lấy sinh viên làm trung  tâm 
2. ĐBCL là cam kết của lãnh đạo 
3. Sự tham gia của mọi người 
4. Tiếp cận quá trình 
5. Quản lí theo hệ thống 
6. Cải tiến liên tục 
7. Các tiếp cận biện chứng trong việc ra quyết 
định 
* Thay đổi và bổ sung các chương bao gồm:  
 Chương I. Quan điểm và chính sách chất 
lượng 
Chương II. Chương trình giáo dục. 
Chương III. Hệ thống ĐBCL bên trong 
Chương IV. Hệ thống hỗ trợ sinh viên và 
nguồn học liệu 
Chương V. Quản lí thông tin 
Chương VI. Giảng viên và cán bộ hỗ trợ 
Chương VII. Nghiên cứu khoa học 
Chương VIII. Phục vụ cộng đồng 
Chương IX. Nghiên cứu Học viện 
[H09.09.04.13: Sổ tay chất lượng đã sửa đổi 
năm 2021] 

7 
Chiến lược phát triển 
Học viện 

2021 

2021: Bổ sung chính sách chất lượng và điều 
chỉnh các chỉ số thực hiện về công tác ĐBCL 
[H09.09.04.14. Báo cáo kết quả rà soát chiến 
lược 2021] 

  
 Các văn bản về ĐBCL được phổ biến đến CBVC và người lao động thông qua  Hôi nghi 
CBVC, các cuộc họp giao ban các cấp đồng thời tất cả các văn bản, thủ tục được đăng tải trên 
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website và sổ tay ĐBCL của Học viện để các bên liên quan đễ dàng tiếp cận [H09.09.04.15_ Sổ 
tay chất lượng; http://dbcl.vnua.edu.vn/]. Các nội dung về quy định, quy trình thủ tục hướng dẫn 
người người học được đăng tải công khai trên website của Học viện, sổ tay sinh viên giúp người 
học dễ dàng nắm bắt thông tin và thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn [H09.09.04.16_ Sổ 
tay sinh viên]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo 
lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

 
Trong kế hoạch  chiến lược phát triển Học viện đến 2030, các chỉ số thực hiện và các chỉ 

tiêu phấn  đấu chính đã được xác định rõ để  giúp cho Học viện triển khai thực hiện kế hoạch 
ĐBCL, giám sát, đo lường và đánh giá kết quả thực hiện, cụ thể các chỉ số thực hiện chính như 
sau [H09.09.05.01_ Phụ lục Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2030]:  

Bảng 9.4. Các chỉ số thực hiện chính trong kế hoạch chiến lược ĐBCL 
Nội dung Thời gian Chỉ số thực hiện chính 

1. Tổ chức tự đánh giá 
Học viện và các chương 
trình đào tạo theo các bộ 
tiêu chuẩn trong nước và 
quốc tế nhằm nâng cao 
chất lượng hoạt động 

toàn diện của Học viện; 

2017-2020 

- Năm 2017: Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định Học viện 
- Năm 2018: Hoàn thành tự đánh giá và kiểm định 02 CT tiên tiến 
- 2019-2020: Thực hiện tự đánh giá 08 chương trình đào tạo theo 
cam kết với WB 

2021-2030 

- 2022-2023: thực hiện và hoàn thành tự đánh giá Học viện. 
- Đến 2025, 50% chương trình đào tạo đại học hoàn thành tự đánh 
giá; 20% chương trình đào tạo sau đại học hoàn thành tự đánh giá. 
- Năm 2030: 100% chương trình đào tạo đại học hoàn thành tự 
đánh giá, 50% chương trình đào tạo thạc sĩ hoàn thành tự đánh 
giá. 

2. Xây dựng kế hoạch, 
đăng ký và tổ chức thực 
hiện các hoạt động kiểm 
định chất lượng Học viện 
và chương trình đào tạo 

theo tiêu chuẩn trong 
nước và quốc tế; Triển 
khai các hoạt động hậu 

kiểm định để duy trì 
công nhận. Công bố 

công khai các kết quả 
đánh giá và kiểm định 

chất lượng 
 
 

2021-2030 

* Đối với cấp CTĐT: 
- Năm 2021: 4 CTĐT đánh giá ngoài đạt chuẩn AUN-QA 
- Năm 2022: 4 CTĐT đánh giá ngoài đạt chuẩn AUN-QA 
- Năm 2024: 4 CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc 
tế. 
- Năm 2026: 4 CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc 
tế. 
- Năm 2028: 4 CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc 
tế. 
- Năm 2030: 4 CTĐT kiểm định đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc 
tế. 
* Đối với cấp Học viện: 
- Năm 2023, Học viện được tái kiểm định và đạt chuẩn quốc gia. 
- Năm 2030, Học viện được đánh giá  và đạt chuẩn AUN-QA. 
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Để đạt được các chỉ tiêu phấn đấu này, Học viện đã cụ thể hóa các chỉ số và chỉ tiêu phấn 

đấu đưa vào trong các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm [H09.09.05.02_ Kế hoạch ĐBCL 
hàng năm từ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022].  Căn cứ vào kế hoạch ĐBCL chung của toàn Học 
viện, các khoa và các đơn vị chức năng đưa các nội dung ĐBCL có liên quan vào  kế hoạch hoạt 
động hằng năm của đơn vị mình. [H09.9.05.03: Kế hoạch hằng năm của các đơn vị]; 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động hằng năm và tình hình triển khai kế hoạch trong thực tiễn, 
Trung tâm ĐBCL viết báo cáo. Từ báo cáo kết quả này, Học viện tiếp tục rà soát, đánh giá, điều 
chỉnh và đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cho năm sau. [H09.09.05.04_ Báo cáo rà soát chiến lược 2016-
2020; H09.9.5.05. Báo cáo tổng kết hàng năm về công tác ĐBCL từ 2017 đến 2021].  

Trong giai đoạn 2017-2021, công tác ĐBCL đã có những đóng góp quan trọng cho việc 
phát triển Học viện. Báo cáo đánh giá chiến lược “giai đoạn 2016-2020” và đánh giá chiến lược 
giai đoạn 2021-2030”, cho thấy các thành tích đạt được trong công tác ĐBCL đã được ghi nhận 
với một số kết quả cụ thể như sau:  

1. Học viện đã xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản cơ bản để định hướng, chỉ đạo 
và hưỡng dẫn triển khai công tác ĐBCL: Các quy định, quy trình, hướng dẫn sử dụng nội bộ về 
công tác bảo đảm chất lượng được xây dựng và ban hành, hàng năm được cập nhật gồm có Quy 
định ĐBCL, Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện, Quy định xây dựng 
CĐR các CTĐT, Quy định xây dựng và kiểm định các CTĐT, Quy định về mở mới và điều chỉnh 
các CTĐT, Sổ tay chất lượng, các biểu mẫu và công cụ lấy ý kiến, thu thập cơ sở dữ liệu hàng 
năm. 
2) Kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong được 
Học viện và các đơn vị được xây dựng, phê duyệt và triển khai, báo cáo đánh giá hàng năm thông 
qua báo cáo tổng kết và Hội nghị cán bộ viên chức; 
3) Năm 2017, Học viện đã hoàn thành kiểm định cấp Học viện và đạt chứng nhận chất lượng với 
88,5% tiêu chí đạt; Từ năm 2017, Học viện đã có biểu mẫu, công cụ thu thập cơ sở dữ liệu các 
hoạt động của Học viện hàng năm; Các kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài và kiểm định Học viện 
được công bố công khai;  
4) Năm 2018, 02 CTĐT tiên tiến đã được đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn AUN-QA; 
5) Cải tiến chất lượng các CTĐT: rà soát và cải tiến CĐR các CTĐT của Học viện năm 2017-
2019; rà soát và cải tiến đề cương chi tiết học phần; cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá, 
cơ sở vật chất phục vụ các CTĐT. 
6) Năm 2021 Học viện đã có 4 CTĐT được tổ chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á 
công nhận đạt kiểm định. 
7) Hằng năm, Học viện cử cán bộ viên chức của TT. ĐBCL và các đơn vị tham gia các hội thảo, 
tập huấn về công tác ĐBCL: giai đoạn 2015-2020 có 03 cán bộ TT. ĐBCL học Thạc sĩ trong nước 
và 01 cán bộ học Thạc sĩ tại Nhật Bản; 05 cán bộ được cấp chứng chỉ kiểm định viên theo bộ tiêu 
chuẩn của B.GD&ĐT; 08 cán bộ tập huấn Tier-1 của AUN-QA, 01 cán bộ tham gia tập huấn Tier-
2 của AUN-QA; 958 lượt CBVC tham gia tập huấn về ĐBCL và 12 lượt CBVC tham gia hội thảo 
ĐBCL. 
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu 
chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo 
dục.  

Căn cứ vào Nghị quyết Đảng ủy, các chính sách chất lượng và dựa trên việc đánh giá điểm 
mạnh, điểm hạn chế của Học viện và những cơ hội cũng như thách thức của xu hướng phát triển 
giáo dục trong thời kỳ hội nhập và công nghệ số chiến lược phát triển Học viện đến 2030 đã được 
xây dựng. Để hoàn thiện chiến lược trước khi ban hành, Học viện đã tổ chức lấy ý kiến các bên 
liên quan tại các cuộc họp các đơn vị trong Học viện [H09.09.06.01_ Biên bản họp lấy ý kiến về 
chiến lược ]. So với chiến lược phát triển Học viện đến năm 2020, tầm nhìn 2030, chiến lược phát 
triển Học viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã cụ thể hóa các mục tiêu thực hiện và phấn 
đấu bằng những chỉ tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, trên từng lĩnh vực: đào tạo, KHCN, nhân sự, 
CSVC, HTQT, phục vụ cộng đồng [H09.09.06.02: Chiến lược phát triển 2021-2030]. 

Việc lập kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm và xây dựng các chỉ số thực hiện chính và 
các chỉ tiêu phấn đấu chính để đáp ứng các mục tiêu chiến lược ĐBCL tại Học viện được thực hiện 
theo các bước như sau:(1) Căn cứ vào các Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước; chiến 
lược phát triển Học viện, các báo cáo tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch ĐBCL tại Hội nghị 
CBVC trong toàn Học viện; Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch và chỉ tiêu 
ĐBCL, Ban Giám đốc giao Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì lập kế hoạch ĐBCL và đưa ra 
các chỉ tiêu chính thực hiện hằng năm. (2) Từ kế hoạch chung này, các đơn vị chức năng và các 
khoa có liên quan trong Học viện cụ thể hóa bằng các nội dung hoạt động trong kế hoạch hằng 
năm của đơn vị và khoa mình. (3) Các kế hoạch hoạt động, các chỉ số và chỉ tiêu phấn đấu chính 
được trình Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt. (4) Sau khi Ban Giám đốc phê duyệt, đơn vị chủ 
trì triển khai thực hiện các nội dung tới các bên có liên quan thông qua các cuộc họp triển khai 
[H09.9.06.03: Báo cáo Hội nghị CBVC hằng năm 2017-2022; H09.9.06.04: Báo cáo tổng kết hằng 
năm của TTĐBCL 2017,2018,2019,2020,2021;  H09.9.06.05: Kế hoạch ĐBCL hằng năm từ 
2018,2019,2020,2021,2022] 

Sau 5 năm thực hiện, căn cứ vào Luật giáo dục điều chỉnh năm 2019, Thông tư hướng dẫn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm về công tác ĐBCL, 
Học viện đã thực hiện rà soát, đánh giá, đo lường và cải tiến các chỉ tiêu thực hiện chính và các 
chỉ tiêu phấn đấu chính. Học viện đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và bổ sung vào chiến lược phát 
triển Học viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 [H09.09.06.06_ Quyết định Ban hành chiến 
lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050]. Trong bản chiến lược này, Học 
viện thực sự chú trọng đến công tác Đảm bảo chất lượng bằng việc xây dựng mục tiêu và các giải 
pháp chính cụ thể hơn so với bản chiến lược cũ [H09.09.06.07_ Chiến lược phát triển Học viện 
giai đoạn 2015-2020]. Các chỉ số thực hiện và các chỉ tiêu phấn đấu chính cũng được cải tiến để 
đáp ứng các mục tiêu chiến lược về đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng và đáp ứng công tác 
ĐBCL -của Học viện.  
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Bảng 9.5: Các chỉ số thực hiện trong kế hoạch chiến lược ĐBCL đã điều chỉnh 
Nội dung Các chỉ số thực hiện chính trong kế 

hoạch chiến lược 2016-2030 
Chỉ số thực hiện chính được 

điều chỉnh năm 2021 

1. Tổ chức tự đánh 
giá Học viện và các 
chương trình đào tạo 
theo các bộ tiêu 
chuẩn trong nước và 
quốc tế nhằm nâng 
cao chất lượng hoạt 
động toàn diện của 
Học viện;  

- 50% chương trình đào tạo đại học  
và 30% chương trình đào tạo sau đại 
học hoàn thành tự đánh giá theo 
chuẩn AUN-QA 
- 5% chương trình đào tạo đại học và 
5% chương trình đào tạo sau đại học 
hoàn thành tự đánh giá theo tiêu 
chuẩn ASSCB 
- 5% chương trình đào tạo đại học và 
hoàn thành tự đánh giá theo tiêu 
chuẩn ABET 
Hằng năm hoàn thành báo cáo tự đánh 
giá Học viên theo TCVN 

- Năm 2022-2023: thực hiện và 
hoàn thành tự đánh giá Học viện. 
- Đến 2025, 50% chương trình 
đào tạo đại học hoàn thành tự 
đánh giá; 20% chương trình đào 
tạo sau đại học hoàn thành tự 
đánh giá. 
- Năm 2030: 100% chương trình 
đào tạo đại học hoàn thành tự 
đánh giá, 50% chương trình đào 
tạo thạc sĩ hoàn thành tự đánh giá. 

2. Xây dựng kế 
hoạch, đăng ký và tổ 
chức thực hiện các 
hoạt động kiểm định 
chất lượng các 
chương trình đào tạo 
theo tiêu chuẩn trong 
nước và quốc tế; 
Triển khai các hoạt 
động hậu kiểm định 
để duy trì công nhận. 
Công bố công khai 
các kết quả đánh giá 
và kiểm định chất 
lượng 
 
 

- Đến năm 2016, có 2 chương trình 
tiên tiến được kiểm định và đạt chuẩn 
AUN-QA 
- Đến hết năm 2019, có thêm 4 
chương trình đào tạo đại học được 
kiểm định và đạt chuẩn AUN-QA; 
Đăng ký kiểm định 1 chương trình 
đào tạo đại học, 1 chương trình đào 
tạo sau đại học theo chuẩn AUN-QA; 
Đăng ký kiểm định 1 chương trình 
đào tạo đại học theo chuẩn ASSCB và 
1 chương trình đào tạo đại học theo 
chuẩn ABET.  
- Đến năm 2025, có thêm 6 chương 
trình đào tạo đại học và 1 chương 
trình đào tạo sau đại học hoàn thành 
kiểm định và đạt chuẩn AUN-QA; có 
2 chương trình đào tạo đại học hoàn 
thành kiểm định và đạt chuẩn 
ASSCB, 2 chương trình đào tạo đại 
học hoàn thành kiểm 

 
- Năm 2021: 4 CTĐT đánh giá 
ngoài đạt chuẩn AUN-QA 
- Năm 2022: 4 CTĐT đánh giá 
ngoài đạt chuẩn AUN-QA 
- Năm 2024: 4 CTĐT kiểm định 
đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. 
- Năm 2026: 4 CTĐT kiểm định 
đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. 
- Năm 2028: 4 CTĐT kiểm định 
đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. 
- Năm 2030: 4 CTĐT kiểm định 
đạt chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. 
 

3. Xây dựng kế 
hoạch và tổ chức 
kiểm định Học viện 

- Đến năm 2016 Học viện được kiểm 
định và đạt TCVN.  

- Năm 2023, Học viện được tái 
kiểm định và đạt chuẩn quốc 
gia. 



 121 

Nội dung Các chỉ số thực hiện chính trong kế 
hoạch chiến lược 2016-2030 

Chỉ số thực hiện chính được 
điều chỉnh năm 2021 

theo TCVN và khu 
vực, triển khai tốt 
các hoạt động hậu 
kiểm định để duy trì 
công nhận 

-  Năm 2020 tái kiểm định và duy trì 
được công nhận TCVN 
- Năm 2025 Học viện được kiểm định 
và đạt chuẩn AUN-QA 
- Năm 2029 tái kiểm định và duy trì 
được công nhận chuẩn AUN-QA 

- Năm 2030, Học viện được 
đánh giá  và đạt chuẩn AUN-QA 

Việc cải tiến quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu 
chính đã giúp Học viện đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 

- Nâng cao chất lượng tổng thể các CTĐT do Học viện xây dựng và liên kết với đối tác 
nước ngoài, năm 2019, Học viện  đã ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng các CTĐT 
[H09.09.06.08_ Kế hoạch KĐ 8 CTĐT].  Số lượng các CTĐT theo kế hoạch đã được điều chỉnh 
tăng lên so với chỉ tiêu đề ra trong chiến lược ĐBCL ban hành năm 2015, cụ thể: 

Thực hiện kế hoạch trên, cho đến năm 2021, Học viện đã hoàn thành ĐGN và nhận giấy 
chứng nhận chất lượng CTĐT với 04 CTĐT chất lượng cao trình độ đại học [H09.09.06.09_ Chứng 
chỉ đạt kiểm định của 04 CTĐT năm 2021]. Hiện tại Học viện đang triển khai TĐG 04 CTĐT trình 
độ đại học và đăng ký kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA vào tháng 10 năm 2022 [H09.09.06.10_ 
kế hoạch TĐG và kiểm định 04 CTĐT năm 2022]. 

- Kết quả thực hiện rà soát, thường xuyên cải tiến các chỉ tiêu phấn đấu cho thấy các các 
chỉ tiêu chính về đội ngũ (tỷ lệ GV, CB, nhân viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng), 
về hoạt động đào tạo (tỷ lệ SV thôi học giảm, SV có việc làm cao), về CSVC (phòng học, phòng 
làm việc và trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu dạy – học và làm việc...), các hoạt động phục vụ 
cộng đồng được cải thiện [H09.09.06.11_ Báo cáo LYK các bên liên quan từ 2017-2021, 
H09.09.06.12: Báo cáo về tình hình việc làm từ 2017- 2021].  

- Hàng năm, Học viện thực hiện các khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về chất lượng 
giảng dạy của GV, chất lượng CTĐT, mức độ đáp ứng nhu cầu người đọc của của thư viện, dịch 
vụ hỗ trợ... Kết quả khảo sát được sử dụng làm cơ sở để Học viện xây dựng kế hoạch và thực hiện 
cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục [H09.09.06.13_ Các báo cáo khảo sát LYK, H09.9.6.14. 
Các kế hoạch cải tiến]. 

- Một trong những cải tiến trong việc lập kế hoạch hoạt động năm học của các đơn vị là từ 
năm học 2021- 2022, Học viện yêu cầu các đơn vị khi xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch 
ngân sách phải đưa đầy đủ các chỉ số mục tiêu cụ thể cho từng mảng hoạt động, trong đó bổ sung 
các chỉ số về hoạt động phục vụ cộng đồng [H09.09.06.14_ Kế hoach năm 2021. 2022 về ĐBCL]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 9:  
1. Điểm mạnh: 
1.Hệ thống ĐBCL được cấu trúc chặt chẽ, thống nhất với tất cả các cấp 
2. Bộ quy định và quy trình hướng dẫn thực hiện công việc cụ thể và rõ ràng 
3. Các chỉ số thực hiện chính được xác định và được chuyển tải cụ thể thành các kế hoạch 
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hoạt động, được rà soát và cải tiến; 
4. Số lượng các CTĐT đạt kiểm AUN-QA cao hơn so với chỉ tiêu 
5. Sự chỉ đạo nhất quán từ Ban Giám đốc đến các đơn vị chức năng, Khoa và tổ bộ môn 

trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch ĐBCL đạt hiệu quả cao. 
2. Điểm tồn tại:  
1. Số lượng cán bộ được đào tạo cấp chứng chỉ kiểm định viên chưa nhiều 
2. Việc số hóa cơ sở dữ liệu và minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định còn 

hạn chế. 
3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Thời gian 
thực hiện 
(bắt đầu 
và hoàn 
thành) 

Ghi chú 

1 

Khắc phục 
điểm tồn tại: Số 
lượng cán bộ 
được đào tạo về 
công tác kiểm 
định chất lượng 
chủ yếu đang tập 
trung tại đơn vị 
chuyên trách 
 

Tăng cường công 
tác đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ 
tham gia các lớp 
tập huấn kiểm 
định viên và cấp 
thẻ kiểm định 
viên do Trung tâm 
KĐCLGD ĐHQG 
tổ chức 

Trung tâm 
Đảm bảo 
chất lượng 

Các ban 
chức năng 
và các khoa  

2022 

Việc cử đi 
đào tạo tại 
các khóa  
tập huấn 
các đơn vị 
đề xuất và 
Giám đốc 
phê duyệt 

2 

Khắc phục 
điểm tồn tại: 
Việc phối hợp 
để chiết xuất và 
cung cấp cơ sở 
dữ liệu giữa các 
đơn vị chưa hiệu 
quả 
 

Cải tiến hệ thống 
lưu trữ, triết xuất 
dữ liệu trực tuyến 
nội bộ giữa các 
đơn vị trong Học 
viện một cách 
hiệu quả hơn 
- Xây dựng phần 
mềm lưu trữ, triết 
xuất dữ liệu trực 
tuyến kịp thời và 
nhanh chóng 

Quản trị 
mạng 
Trung tâm 
Đảm bảo 
chất lượng 

Các đơn vị 
chức năng 
và các khoa 

2022  
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3 
Phát huy điểm 
mạnh 1 

Giai đoạn 2022- 
2026 tiếp tục rà 
soát nâng cấp cấu 
trúc hệ thống 
ĐBCL bên trong 

TT. 
ĐBCL 
 

TT. ĐBCL 
 

2022-2026  

4 
Phát huy 

điểm mạnh 2 

Hằng năm tiếp 
tục rà soát cải tiến 
Bộ quy định và 
quy trình hướng 
dẫn thực hiện 
công việc  
 

Các đơn 
vị trong 
Học viện 
 

TT. ĐBCL 
 

2022-2026  

5 
Phát huy 

điểm mạnh 3 

Các chỉ số thực 
hiện chính tiếp 
tục được xác 

định, được cải 
tiến và chuyển tải 
cụ thể thành các 
kế hoạch hoạt 

động, 

Các đơn 
vị trong 
Học viện 
 

TT. ĐBCL 2022-2026  

6 
Phát huy 

điểm mạnh 4 

Tiếp tục đăng kí 
kiểm định các 

CTĐT   

Các khoa 
chuyên 
môn 

TT. ĐBCL 
 

2022-2026  

7 
Phát huy 

điểm mạnh 5 

Ban Giám 
đốc tiếp tục chỉ 
đạo nhất quán từ 
đến các đơn vị 
chức năng, Khoa 
và tổ bộ môn 
trong việc triển 
khai thực hiện các 
kế hoạch ĐBCL 
đạt hiệu quả cao. 

 

Các đơn 
vị chức 
năng, các 
khoa 
chuyên 
môn 

Ban Giám 
đốc 

2022  
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TIÊU CHUẨN 10:  TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
 
Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập. 
 

Kế hoạch dài hạn TĐG và ĐGN cấp Học viện và CTĐT được xây dựng và ban hành trong 
Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 
[H10.10.01.01_QĐ số 4177/QĐ-HVN ngày 24/12/2015 và các QĐ điều chỉnh chiến lược + phụ 
lục chiến lược] và kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm [H01.10.01.02_Các Kế hoạch đảm bảo 
chất lượng hằng năm]. Trong đó, HV đã đặt kế hoạch: 1) Tự đánh giá cấp Học viện năm 2021-
2022, 2026-2027 và tái kiểm định ngoài cấp Học viện theo tiêu chuẩn Quốc gia vào năm 2022, 
2027; 2) Tự đánh giá cấp CTĐT: Đến 2025, 50% CTĐT đại học và 20% CTĐT sau đại học; đến 
năm 2030, 100% CTĐT đại học và 50% CTĐT sau đại học hoàn thành tự đánh giá; 3)  Kiểm định 
ngoài CTĐT: 04 CTĐT năm 2021 và 4 CTĐT năm 2022 được KĐCL theo AUN-QA; 8 CTĐT 
giai đoạn 2024-2026 và 8 CTĐT giai đoạn 2026-2030 được KĐCL theo tiêu chuẩn quốc gia. 

Để chuẩn bị thực hiện TĐG và đánh giá ngoài cấp HV và cấp CTĐT, HV đã thành lập HĐ 
TĐG. HĐ có nhiệm vụ lập và triển khai kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết cho các hoạt động 
TĐG và ĐGN. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể [H10.10.01.03_ Quyết định thành lập HĐ TĐG 
HV &CTĐT]. Nội dung kế hoạch chỉ rõ các quy trình thực hiện, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 
viên Hội đồng TĐG, thời gian thực hiện từng công việc cụ thể và một số nội dung khác. Kế hoạch 
này được HĐ ĐBCL của HV thông qua, GĐ học viện kí ban hành để triển khai đến tất cả các đơn 
vị liên quan biết và thực hiện.  Đối với hoạt động TĐG và ĐGN CTĐT, các Khoa phụ trách CTĐT 
dựa trên kế hoạch tổng thể của HV, lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt động do khoa đảm nhiệm 
[H10.10.01.04_ Kế  hoạch TĐG và ĐGN HV & CTĐT]. Trung tâm ĐBCL là đầu mối triển khai các 
hoạt động TĐG và ĐGN bao gồm xây dựng các văn bản và biểu mẫu, tổ chức tập huấn và hướng dẫn 
các bên liên quan thực hiện TĐG và ĐGN theo kế hoạch [H10.10.01.05_ Sổ tay ĐBCL]. Khi các hoạt 
động TĐG được triển khai, Học viện thành lập Hội đồng TĐG và phân công nhiệm vụ rõ ràng Ngoài ra, 
Trung tâm ĐBCL cũng là đầu mối liên hệ với các tổ chức KĐCL trong và ngoài nước để đăng ký và 
thực hiện các bước theo quy trình [H10.10.01.06_ Văn bản trao đổi với tổ chức KĐCLGD về việc 
đăng ký KĐCLGD, chuẩn bị cho đánh giá ngoài CSGD/CTĐT]. 

Căn cứ theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng – Bộ GDĐT, Học viện đã xây ban hành quy 
định đảm bảo chất lượng, quy định về đánh giá và kiểm định CTĐT của HVN [H10.10.01.07_ Quyết 
định số 1570/QĐ-HVN ngày 18 tháng 5 năm 2017 ban hành Quy định về ĐBCL giáo dục của HVN;  
Quyết định số 4225/QĐ-HVN ban hành uy định về đánh giá và kiểm định CTĐT của HVN ngày 23 
tháng 10 năm 2017]. TTĐBCL thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn thực hiện TĐG, thu thập 
minh chứng, ĐGN và các văn bản liên quan đến ĐBCL và upload lên website trung tâm để các bên liên 
quan được biết http://dbcl.vnua.edu.vn/. Bên cạnh đó, Học viện đã tổ chức và cử cán bộ và các thành 
viên hội đồng tự đánh giá  tham gia các lớp tập huấn về nâng cao năng lực ĐBCL, công tác kiểm 
định CTĐT và CSGD [H10.10.01.08_Quyết định cử cán bộ tham gia tập huấn; Tài liệu tập huấn 
nâng cao năng lực kiểm định]. Học viện cũng cử các cán bộ tham gia làm quan sát viên tham gia 
ĐGN để nắm rõ hơn về quy trình cũng như hoạt động ĐGN [H10.10.01.09_Quyết định cử cán bộ 
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tham gia làm quan sát viên]. Trong quá trình thực hiện TĐG, học viện họp tiến độ thường xuyên 
để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai để đảm bảo các hoạt động TĐG được 
thực hiện theo đúng tiến độ của kế hoạch đề ra [H10.10.01.10_Biên bản họp tiến độ TĐG CTĐT 
và HV].  

 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 

Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ 
và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

Học viện thực hiện kế hoạch  tự đánh giá và đánh giá ngoài và đã đạt được những kết quả 
cụ thể như sau: Về đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, năm 2017, Học viện đã được Trung tâm 
KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn ban hành tại Quyết định số: 
65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 và đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng với 
số tiêu chí đạt yêu cầu là 54/61 tiêu chí, chiếm 88,5% [H10.10.02.01_Kế hoạch, chương trình đánh 
giá ngoài, các báo cáo sơ bộ, báo cáo kết quả của đoàn ĐG ngoài, Giấy chứng nhận kiểm định Học 
viện]. Đây là sự khẳng định những điểm mạnh nổi trội về quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của Học viện. Đồng thời, là căn cứ giúp Học viện tiếp tục cải tiến để giữ vững danh hiệu, định 
hướng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo lên một tầm cao mới. Theo chu kỳ kiểm định 5 năm, 
hiện tại Học viện đang thực hiện tự đánh giá để đăng ký đánh giá ngoài vào tháng 8/2022 với bộ 
tiêu chuẩn mới gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí (ban hành theo Thông tư 12/2017-TT-BGDĐT 
ngày 19/5/2017). 

Về đánh giá chương trình đào tạo, Học viện đã kiểm định thành công và đạt chứng chỉ 
KĐCLGD 06 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA bao gồm: Khoa học cây trồng tiên tiến, 
Quản trị kinh doanh tiên tiến vào Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường và Công 
nghệ thực phẩm  [H10.10.02.02_Chương trình, kế hoạch đánh giá ngoài, danh sách đoàn ĐGN, 
báo cáo của đoàn ĐGN, chứng nhận đạt chất lượng kiểm định CTĐT]. Hiện tại Học viện cũng 
đang thực hiện tự đánh giá 04 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN_QA version 4.0. Vào tháng 10/2022, 
Học viện sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá ngoài 04 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn này bao gồm: Rau hoa 
quả cảnh quan, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Thú Y [H10.10.02.03_Kế hoạch, lịch ĐGN dự kiến]. 

 
Việc tự đánh giá được thực hiện bởi Hội đồng tự đánh giá với số lượng từ 11 đến 29 thành 

viên bao gồm có chủ tịch hội đồng TĐG, Phó chủ tịch hội đồng TĐG, các nhóm công tác phụ trách 
viết báo cáo tiêu chuẩn, các cán bộ hỗ trợ thu thập minh chứng và các thư ký [H10.10.02.04_ Các 
Quyết định thành lập HĐ TĐG cấp HV và cấp CTĐT]. Trong thực tiến triển khai TĐG học viện 
năm 2017 và kiểm định 08 CTĐT theo AUN-QA cho thấy việc lựa chọn các thành viên  hội đồng 
TĐG và việc tập huấn, hướng dẫn cho tất cả các thành viên trong hội đồng TĐG về bộ tiêu chuẩn 
đánh giá cũng như quy trình tự đánh giá và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên hội 
đồng TĐG là rất quan trọng. Điều này giúp việc TĐG được tiến hành theo đúng tiến độ và đạt 
được kết quả đã đề ra.  

Hơn nữa, để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của 
công việc, Học viện đã nỗ lực thúc đẩy công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách thông qua 
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các chương trình đào tạo ngắn hạn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng như cử cán bộ TTĐBCL tham 
gia học khoá đào tạo liên quan đến đảm bảo chất lượng và hiện tại 100% cán bộ TTĐBCL đã được 
tập huấn bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp CSGD và cấp CTĐT, trong đó 6/8 cán bộ có chứng chỉ được 
cấp bởi tổ chức AUN-QA; 03 cán bộ đã có chứng nhận đào tạo kiểm định viên KĐCLGD  
[H10.10.02.05_ Danh sách thống kê các lớp tập huấn trong 5 năm qua kèm các chứng chỉ, giấy 
chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn...]. Ngoài ra, Học viện còn mời các chuyên gia có uy tín 
trong lĩnh vực ĐBCL tập huấn về quy trình đảm bảo chất lượng bên trong, năng lực thiết kế CTĐT 
để tập huấn cho không chỉ cán bộ, chuyên viên TTĐBCL được đào tạo bồi dưỡng mà các thành 
viên hội đồng tự đánh giá, các cán bộ phòng ban, khoa nhằm nâng cao năng lực để có thể thực 
hiện việc tự đánh giá định kỳ tốt hơn [H10.10.02.06_Danh sách các lớp tập huấn có sự tham gia 
của cán bộ, GV trong trường và các tài liệu kèm theo]. 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện tự đánh giá, Trung tâm Đảm bảo chất lượng cũng có 
những tài liệu và tổ chưc những buổi hướng dẫn cụ thể cho các thành viên tham gia hiểu rõ và có 
thể thực hiện công việc theo yêu cầu [H10.10.02.07_Tài liệu tập huấn, biên bản họp hội đồng TĐG 
trong quá trình thực hiện TĐG&ĐGN ]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát. 
 

Các hoạt động tự đánh giá của Học viện được thực hiện theo chu trình P-D-C-A (Plan – Do – 
Check - Act). Trong giai đoạn từ 2017 đến nay, Học viện đã hoàn thành tự đánh giá Học viện và các 
CTĐT [H10.10.03.01_ Báo cáo TĐG HV và các CTĐT, kết quả đánh giá nội bộ]. Sau mỗi hoạt động tự 
đánh giá, đánh giá nội bộ, Học viện đều xây dựng và thực hiện các kế hoạch duy trì điểm mạnh và khắc 
phục điểm tồn tại [H10.10.03.02_Các kế hoạch cải tiến chất lượng Học viện và CTĐT sau TĐG]. Để 
đảm bảo việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Học viện và CTĐT sau TĐG, Học viện thường 
xuyên tổ chức các cuộc họp tiến độ để các đơn vị triển khai báo cáo kết quả thực hiện [H10.10.03.03_ 
Biên bản họp tiến độ có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến sau TĐG] 

Trong đợt đánh giá ngoài Học viện năm 2017, đoàn đánh giá ngoài đã đưa ra 10 điểm mạnh liên 
quan đến tầm nhìn, sứ mạng; cơ cấu tổ chức; CTĐT (việc rà soát CTĐT được xây dựng, rà soát dựa trên 
kết quả khảo sát các bên liên quan, đối sánh với các CTĐT khác, thực hiện đánh giá ngoài CTĐT theo 
tiêu chuẩn AUN_QA; Các hình thức đào tạo đa dạng đáp ứng được nhu cầu người học; ); Công tác quản 
lý và bồi dưỡng nhân sự đảm bảo quyền dân chủ và đáp ứng nhu cầu của cán bộ, nhân viên; Học viện tổ 
chức các buổi định hướng, sinh hoạt chính trị đầu khoá cung cấp  cho sinh viên những thông tin cần thiết; 
Hệ thống văn bản đầy đủ các quy định về quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế; Học 
viện có Trung tâm Thông tin – Thư viện , các nhà thi đấu đa năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người 
học và của cán bộ, giảng viên, nhân viên; Học viện có những giải pháp hiệu quả để tăng nhanh nguồn 
thu sự nghiệp. Bên cạnh những điểm mạnh, Đoàn đánh giá ngoài cũng đưa ra 10 khuyến nghị đối với 
Học viện, cụ thể như sau:  

“i. Học viện cần lồng ghép vào sứ mạng và tầm nhìn các nội dung cốt lõi của mục tiêu tổng quát 
phát triển toàn diện và bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam; cần khẳng định tường minh sứ mạng, 
tầm nhìn trong các văn kiện đại hội Đảng bộ; sứ mạng, tầm nhìn cần phân biệt rõ hơn với mục tiêu tổng 
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quát và thể hiện rõ hơn liên kết hữu cơ với các đơn vị thành viên để tạo thêm giá trị gia tăng và nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động. Học viện nên công bố rộng rãi sứ mạng, tầm nhìn, khẩu hiệu hành 
động để các bên tham gia biết và thực hiện; giá trị cốt lõi cần được ban hành thống nhất trên trang web 
và các văn bản khác. Học viện nên tham khảo các bên liên quan khi điều chỉnh sứ mạng, mục tiêu; nên 
điều chỉnh chiến lược phát triển để có các nghiên cứu đỉnh cao, dẫn dắt, tạo nhu cầu mới của xã hội, của 
ngành nông nghiệp; cần xây dựng các tiêu chí trường ĐH đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của ĐH 
nghiên cứu tiên tiến, trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo để xây dựng và triển khai các chiến lược, kế 
hoạch phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn. 

ii. Học viện cần xác định rõ hơn kế hoạch xây dựng các đơn vị nghiên cứu xuất sắc; cần tiếp tục 
rà soát văn bản quản lý để đảm bảo tính thống nhất, sự phù hợp với yêu cầu mới và tính hiệu quả quản 
lý đồng thời cần tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các chỉ 
tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020; cần phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống ĐBCL bên trong; cần xây 
dựng hệ thống ĐBCL bên trong hiệu quả và có tính ổn định về nhân lực; gắn kết hơn nữa các hoạt động 
của các đơn vị trong các hoạt động ĐBCL. 

iii. Học viện cần lấy ý kiến phản hồi của người học sau khi tốt nghiệp và từ các tổ c các đơn vị sử 
dụng lao động một cách đồng bộ và thường xuyên định kỳ cho tất cả các CTĐT, các hình thức đào tạo, 
cần tăng thêm tính liên thông cho cả khối kiến thức bổ trợ.. liên trong với các cơ sở đào tạo khác trong 
và ngoài nước, cần có kế hoạch và giải pháp cụ thể để tăng trên các CĐT liên kết với trường ĐH nước 
ngoài theo các hình thức khác nha. Về sử mạng về tầm nhân đã tuyên bố, Học viện cần sớm lập kế hoạch 
cụ thể và triển khai các hoạt động TĐG và đăng ký KĐCL CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, 
hoặc theo các bộ chuẩn của khu vực, quốc tế. 

iv. Học viện nên có các giải pháp phát triển thêm các CTĐT hệ CLC, tiên tiến, liên kết đào tạo 
quốc tế; cần tăng thêm kiến thức giảng dạy thực tế, kỹ năng thực hành và kết nối doanh nghiệp để tăng 
kỹ năng nghề nghiệp cho người học; cần rà soát và hoàn thiện lại đề cương chi tiết các học phần để thể 
hiện rõ hơn các phương pháp dạy và học, phương pháp và nội dung KTĐG; cần có các quy định và biện 
pháp cụ thể để đảm bảo tính bảo mật, khách quan; câu hỏi thi và đánh giá KQHT cần chú trọng đến đánh 
giá được các năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, bám sát CĐR và mục tiêu môn học, phân loại được 
người học. Hệ thống thu thập thông tin của cựu người học về việc làm và thu nhập cần được xây dựng, 
cập nhật thường xuyên, định kỳ và đầy đủ cho tất cả các hình thức và ngành nghề đào tạo. 

 v. Học viện cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyển dụng đội ngũ có trình độ cao; quy hoạch, 
bồi dưỡng và bổ nhiệm những CBQL có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; cần rà soát tỷ lệ 
SV/GV đối với từng ngành, căn cứ vào đội ngũ thực tế của đơn vị để có biện pháp điều chỉnh tỷ lệ này 
phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT và định hướng phát triển của Học viện; việc đào tạo nâng cao 
trình độ, thái độ chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên cũng cần thực hiện thường xuyên, 
định kỳ.  

vi. Học viện cần mở rộng đối tượng khảo sát ý kiến của SV về Tuần sinh hoạt công dân để làm 
căn cứ cải tiến, nâng cao hiệu quả của hoạt động này; cần lồng ghép giới thiệu các nội dung hướng nghiệp, 
thông tin về tình hình việc làm sau tốt nghiệp để SV sớm có định hướng cho việc học tập, rèn luyện và 
tu dưỡng của bản thân; cần tăng cường vai trò, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của Tổ công tác sinh 
viên, lịch làm việc của Tổ cần được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của khoa. Ngoài ra, 
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Học viện cũng cần tăng cường kết nối với cựu SV để tham gia tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm 
cho SV sắp tốt nghiệp. 

vii. Học viện nên xây dựng kế hoạch KHCN trung hạn làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hằng năm, 
chú trọng các mục tiêu và các chỉ số cơ bản cần đạt trên cơ sở nhận diện rõ hơn các sản phẩm KHCN 
trọng điểm phù hợp thế mạnh của Học viện; tăng cường công bố quốc tế nhằm nâng cao chỉ số nhận diện 
thương hiệu trên trường quốc tế. Học viện cần lưu ý cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển 
một số nhóm nghiên cứu chuyên sâu làm đầu tàu cho các nghiên cứu “đỉnh cao”, cân đối giữa nghiên 
cứu cơ bản định hướng ứng dụng và nghiên cứu ứng dụng, giữa khối Khoa học kĩ thuật và Công nghệ 
và khối Khoa học xã hội và Nhân văn; nên tăng cường đầu tư cho hoạt động NCKH của người học. 
Ngoài ra, Học viện cũng cần ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong 
hoạt động KHCN, về việc thông qua Hội đồng Y đức đối với các nghiên cứu trên người và động vật; 
nên có bộ phận chuyên trách về thanh tra – pháp chế để hỗ trợ việc đảm bảo thực thi các quy định về sở 
hữu trí tuệ và đạo đức y-sinh trong NCKH và phát triển công nghệ. 
  viii. Học viện nên quan tâm xây dựng chính sách khuyến khích CBGV chủ động phát triển mở 
rộng hợp tác trong đào tạo và NCKH; tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, SV để các 
hoạt động hợp tác, LKQT được thuận lợi và đạt hiệu quả tốt hơn; nên tăng cường tổ chức các hội thảo 
khoa học quốc tế tại Học viện để CBGV và người học có điều kiện tham gia và trao đổi, chia sẻ chuyên 
môn với các đồng nghiệp quốc tế và trong nước. Để mở rộng hợp tác trong NCKH và đào tạo, Học viện 
nên đẩy mạnh việc xây dựng các nhóm nghiên chuyên sâu; cân nhắc xây dựng các CTĐT liên kết hoặc 
ký kết các chương trình chuyển đổi/công nhận tín chỉ với một số đối tác ở các nước Châu Á và khu vực; 
cần có các giải pháp tích cực hơn để tăng số lượng các bản ghi nhớ được triển khai trong thực tiễn; gia 
tăng số lượng các CTĐT LKQT và số lượng SV quốc tế đến học tập tại Học viện để đạt được mục tiêu 
đề ra trong Chiến lược HTQT trong Chiến lược phát triển tổng thể của Học viện. 

ix. Học viện cần thực hiện một số biện pháp để cải tiến chất lượng phục vụ của Thư viện trong 
thời gian tới: cần rà soát danh mục tài liệu tham khảo chính của tất cả các học phần của tất cả các CTĐT 
và có ykế hoạch cập nhật học liệu và giáo trình, đặc biệt là cho đào tạo SĐH và hoạt động NCKH, đáp 
ứng yêu cầu của GV và người học. Học viện cần có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an 
toàn, phòng chống cháy nổ cho cán bộ, GV, nhân viên và người học; nên bố trí một số phòng xemina, 
sinh hoạt chuyên môn chuyên đề với các trang thiết bị phù hợp cho các khoa / BM, NCS; nên quan tâm 
mở rộng khu KTX, xây dựng cảnh quan môi trường hiện đại cho người ở, đặc biệt cho lưu học sinh nước 
ngoài; nên bố trí một số phòng cho các sinh hoạt CLB SV để người học có điều kiện giao lưu tăng cường 
các kỹ năng mềm, cải thiện đời sống tinh thần. 

 x. Trong thời gian tới, Học viện cần tăng cường hơn nữa việc cập nhật các văn bản quy định về 
tài chính để việc lập dự toán và thực chỉ đúng theo quy định hiện hành; cần thực hiện tốt hơn công tác 
quản lý tài sản cố định” [H10.10.03.04_ Kết quả đánh giá ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
năm 2017]. 

Sau mỗi hoạt động đánh giá ngoài, Học viện đều tổ chức hội nghị tổng kết nhằm rút kinh nghiệm 
những hoạt động thực hiện trong quá trình đánh giá ngoài và phân tích kĩ những khuyến nghị của Đoàn 
đánh giá ngoài [H10.10.03.05_ Biên bản hội nghị tổng kết công tác đánh giá ngoài HV và CTĐT]. Căn 
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cứ vào đó, các CTĐT và các đơn vị trong Học viện đã xây dựng và thực hiện triệt để các kế hoạch phát 
huy điểm mạnh và cải tiến điểm hạn chế [H10.10.03.06_Các kế hoạch khắc phục sau ĐGN]. 
Thực hiện kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài, Học viện đã khắc phục được tối đa những kiến 
nghị của Đoàn đánh giá ngoài năm 2017 [H10.10.07_ Báo cáo giữa kỳ về việc cải tiến sau ĐGN], 
cụ thể như sau: (1) Học viện đã tiến hành rà soát và điều chỉnh tầm nhìn sứ mạng để thể hiện đầy đủ 
hơn mục tiêu tổng quát và toàn diện của ngành nông nghiệp Việt Nam vào năm 2020, điều chỉnh chiến 
lược năm 2021 để các chỉ số phù hợp hơn với tình hình mới và phù hợp với tầm nhìn điều chỉnh 
[H10.10.03.08_ Tầm nhìn và chiến lược điều chỉnh]; (2) Tăng cường hiệu quả hệ thống Đảm bảo chất 
lượng bên trong, Học viện đã giao Trung tâm ĐBCL thực hiện đề tài nghiên cứu về bộ tiêu chuẩn đánh 
giá cấp CTĐT đề đề xuất và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong hằng năm, Học 
viện cũng tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong công tác ĐBCL bên trong bằng cách thành lập 
đội ngũ nhân sự tham gia công tác ĐBCL cấp đơn vị [H10.10.03.09_ Báo cáo đề tài của TTĐBCL, 
triển khai thu thập cơ sở dữ liệu ĐBCL bên trong, danh sách cán bộ ĐBCL các đơn vị]; (3) Học viện đã 
tiến hành rà soát các đề cương học phần để đảm bảo nội dung thể hiện trong các học phần có sự tương 
thích kiến tạo và đạt được kết quả học tập mong đợi, các nội dung liên quan đến nội dung, phương 
pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá…. được đưa vào quy định của Học viện [H10.10.03.10_ Quy 
chế đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ]  (4) Cải tiến việc lấy ý kiến người học sau khi tốt nghiệp 
từ hình thức thu thập phiếu tại buổi phát bằng tốt nghiệp bằng việc giao về các khoa chuyên môn lấy 
phiếu ở thời điểm hợp lý hơn; (5) Tăng cường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; (6)Tăng 
cường thực hiện TĐG nhiều CTĐT; (7) Tăng cường tư vấn khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên; (8) 
Tăng cường hợp tác quốc tế; (9) Thúc đầy NCKH bằng cách thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh và 
đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ tới các địa phương; (10) Với nguồn tài trợ từ dự án worldbank, 
Học viện xây dựng thêm cơ sở vật chất cho các khoa trong đó chú trọng đầu tư vào tranhg thiết bị cơ sở 
vật chất phòng thực hành, giảng đường phòng làm việc, phòng seminar… với cảnh quan và không gian 
hiện đại nhằm cung cấp cho người học, cán bộ, giảng viên, nhân viên môi trường làm việc chuyên 
nghiệp; (11) Học viện cũng đã cập nhật, điều chỉnh một số công văn liên quan đến quản lý tài sản và 
công tác tài chính [H10.10.03.11- Quy chế chi tiêu của học viện điều chỉnh, kèm theo QĐ số 489/QĐ-
HVN]. 
 

Bên cạnh việc thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài, Học viện còn thực hiện lấy ý kiến các bên 
liên quan về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ … từ các bên liên quan [H10.10.03.12_ Kế hoạch, 
mẫu phiếu, kết quả LYK các bên liên quan về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ và báo cáo 
kết quả lấy ý kiến]. Kết quả phản hồi của các bên liên quan cũng được sử dụng là căn cứ để các đơn vị 
xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng [H10.10.03.013_ Kế hoạch cải tiến của các đơn vị dựa vào kết 
quả lấy ý kiến]. 

Việc thực hiện các kế hoạch cải tiến được giám sát và báo cáo kết quả dựa thông qua các cuộc họp 
tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện công việc hằng năm của các đơn vị trong Học viện thông qua hội 
nghị công nhân viên chức [H10.10.03.14_Biên bản họp tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến, các báo 
cáo tổng kết hằng năm của các đơn vị trong hội nghị CNVC]. 
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Trong kết quả đánh giá ngoài cấp Học viện năm 2017, đoàn đánh giá ngoài nêu cụ thể những nội 
dung tiêu chí chưa đạt và kiến nghị cần cải tiến gồm: (1) số CTĐT chưa được lấy ý kiến 100%; (2) cần 
tăng thời lượng thực hành; kĩ năng mềm và ngoại ngữ cho sinh viên; (3) tăng cường tự đánh giá và đánh 
giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; (4) tỷ lệ GV/SV cao; (5) tỷ lệ bài báo khoa học thấp 
(công bố quốc tế đạt 1,25 bài/GV/5 năm); (6) các đầu sách trong thư viện chưa đầy đủ, cán bộ trong thư 
viện chưa được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ; (7) Chưa chi đủ kinh phí học bổng cho SV và 
kinh phí NCKH của người học chưa đạt 3% [H10.10.03.15_ Kết quả đánh giá ngoài của học viện năm 
2017]. 
 Trong năm năm qua, Học viện đã nỗ lực cải tiến dựa trên kết quả đánh giá ngoài, kết quả đạt 
được cụ thể như sau: 

(1) Học viện đã lấy ý kiến sinh viên, người học  mới tốt nghiệp của 100% CTĐT [H10.10.3.16_ 
Báo cáo lấy ý kiến của người học mới tốt nghiệp]. 

(2) Học viện đã  tăng cường kỹ năng mềm, tin học, tăng số lượng thực hành thực tập ngoài cở 
sở đào tạo, kết hợp dạy và học trực tiếp và trực tuyến [H10.10.03.17_Đề án nâng cao chất 
lượng đào tạo giai đoạn 2016-2021, H10.10.03.18_ Đề án  chuẩn trình độ kỹ năng mềm, 
Đề án chuẩn trình độ CNTT, Quy định dạy và học trực tuyến].  

(3) Số CTĐT được đánh giá ngoài tăng từ hai CTĐT (chương trình tiên tiến) lên 10 CTĐT vào 
năm 2022. Trong đó 04 CTĐT mới thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 10/2022 
[H10.10.03.19_ Các chứng nhận đạt chất lượng của tổ chức AUN-QA]; 

(4) Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên giảm từ trung bình còn 22,23 đối với bậc đại học và 1,12 đối 
với bậc cap học  [H10.10.03.20_ Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV]. 

(5)  Số lượng bài báo quốc tế tăng từ 123 (năm 2017) lên thành 233 (năm 2021), chiếm trên 
50% [H20.20.03.21_ Bảng thống kê bài báo quốc tế của GV]. 

(6) Số lượng sách giáo trình tăng 12,970 (tương đương 34,433 bản), đạt tỷ lệ tăng trưởng 
26,2% trên tổng số tên tài liệu hiện có [H20.20.03.22_ Danh mục tài liệu bổ sung vào TV 
từ 2017-8/2022], 100% cán bộ thư viện được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong 
đó có 15 người (83.3%) được trang bị kiến thức về thư viện (chuyên sâu: 8, cơ bản: 7); 3 
người (16,7%) về điện, điện tử, tin học [H10.10.03.23_ Tổng hợp DS cán bộ và văn bằng 
chứng chỉ từ 2017-nay]. 

(7) Kinh phí dành cho học bổng và NCKH tăng và đáp ứng đạt trên 3% theo NĐ 
99/2014/NĐ-CP (xem thêm phần mô tả cụ thể trong tiêu chí 7.1). 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải 
tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Để thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài hiệu quả, căn cứ vào quy trình hiện hành của 
Bộ GD&ĐT, Học viện đã xây dựng những quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài cụ thể  
[H10.10.04.01_Quy trình TĐG, ĐGN].  

Qua kinh nghiệm triển khai thực tế, các quy trình nêu trên đã được rà soát, cải tiến để đáp ứng 
với nhu cầu thực tế dựa vào sự góp ý của các bên liên quan [H10.10.04.02_Biên bản họp góp ý cho 
quy trình TĐG,ĐGN]. 
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Bên cạnh đó, trong tình hình dịch bệnh toàn cầu, Học viện cũng đã có những thay đổi nhanh 
chóng để thích ứng với sự thay đổi. Khi các tổ chức kiểm định chuyển từ kiểm định trực tiếp sang hình 
thức online, Học viện cũng đã xây dựng các hướng dẫn và quy trình cụ thể hướng dẫn các khoa chuyên 
môn và các đơn vị trong Học viện thực hiện đánh giá ngoài online [H10.10.04.03_Các hướng dẫn, quy 
trình đã được cải tiến kèm  ĐGN online].Hoạt động tự đánh giá được cải tiến cụ thể như: Bổ sung quy 
trình và hướng dẫn đánh giá ngoài online; Hệ thống minh chứng được số hoá và lưu trữ online 
[H10.10.04.04_ Biên bản đối sánh quy trình TĐG]. Đối với công tác chuẩn bị cho ĐGN CTĐT và 
cấp Học viện lần 2 vào năm 2022, Học viện đã tiến hành chuyển đổi từ chỉ định thầu sang đấu thầu 
rộng rãi qua mạng. Công tác cải tiến này ngoài việc thực hiện theo quy định còn hướng tới mục 
đích tạo ra sự cạnh tranh công bằng trong việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi 
của Nhà trường về chuyên môn, nhân lực, chi phí [H10.10.04.05_ Biên bản đối sánh quy trình 
ĐGN]. Sau khi điều chỉnh quy trình, hướng dẫn về các quy trình TĐG và ĐGN, Học viện đã văn 
bản hoá và triển khai đến các bên liên quan được biết để thực hiện [H10.10.04.06_ Sổ tay ĐBCL]. 

Sau mỗi hoạt động TĐG và ĐGN, Học viện tổ chức hội nghị tổng kết nhằm chia sẻ kinh nghiệm 
và thách thức trong quá trình triển khai các hoạt động này. Hôi nghị được diễn ra với sự tham gia của 
đầy đủ các thành viên hội đồng tự đánh giá, đại diện các đơn vị trong Học viện. Từ đó, hoạt động TĐG 
và ĐGN luôn được cải tiến dựa trên điểm mạnh và điểm cần khắc phục được rút ra trong quá trình thực 
hiện trước đó [H10.10.04.06_ Kế hoạch, chương trình, tài liệu, biên bản hội nghị tổng kết hoạt động 
TĐG &ĐGN]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 10: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Học viện có chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng cụ thể, rõ ràng và có chỉ số cần đạt 
theo từng giai đoạn (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn). 

- Đã đạt KĐCL cấp cơ sở giáo dục trong nước và kiểm định CTĐT theo AUN-QA và chính 
sách tốt để nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên trong công tác TĐG và ĐGN.  

- Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch cải tiến sau TĐG và ĐGN.  
- Có quy trình TĐG và ĐGN rõ ràng và được rà soát cải tiến 

2.Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Học viện chưa có CTĐT nào được đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; 

nên chưa có sự đối sánh kết quả đánh giá đa dạng giữa các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
CTĐT và chưa có cái nhìn toàn diện về các quy trình thực hiện.  
- Trung tâm ĐBCL chưa có cán bộ được cấp thẻ kiểm định viên để có thể tham gia vào các hoạt 
động thực tế KĐCL để có thêm kinh nghiệm học hỏi. 
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3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/cá nhân thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 
(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi chú 

1.  Khắc phục tồn 
tại 1: Chưa có 
chương trình đào 
tạo nào được 
đánh giá ngoài 
theo bộ tiêu 
chuẩn của Bộ 
giáo dục và Đào 
tạo. 
 

Học viện thực 
hiện tự đánh 
giá ít nhất 05 
CTĐT theo bộ 
tiêu chuẩn của 
Bộ GD&ĐT 

TTĐBCL phối hợp với Ban 
QTĐT và các khoa chuyên 
môn 

Năm 2022  

2.      

3.  Khắc phục tồn 
tại 2: Trung tâm 
ĐBCL chưa có 
cán bộ được cấp 
thẻ kiểm định 
viên. 

Cử cán bộ 
tham gia học 
và thi chứng 
chỉ kiểm định 
viên 

TTĐBCL Năm 2022  

4.  Phát huy điểm 
mạnh 1  

Giai đoạn 
2022 – 2026: 
Học viện tiếp 
tục rà soát các 
chiến lược và 
mục tiêu 
ĐBCL để điều 
chỉnh cho phù 
hợp 

VPHV 
TTĐBCL 
 

Hàng năm  

5.  Phát huy điểm 
mạnh 2  

Tiếp tục thực 
hiện TĐG và 
ĐGN HV, các 
CTĐT và triển 
khai các kế 
hoạch khắc 
phục sau 
TĐG&ĐGN 

VPHV 
TTĐBCL 
 

Hàng năm  
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TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị/cá nhân thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 
(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi chú 

6.  Phát huy điểm 
mạnh 3 

Tiếp tục thực 
hiện các kế 
hoạch cải tiến 
đã đề ra  

Các đơn vị trong Học viện 
 

Hàng năm  

7.  Phát huy điểm 
mạnh 4 

Tiếp tục thực 
hiện lấy ý kiến 
các bên liên 
quan về quy 
trình 
TĐG,ĐGN và 
thực hiện cải 
tiến, cập nhật  
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TIÊU CHUẨN 11: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 
Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo 
cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH 
và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

Học viện có quy định để quản lý hệ thống thông tin và các hoạt động ĐBCL nhằm hỗ trợ 

hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Theo quy định, các đơn vị thuộc Học viện có 

trách nhiệm quản lý trang thiết bị, dữ liệu trên máy tính của đơn vị và khai thác, sử dụng hệ thống 

thông tin điện tử phục vụ các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. [H11.11.01.01_ 

Quy định số 2215/QĐ-HVN về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử VNUA ngày 

19/6/2019]. Hàng năm Hội đồng ĐBCL họp và thống nhất kế hoạch ĐBCL chung của Học viện, 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong. 

Kế hoạch này được thông qua bởi Hội đồng ĐBCL để triển khai thực hiện đến các đơn vị. Từ đó, 

các đơn vị xây dựng kế hoạch ĐBCL riêng của mình trong đó có hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được quy định theo Quy định số 2215/QĐ-HVN về 

quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử VNUA [ [H11.11.01.02_ BB họp Hội đồng ĐBCL 

2017-2021]; [H11.11.01.03_ Kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2017-2022 – Trong đó có 

Kế hoạch quản lý hệ thống thông tin của Học viện], cụ thể như sau:  

Bộ phận Quản trị mạng thuộc Nhà Xuất bản được giao nhiệm vụ việc tư vấn, giám sát và 

vận hành hệ thống công nghệ thông tin cho các đơn vị [H11.11.01.04_ Quy định về chức năng 
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nhiệm vụ của NXB]. Hệ thống đó bao gồm 2 đường LeaseLine (Băng thông 50mpbs quốc tế và 

360mp trong nước mỗi đường), do vậy Internet có tốc độ cao, ổn định, các kênh truyền số liệu bảo 

mật, cho phép Học viện triển khai được các ứng dụng riêng trên nền IP tĩnh như Mail Server, Web 

hosting, VPN, VoIP, Video Conference…; Hệ thống Wifi miễn phí và phủ sóng toàn Học viện 

đảm bảo các hoạt động dạy và học trực tuyến của giảng viên và người học, cũng như nhu cầu gửi 

và nhận video, E-mail, …; Hệ thống E-Leaning, MS Team, website của Học viện và các đơn vị 

hoạt động hiệu quả và đảm bảo tính thông suốt, luôn sẵn sàng cập nhật các thông tin cần thiết đến 

các bên liên quan. Cấu trúc Website rõ ràng, thống nhất giúp người dùng dễ dàng thu thập thông 

tin. Nội dung phong phú và đa dạng giúp thu hút sự chú ý của người dùng, bên cạnh đó giao diện 

Website thân thiện, tốc độ tải cao đã hỗ trợ người dùng sử dụng thanh tìm kiếm hiệu quả. 

[H11.11.01.05_ Giao diện Website Học viện https://vnua.edu.vn/]. Học viện và các đơn vị đều có 

kế hoạch cung cấp và cập nhật thông tin thường xuyên trên hệ thống website về các hoạt động của 

mình để các bên liên quan truy cập và sử dụng [H11.11.01.06_BB họp về kế hoạch rà soát thông 

tin trên webisite]. VPHV chịu trách nhiệm quản lý hệ thống điều hành trực tuyến Elive cho phép 

Học viện, các đơn vị lập kế hoạch công tác theo ngày, tuần và tháng. Cán bộ viên chức đều có thể 

truy cập phần mềm Elive để chủ động và bố trí tham gia các hoạt động của Học viện và đơn vị 

mình (https://vphv.vnua.edu.vn/). 

Ban QLĐT được trang bị phầm mềm Edusoft đảm bảo tính hệ thống các thông tin liên 

quan đến đào tạo, các dữ liệu liên quan đến tuyển sinh, đăng ký học phần, điểm của người học, tốt 

nghiệp, thôi học … Phần mềm Edusoft do Ban QLĐT phụ trách và phân quyền cho các khoa để 

khai thác và sử dụng các thông tin nhằm theo dõi và quản lý hoạt động đào tạo của khoa được hiệu 

quả và thuận tiện [H11.11.01.07_ Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo (Công ty 

phần mềm Anh Quân)].  

Về KHCN, Học viện cũng có hệ thống quản lý NCKH với đầy đủ dữ liệu được lưu trữ về 

đề tài, bài báo và hội thảo (http://qlkh.vnua.edu.vn/). Mỗi giảng viên có tài khoản riêng và cập nhật 

các hoạt động NCKH của mình. Hệ thống quản lý NCKH do Ban KH&CN phụ trách. 

Về công tác phục vụ cộng đồng, Học viện đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước về 

nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật. Nhiều công trình khoa học, giống cây trồng và vật nuôi, quy 

trình công nghệ mang tên Học viện Nông nghiệp Việt Nam được xã hội đánh giá cao và đưa vào 

ứng dụng trong sản xuất. [H11.11.01.08_Danh sách công trình khoa học, giống cây trồng và vật 

nuôi, quy trình công nghệ giai đoạn 2017-2022]. Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn càng được chú trọng, và có nhiều khởi sắc, 

đặc biệt các chương trình NCKH và chuyển giao công nghệ với địa phương, doanh nghiệp đã được 

đẩy mạnh, được các ngành chức năng và địa phương đánh giá cao. [H11.11.01.09_Danh sách các 
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chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn của Học viện nông nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2017-2022]. Bên cạnh đó, các hoạt động vì cộng đồng như hoạt động giáo dục chính trị 

tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật được Đoàn Thanh niên Học viện triển khai sâu rộng 

như: Tổ chức Cuộc thi thanh niên với kiến thức pháp luật, Chương trình lái xe mô tô an toàn, tổ 

chức chiếu phim chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam…; Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng 

theo Kế hoạch của Trung ương đoàn và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được Đoàn 

Thanh niên Học viện đã xây dựng và thực hiện thành công đề án “Thanh niên Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới”, thành lập các đội tình nguyện bao gồm cả 

sinh viên Học viện và sinh viên quốc tế; Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được 

đẩy mạnh, Học viện đã tổ chức/phối hợp tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao như: giải bóng đá nam 

sinh viên truyền thống, giải bóng đá nữ sinh viên truyền thống…Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên 

Học viện tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên 

như: Chương trình gala các câu lạc bộ chào tân sinh, chương trình Vnua Connection, giao lưu văn 

hóa quốc tế… [H11.11.01.10_Danh sách các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền 

phổ biến pháp luật, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chương trình văn hóa văn nghệ]. 

Về công tác tài chính kế toán, Học viện ban hành hệ thống các văn bản, quy định và hướng 

dẫn đầy đủ, cụ thể và rõ ràng để công tác kế toán tại các đơn vị được thực hiện một cách khoa học 

nhất. Học viện cũng thành lập tổ Kiểm toán nội bộ với nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn được 

thực hiện theo Mục 2 của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, tổ Kiểm toán nội bộ còn chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức 

năng có liên quan xây dựng Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ. Mọi thông tin được công khai 

đầy đủ trên website của Ban TC&KT (http://tckt.vnua.edu.vn/).  

Ngoài ra, mỗi lĩnh vực đều có hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và lưu trữ thông 

tin, như Ban QLCSVC có hệ thống quản lý cơ sở vật chất [H11.11.01.11_ Giao diện hệ thống quản 

lý CSVC: http://banqlcsvc.vnua.edu.vn/], Ban TCCB có hệ thống quản lý nhân sự [H11.11.01.12_ 

Giao diện hệ thống quản lý nhân sự: https://tccb.vnua.edu.vn/web/], Trung tâm thư viện Lượng 

Định Của có hệ thống quản lý tài liệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu về học tập, giảng dạy [H11.11.01.13_ 

Giao diện website của Thư viện Lương Định Của: https://infolib.vnua.edu.vn/]. 

Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, mọi chiến lược hoạt động của Học viện đều 

hướng tới nâng cao chất lượng và phục vụ người học tốt nhất. Học viện đã xây dựng hệ thống E-

Learning nhằm giúp giảng viên và sinh viên đẩy mạnh tương tác sau giờ học, việc dạy học online 

qua MS Team cũng được Học viện áp dụng từ sớm trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 

[H11.11.01.14_Giao diện hệ thống E-Learning và MS Team]. Ngoài ra Học viện xây dựng các 
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kênh giao lưu trực tuyến với sinh viên rất đa dạng như facebook, Instagram, Youtube đã giúp 

người học có nhiều kênh phản hồi thông tin đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện nhất (Facebook: 

https://www.facebook.com/hocviennongnghiep; Instagram: 

https://instagram.com/hocviennongnghiepvietnam?utm_medium=copy_link; Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC_O9ofPYoZ_zYvWuE8ITMeg). 

TT ĐBCL có nhiệm vụ tổng hợp thông tin phục vụ cho báo cáo ba công khai, phục vụ cho 

tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT, Học viện, LYK các bên liên quan về các hoạt động của Học 

viện để cải tiến nâng cao chất lượng [Exh. 11.11.01.15_Kế hoạch hoạt động của TT ĐBCL]; 

[H11.11.01.16_Kế hoạch LYK năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022]. TT ĐBCL đã xây dựng các 

biểu mẫu để thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị. [H11.11.01.17_ Biểu mẫu thu thập CSDL].  

Đối với hoạt động LYK, TT ĐBCL thực hiện bằng cả hai hình thức online và offline. Với hình 

thức LYK trực tiếp, TT ĐBCL phối hợp với các đơn vị triển khai bằng phiếu LYK. [H11.11.01.18_ 

Mẫu phiếu giấy và phiếu đã LYK], việc LYK online được thực hiện thông qua phần mềm Edusoft 

[H11.11.01.19_Giao diện phầm mềm LYK]; [H11.11.01.20_ Giao diện hệ thống quản lý các mẫu 

phiếu LYK]. Về khảo sát về tình hình việc làm do TT QHCC&HTSV thực hiện. Các thông tin 

được thu thập đầy đủ, minh bạch, khách quan và được được lưu trữ một cách có hệ thống 

[Exh11.11.01. 21_Hệ thống lưu trữ thông tin khảo sát – Giao diện máy tính, Giao diện phần mềm 

lưu trữ, Bản cứng các báo cáo LYK]. Ví dụ đối với công tác thu thập và xử lý thông tin từ các bên 

liên quan, Học viện đã có Quyết định số 2578/QĐ-HVN ngày 19/7/2019 về việc ban hành Quy 

định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

[H11.11.01.22_ Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam] và Quyết định số: 1316 /QĐ-HVN ngày 24/5/2016 về việc ban hành Ban hành Quy 

trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam [H11.11.01.23_ Quy trình giải 

quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam] trong đó, quy định rõ nhiệm vụ của đơn vị 

trong quá trình thực hiện thu thập, xử lý và công bố thông tin từ các bên liên quan). Để nâng cao 

hiệu quả quản lý thông tin cho ĐBCL bên trong, Học viện đã được dự án thành phần: "Tăng cường 

năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới" của Worldbank hỗ trợ để xây dựng hệ thống E-quản trị trong khuôn khổ dự 

án Tăng [H11.11.01.24_Biên bản các buổi làm việc với đơn vị xây dựng E-quản trị]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
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Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù 
hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra 
quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn. 

Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được vận hành 
dựa trên Thông tư 36/2017/TT/BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thực hiện 
công khai đối với CSGD và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, hàng năm Trung 
tâm ĐBCL là đầu mối thực hiện thông báo thu thập các thông tin về tình hình hoạt động của các 
đơn vị [H11.11.02.01_ Thông báo thu thập CSDL năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022]. Các 
thông tin được các đơn vị phụ trách trực tiếp cung cấp theo biểu mẫu, Trung tâm ĐBCL là đầu 
mối tổng hợp, báo cáo và sử dụng khi có yêu cầu [H11.11.02.02_ Bảng tổng hợp CSDL 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022]. 

Các hệ thống quản lý thông tin của Học viện hiện đang vận hành bao gồm: Hệ thống điều 
hành trực tuyến Elive [H11.11.02.03_ Giao diện hệ thống Elive], Hệ thống QLKH [H11.11.02.04_ 
Giao diện hệ thống quản lý NCKH], Hệ thống lưu trữ minh chứng và CSDL của toàn Học viện 
[H11.11.02.05_Giao diện hệ thống phần mềm quản lý MC và CSDL], Hệ thống Tín chỉ SV và Hệ 
thống Khảo sát trực tuyến [H11.11.02.06_ Giao diện phần mềm quản lý đào tạo Edusoft]. Các cán 
bộ viên chức, GV và SV đều được cấp ID và mật khẩu để truy cập vào các hệ thống được phép sử 
dụng theo chức năng nhiệm vụ của mình. 

Về hoạt động đào tạo: Điểm đánh giá người học theo rubric và điểm cuối kì được giảng 
viên và bộ môn và TT ĐBCL phụ trách lưu giữ [H11.11.02.07_ Bộ điểm đánh giá theo rubric]. 
Điểm cuối kì được Ban QLĐT đăng tải trên hệ thống Edusoft để người học tiếp cận.  Cuối mỗi 
học kì, bảng phân tích điểm của môn học trong bộ hồ sơ học phần được GV xem xét và sử dụng 
cùng với kết quả lấy ý kiến về học phần để điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy và phương 
pháp đánh giá [H11.11.02.08_Bộ hồ sơ học phần]. 

Bảng 11.1 Xếp loại học tập của sinh viên Đại học chính quy  

(Tính theo năm học – Tháng 6 hàng năm) 

Năm học Xếp loại học tập của sinh viên 
(Số lượng sinh viên có kết quả đánh giá) 

Xếp loại học tập của sinh viên 
(tỉ lệ %) 

Xuất 
sắc 

Giỏi Khá Trung 
bình 

Yếu Kém Xuất 
sắc 

Giỏi Khá Trung 
bình 

Yếu Kém 

2017-2018 2280 2639 5782 4031 5938 2302 9.93 11.49 25.17 17.55 25.95 10.02 

2018-2019 1788 2313 4964 3798 5543 2567 8.53 11.03 23.67 18.11 26.43 12.24 

2019-2020 1370 2325 4825 3279 4598 2228 7.36 12.48 25.91 17.61 24.69 11.96 

2020-2021 1655 3117 6265 3346 2602 1320 9.04 17.03 34.23 18.28 14.21 7.21 

2021-2022 2158 3330 6650 3649 3264 1399 10.55 16.28 32.52 17.84 15.96 6.84 

Trong giai đoạn 2017-2022, số SV có kết quả học tập loại khá, giỏi đã tăng lên, đây là kết 

quả của việc cải tiến PPDH, PPĐG và nội dung dạy học qua từng học kỳ (Bảng 11.1). Việc áp 



 138 

dụng các PPGD tích cực với PPĐG theo rubric đã giúp SV cải thiện kết quả học tập và đạt kết quả 

cao. 

Về hoạt động NCKH: Kết quả NCKH được thống kê, đối sánh và cải tiến hàng năm 

[H11.11.02.09_ BB Họp thống kê, đối sánh và đề xuất cải tiến kết quả NCKH]. Hệ thống quản lý 

dữ liệu về NCKH cũng được khai thác các thông tin về tạp chí xuất bản bài báo khoa học, lĩnh vực 

nghiên cứu từng năm nhằm xây dựng chiến lược phát triển NCKH hợp lý. Học viện cũng xây dựng 

các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tinh hoa nhằm nâng cao kết quả NCKH cả về số 

lượng và chất lượng. Ban KHCN thống kê và lưu trữ dữ liệu liên quan tới chuyển giao công nghệ, 

NCKH hàng năm của CBVC, GV và NCV, kết quả NCKH cũng là một trong những tiêu chí để 

các đơn vị trong học viện đánh giá CBVC, GV, NCV [H11.11.02.10_ Phiếu đánh giá giảng viên]. 

Học viện đang thực hiện các khảo sát định kỳ như sau: LYK người học về học phần và 

hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm thu thập phản hồi của người học từ đó cải tiến công tác 

giảng dạy; LYK SV, GV, đơn vị TTNN về hoạt động TTNN, TTTN, rèn nghề của SV nhằm Khảo 

sát mức độ hài lòng của đơn vị thực tập về hoạt động thực tập nghề nghiệp, giúp Học viện nâng 

cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động TTNN, TTTN, rèn nghề của sinh viên tại cơ 

sở; LYK SV và học viên cao học, NCS về CTĐT giúp Học viện đánh giá CTĐT và cải tiến định 

kỳ đáp ứng nhu cầu của người học; LYK tại chỗ về hoạt động hỗ trợ nhằm thu thập nhanh nhất 

các phản hồi của người sử dụng dịch vụ, đáp ứng những yêu cầu (nếu có); LYK SV về hoạt động 

ngoại khóa của SV và , LYK về tuần sinh hoạt công dân nhằm xác định được mong muốn về các 

hoạt động mà sinh viên có nhu cầu để cung cấp cho SV các hoạt động phù hợp; LYK về chất lượng 

dịch vụ, môi trường, CSVC của Học viện giúp Học viện xác định được hiện trạng và cải tiến chất 

lượng dịch vụ, môi trường, CSVC; LYK khảo sát người học, cán bộ về tình hình sử dụng thông 

tin thư viện nhằm xác định nhu cầu sử dụng CSVC, học liệu tại Thư viện từ đó đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu về thông tin thư viện; LYK về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp nhằm mục tiêu đào 

tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của 

thị trường lao động; Khảo sát nhà tuyển dụng [H11.11.02.11_ Báo cáo khảo sát DACUM]; 

[H11.11.02.12_ Báo cáo khảo sát NTD về chất lượng SV]. Ngoài ra, Học viện cũng triển khai các 

phiếu LYK tại chỗ tại các phòng thí nghiệm, phòng cán bộ hỗ trợ của Khoa và các đơn vị chức 

năng) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ SV. Số liệu được đơn vị phụ trách thu thập, xử 

lý và viết báo cáo, sau đó Học viện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác LYK. Đối với khảo sát chất 

lượng giảng dạy của GV, kết quả khảo sát được gửi đến BCN Khoa xem kết quả khảo sát của tất 

cả các GV thuộc đơn vị mình, các Trưởng bộ môn và Phó trưởng bộ môn được xem kết quả khảo 

sát của các GV thuộc bộ môn của mình, và các GV chỉ có thể xem kết quả khảo sát của mình trực 

tiếp trên hệ thống [H11.11.02.13_Giao diện phần mềm quản lý đào tạo Edusoft kết quả đánh giá 
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giảng viên]. Do đó, kết quả khảo sát chất lượng giảng dạy của GV được đảm bảo tính bảo mật và 

quyền riêng tư cho các GV. Các khảo sát khác sau khi được phân tích kết quả và kết xuất báo cáo, 

được lưu lại trên hệ thống, có thể tải về khi cần [H11.11.02.14_ Link và giao diện google driver 

lưu trữ dữ liệu LYK giai đoạn 2017-2022] hoặc công bố trên website của Học viện. Kết quả LYK 

khác về các hoạt động của Học viện được phân tích, xử lý và cung cấp cho các khoa, đơn vị chức 

năng thông qua hội nghị tổng kết công tác LYK hàng năm và công bố trên website làm căn cứ để 

cải tiến chất lượng [H11.11.02.15_ BB Hội nghị LYK năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]; 

[H11.11.02.16_ Báo cáo kết quả LYK năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022]. 

Hệ thống thông tin và văn bản được lưu trữ đầy đủ và được quy định rõ ràng theo danh 

mục tài liệu trong lĩnh vực đào tạo thuộc diện phân cấp lưu trữ, bảo quản [H11.11.02.17_ Sổ tay 

chất lượng], [H11.11.02.18_ Quyết định số 3219/QĐ-HVN ban hành danh mục tài liệu trong lĩnh 

vực đào tạo thuộc diện phân cấp lưu trữ, bảo quản ngày 7/9/2020]. Các công văn đến và đi, các 

Quyết định, Quy định, Quy chế, … được Văn phòng Học viện lưu trữ cả dạng văn bản cứng và 

online (bản scan). Mỗi lĩnh vực chuyên môn đều có các đơn vị phụ trách, có trách nhiệm lưu trữ 

và bảo mật thông tin [H11.11.02.19_ Quy định số 2215/QĐ-HVN về quản lý và sử dụng hệ thống 

thông tin điện tử vnua ngày 19/6/2019]. Hệ thống mạng của Học viện cũng được bảo mật bởi thiết 

bị firewall cứng cũng như chính sách sử dụng mạng của Học viện. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

 
Tiêu chí: 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất 
lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

Hệ thống ĐBCL bên trong của Học viện được vận hành dựa trên Sổ tay chất lượng, quy 
trình giải quyết công việc và quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục của VNUA [H11.11.03.01_ 
Sổ tay chất lượng]; [H11.11.03.02_Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam]; [H11.11.03.03_Quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện]. Theo đó, các công 
cụ ĐBCL bên trong bao gồm hệ thống quy trình ĐBCL và khảo sát ý kiến các bên liên quan. Hệ 
thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong hiện nay vẫn được vận hành dựa trên Thông tư 
36/2017/TT/BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với 
CSGD và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm đáp ứng nhu cầu của Bộ GDĐT cũng 
như có các chỉ số cơ bản về tình hình hoạt động của Học viện trong công tác đào tạo, NCKH và 
phục vụ cộng đồng. Các báo cáo ba công khai được công khai trên website của Học viện theo năm, 
do đó dễ dàng thấy được sự biến đổi của các chỉ số theo từng năm [H11.11.03.04_ Giao diện báo 
cáo ba công khai trên website của Học viện]. Ngoài ra, Học viện cũng sử dụng các mẫu thu thập 
dữ liệu phục vụ kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT để xây dựng hệ thống thu thập CSDL 
ĐBCL bên trong [H11.11.03.05_ Biểu mẫu thu thập dữ liệu và số liệu]. Hệ thống thông tin ĐBCL 
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bên trong của Học viện thường xuyên được rà soát, kiểm tra định kỳ [H11.11.03.06_ Kế hoạch 
mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ của đơn vị năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022]. Hệ thống 
dữ liệu thông tin được rà soát và cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính bảo mật, an toàn như 
website Học viện, phần mềm các đơn vị chức năng, phần mềm quản lý đào tạo Edusoft 
[H11.11.03.07_ Kết quả rà soát website các đơn vị 2018, 2019, 2020, 2021, 2022]; [H11.11.03.08_ 
Thông báo Nâng cấp phần mềm quản lý Thư viện];  [H11.11.03.09_ Hợp đồng bảo trì và nâng cấp 
phần mềm Edusoft với công ty Anh Quân]. Các phần mềm quản trị của Học viện đều được định 
kỳ nâng cấp và bổ sung tính năng mới đảm bảo các hoạt động của Học viện diễn ra thông suốt, 
phu hợp với các hoạt động mà Học viện triển khai [H11.11.03.10_ Danh sách hợp đồng bảo trì, 
nâng cấp và hỗ trợ sử dụng phần mềm], các phần mềm được trang bị có bản quyền nên được bảo 
mật và an toàn về thông tin. [H11.11.03.11_ Danh mục các phần mềm có bản quyền] 

Học viện thực hiện đầy đủ LYK về hệ thống CNTT nhằm nâng cao chất lượng các hoạt 
động của Học viện [H11.11.03.12_Báo cáo LYK về chất lượng dịch vụ, môi trường, CSVC của 
Học viện 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]. Các Qui định, Qui chế trước khi được ban hành đều được 
gửi tới các đơn vị qua email để LYK [H11.11.3.13_ Công văn xin ý kiến góp ý các quy định, quy 
chế]; [H11.11.3.14_ Công văn ý kiến phản hồi về Quy định về dạy và học đại học, cao đẳng hệ 
chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 1312/QĐ-HVN ngày 09 tháng 
05 năm 2018]. 

Website cũng là một kênh đăng tải các thông tin ĐBCL bên trong của Học viện. Website 
bao gồm website của Học viện và website của đơn vị được xây dựng, tổ chức, biên tập và sao lưu 
dữ liệu dựa trên Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử vnua [H11.11.03.15_ 
Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử VNUA]. Các website được vận hành 
bởi ban biên tập website thuộc Nhà xuất bản [H11.11.03.16_ Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp]. Mỗi đơn vị đều có cán bộ 
phụ trách website của các đơn vị mình và được tập huấn đầy đủ các nội dung liên quan khi hoạt 
động được triển khai [H11.11.03.17_Biên bản tập huấn quản lý và sử dụng website]. Theo điều 6 
tại Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử vnua, các thông tin cần đăng tải trên 
website của Học viện cần được các trưởng đơn vị duyệt bài, sau đó CTV gửi qua ban biên tập, cụ 
thể là Quản trị mạng – Nhà xuất bản. Nhà xuất bản phụ trách biên tập lại nội dung trước khi gửi 
Phó ban Thường trực duyệt đăng; những thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm sẽ trình Ban Giám 
đốc duyệt trước khi chính thức công bố lên Website Học viện. Ban quản trị website cập nhật sổ 
nhật ký đăng bài và lưu trữ thông tin. Học viện cũng tiến hành rà soát và thu thập ý kiến của các 
đơn vị để làm mới website của Học viện [H11.11.03.18_ Biên bản họp cải tiến website]. 

Hàng năm, Ban QTM-NXB kết hợp với TT ĐBCL thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống dữ 
liệu thông tin của Học viện từ 2-4 lần, chỉ rõ điểm còn tồn tại và đề xuất phương án cải tiến 
[H11.11.03.19_ Báo cáo kết quả rà soát hệ thống CNTT]. Kết quả thực hiện được rà soát, tổng 
hợp và đánh giá kết hợp với các ý kiến góp ý của các cán bộ phụ trách website của toàn Học viện 
tại Hội nghị tổng kết nâng hạng Học viện [H11.11.03.20_ BB tổng kết và đánh giá hệ thống CNTT]. 
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Hệ thống quản lý dữ liệu thông tin của KHCN, QLĐT, nhân sự, LYK, … được các đơn vị phụ 
trách căn cứ vào kết quả đánh giá và ý kiến góp ý để xây dựng kế hoạch cải tiến hệ thống CNTT 
của đơn vị mình [H11.11.03.21_ Kế hoạch cải tiến Hệ thống thông tin của các đơn vị trong Học 
viện]. Các bảng dữ liệu, thông tin được bổ sung, điều chỉnh nhằm đáp ứng về số liệu cần thu thập 
trong tình hình mới cũng như được áp dụng công nghệ 4.0 vào việc quản lý và sử dụng hệ thống 
thông tin của Học viện [H11.11.03.22_ Danh mục các bảng dữ liệu, thông tin được bổ sung, điều 
chỉnh giai đoạn 2017-2022]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy 
trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH 
và phục vụ cộng đồng. 

Các thông tin ĐBCL bên trong được thu thập theo hướng dẫn tại Thông tư 36/2017/TT-
BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD và đào 
tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân [H11.11.04.01_ Báo cáo ba công khai 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021]. Dựa vào đó, Học viện cũng đã có những hướng dẫn cụ thể với các đơn vị khi thu thập 
dữ liệu thông qua biểu mẫu thu thập dữ liệu [H11.11.02.02_ Công văn thông báo thu thập cơ sở 
dữ liệu]; [H11.11.04.03_ Tài liệu hướng dẫn thu thập và upload minh chứng lên one driver]; 
[H11.11.04.04_ Tài liệu hướng dẫn nhập liệu số liệu lên CSDL Học viện] 

Các quy đinh, quy trình, chính sách của Học viện thường xuyên được rà soát và cập nhật 
theo các Luật và quy định của Nhà nước nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu thập đầy đủ 
các thông tin, cũng như hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong của Học viện. Ngoài việc ứng dụng 
CNTT trong quản lý, Học viện đã xây dựng bộ quy trình vận hành để các đơn vị thực hiện một 
cách có hệ thống [H11.11.04.05_ Sổ tay chất lượng 2021]; [H11.11.04.06_ Quy trình giải quyết 
công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam]. Học viện cũng tiếp tục rà soát và làm mới  các 
Quy định, quyết định, quy trình, … để phù hợp yêu cầu công tác quản lý cũng như nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các đơn vị nói riêng và Học viện nói chung. Trong giai đoạn 2017-2022, có 39 
quy định, quy trình mới được rà soát và ban hành [H11.11.04.07_Danh sách các Quy định, Quyết 
định, Quy trình được công bố và sửa đổi giai đoạn 2017-2022]. 

Hệ thống quản lý đào tạo Edusoft được cải tiến để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Năm 2022, 
Học viện đã thực hiện gói nâng cấp với tính năng mới như phần mềm quản lý minh chứng giúp 
việc quản lý và lưu trữ thông tin được đảm bảo tính hệ thống và đầy đủ [H11.11.04.08_Hợp đồng 
gói xây dựng phần mềm quản lý minh chứng bao gồm cả bảo trì, nâng cấp phần mềm].  

Phần mềm LYK được tích hợp trong hệ thống Edusoft được bảo trì, nâng cấp như tính 
năng LYK online đáp ứng nhu cầu LYK online về hoạt động dạy và học [H11.11.04.09_ Hợp đồng 
gói nâng cấp phần mềm Edusoft với công ty Anh Quân]. Hiện nay, đầu mối thực hiện công việc 
này là Trung tâm ĐBCL, ngoài ra các Khoa và các đơn vị chức năng cũng LYK về hoạt động của 
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đơn vị mình theo hình thức phiếu LYK tại chỗ hoặc phiếu LYK online để chủ động cải tiến nhanh 
các hoạt động của đơn vị mình [H11.11.04.10_ Kế hoạch cải tiến của các đơn vị]. 

Website của Học viện được cải tiến thường xuyên về nền tảng website, giao diện 
[H11.11.04.11_ Thông báo thay đổi nền tảng website của Học viện]. Từ đó, vị trí xếp hạng của 
Học viện trên webomtrics, unirank luôn duy trì ở thứ hạng trong top 30 các trường Đại học tại Việt 
Nam và đang ngày càng cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. 

Từ năm 2019, Học viện cũng đã triển khai cho SV xây dựng hồ sơ điện tử của SV (E-
Portfolio), trong đó SV cập nhật và lưu trữ thông tin của mình như kết quả học tập, NCKH, các 
hoạt động ngoại khóa … nhằm giúp sinh viên tự học và chủ động theo dõi quá trình học tập một 
cách hiệu quả [H11.11.04.12_ Giao diện hồ sơ điện tử của SV E-Portfolio]. Hiện nay, Học viện 
đang triển khai phần mềm E-quản trị nhằm thúc đẩy điện tử hóa hệ thống lưu trữ thông tin, văn 
bản, tích hợp và khai thác CSDL hiệu quả phục vụ các hoạt động của Học viện [H11.11.04.13_ 
Hợp đồng nâng cấp phần mềm quản trị Học viện (với công ty Anh Quân)]; [H11.11.04.14_ Giao 
diện Hệ thống phần mềm quản lý minh chứng và cơ sở dữ liệu]. Học viện khuyến khích sử dụng 
các ứng dụng CNTT trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và tính chính xác trong thông tin hỗ 
trợ ra quyết định. 

Như vậy sau mỗi năm học, dựa vào các thông tin tổng hợp từ các hệ thống, Học viện đều 
tổ chức họp Hội đồng ĐBCL để có thể TĐG kết quả hoạt động của năm cũng như thảo luận về các 
nội dung cần cải tiến để nâng cao kết quả của hoạt động ĐBCL của hệ thống thông tin của Học 
viện [H11.11.04.15_ BB họp Hội đồng ĐBCL 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]. Học viện thực hiện 
Kết quả LYK đáp ứng được mục đích sử dụng (1) về hệ thống thông tin bên trong (LYK người 
học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên, LYK SV và học viên cao học, NCS về 
CTĐT, …) là giúp lãnh đạo Học viện có cái nhìn tổng hợp, so sánh với chiến lược để đánh giá 
chiều hướng phát triển cũng như giúp các cán bộ quản lý cấp Khoa, đơn vị đánh giá được thực 
trạng và cải tiến hoạt động của đơn vị mình. (2) Về hệ thống thông tin truyền thông (như kết quả 
LYK về tình hình việc làm, kết quả LYK NTD về chất lượng SVTN, …) đã được đưa lên website 
để quảng bá, gây dựng thương hiệu cho Học viện. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 11: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Hệ thống quản lý thông tin đầy đủ và được phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị liên 
quan; Thông tin được cung cấp cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và 
phục vụ cộng đồng. 

Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phù hợp, chính xác và sẵn có để 
cung cấp kịp thời cho các bên liên quan. Các thông tin được lưu trữ cũng đảm bảo sự thống nhất, 
bảo mật và an toàn. 
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Học viện thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong và triển khai các cách thức 
để đảm bảo số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin một 
cách thường xuyên. 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến thường xuyên đáp ứng yêu cầu các bên 
liên quan để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 
 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Một số Trung tâm/Viện mới thành lập chưa hoàn thiện xây dựng website và cập nhật thông tin 
hoạt động. 

E-portfolio là hệ thống mở và tự nguyện cho SV, mới được triển khai ở một số ít Khoa. 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 
hiện 

Thời gian 
thực hiện 
hoặc hoàn 
thành 

Ghi 
chú 

1 

Khắc phục tồn tại 3: Một số 
trung tâm/Viện mới thành 
lập chưa hoàn thiện xây 
dựng website và cập nhật 
thông tin hoạt động 

Các trung tâm/Viện 
mới thành lập hoàn 
thiện xây dựng 
website và cập nhật 
thông tin 

Bệnh viện 
cây trồng, 
Viện 
Nghiên 
cứu Vi tảo 
và Dược 
mỹ phẩm, 
… 

Từ tháng 
7/2022 

 

2 

Khắc phục tồn tại 4: E-
portfolio là hệ thống mở và 
tự nguyện cho SV, mới được 
triển khai ở một số ít khoa 

 

Phổ biến và hướng 
dẫn sử dụng e-
portfolio đến toàn 
bộ sinh viên của 
Học viện 

Các khoa 
Từ tháng 
7/2022 

 

3 

Phát huy điểm mạnh  1: - 
Hệ thống quản lý thông tin 
đầy đủ và được phân công 
trách nhiệm rõ ràng cho các 
đơn vị liên quan; Thông tin 
được cung cấp cho các bên 
liên quan nhằm hỗ trợ hoạt 

Tiếp tục quản lý và 
lưu trữ thông tin 
đầy đủ và thường 
xuyên  Các đơn vị 

Từ tháng 
7/2022 

 



 144 

động đào tạo, NCKH và 
phục vụ cộng đồng. 

4 

Phát huy điểm mạnh 2: 
Thông tin về ĐBCL bên 
trong bao gồm kết quả phân 
tích dữ liệu phù hợp, chính 
xác và sẵn có để cung cấp 
kịp thời cho các bên liên 
quan. Các thông tin được 
lưu trữ cũng đảm bảo sự 
thống nhất, bảo mật và an 
toàn. 

Tiếp tục lưu trữ đầy 
đủ, kịp thời các 
thông tin liên quan 
cũng như đảm bảo 
sự thống nhất, bảo 
mật và an toàn 
trong lưu trữ dữ 
liệu. 

Các đơn vị 
Từ tháng 
7/2022 

 

5 

Phát huy điểm mạnh 3: Học 
viện thực hiện rà soát hệ 
thống quản lý thông tin 
ĐBCL bên trong và triển 
khai các cách thức để đảm 
bảo số lượng, chất lượng, sự 
thống nhất, bảo mật, an toàn 
của dữ liệu và thông tin một 
cách thường xuyên. 

Các đơn vị thường 
xuyên cập nhật 
thông tin hoạt động 
trên website của 
đơn vị Các đơn vị 

Từ tháng 
7/2022 

 

6 

Phát huy điểm mạnh  4: 
Hệ thống quản lý thông tin 
ĐBCL bên trong được cải 
tiến thường xuyên đáp ứng 
yêu cầu các bên liên quan để 
hỗ trợ đào tạo, NCKH và 
phục vụ cộng đồng.  

Tiếp tục phát huy 
cải tiến hệ thống 
quản lý thông tin 
ĐBCL bên trong 
đáp ứng yêu cầu các 
bên liên quan 

Các đơn vị 
Từ tháng 
7/2022 

 

 
TIÊU CHUẨN: 12.  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính 
sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng đồng. 

 
Liên tục nâng cao chất lượng là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức và người học 

của Học viện. Điều này thể hiện rõ trong chiến lược phát triển của Học viện đến năm 2030, tầm 
nhìn 2050, trong đánh giá kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2015-2020, chiến lược điều chỉnh 
giai đoạn 2021-2030 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Giám đốc giai đoạn 2016-2021. Mục 
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tiêu cụ thể như phấn đấu đến năm 2025, 50% CTĐT đại học và 20% CTĐT sau đại học hoàn thành 
tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế; năm 2030 Học viện được đánh giá và đạt 
chuẩn AUN-QA; năm 2025 Học viện tham gia xếp hạng trong hệ thống QS-Asia; năm 2030, Học 
viện tham gia xếp hạng trong hệ thống THE đồng thời Học viện luôn đứng trong tốp đầu (tốp 10) 
các trường đại học có uy tín ở Việt Nam [H12.12.01.01_ Chiến lược phát triển của Học viện đến 
năm 2030 tầm nhìn 2050]; [H12.12.01.02_ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiến lược giai 
đoạn 2015-2020 và và điều chỉnh chiến lược giai đoạn 2021-2030]. Học viện có kế hoạch đảm bảo 
chất lượng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn làm cơ sở để các đơn vị chủ động lập kế hoạch và triển 
khai các hoạt động ĐBCL [H12.12.01.03_ KH ĐBCL dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Học 
viện]  

Các chính sách của Học viện về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cụ thể hóa 
trong hệ thống các văn bản quy định, quy trình, hướng dẫn cụ thể. Đối với các hoạt động đào tạo, 
Học viện đã ban hành hơn 20  quy định liên quan đến đào tạo tất cả các hình thức và tất cả các loại 
hình. Học viện thường xuyên rà soát, cập nhật và chỉnh sửa các quy định, quy trình đảm bảo phù 
hợp với thực tế và các văn bản hướng dẫn của bộ ngành liên quan [H12.12.01.04_ Quyết định ban 
hành Quy chế đào tạo trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021].  

Đối với hoạt động KH&CN, Học viện đã ban hành 4 quy định về QLKH, SHTT, 
[H12.12.01.05_ Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 2018, 2022] trong đó quy 
định nội dung của hoạt động KH&CN tại Học viện như: (i) thực hiện các đề tài khoa học các cấp; 
(ii) thực hiện nghiên cứu theo yêu cầu của các bên liên quan; (iii) biên soạn, biên dịch, hiệu đính 
giáo trình, tài liệu…; (iv) viết bài báo cho tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, hội thảo…; 
(v) ứng dụng và chuyển giao kết quả NCKH… để đáp ứng ngày càng tốt hơn sứ mệnh của Học 
viện là nơi “nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp 
& PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước”.  

Đối với công tác kiểm định và đánh giá ngoài, sau khi có kết quả đánh giá ngoài cấp CSGD 
hay CTĐT, dựa trên ý kiến góp ý của đoàn đánh giá ngoài, Học viện đã xây dựng các kế hoạch cải 
tiến; nêu rõ nội dung, đơn vị chịu trách nhiệm và thời gian thực hiện. TT. ĐBCL là đơn vị đầu mối 
tổng hợp kế hoạch cải tiến trình Giám đốc phê duyệt và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch 
[H12.12.01.06_Kế hoạch cải tiến sau đánh giá Học viện và Kế hoạch cải tiến sau đánh giá các 
CTĐT: CN, CNSH, CNTP và KHMT; H12.12.01.07_BC giữa kỳ kiểm định HV]. Hàng năm, Học 
viện có kế hoạch và triển khai các hoạt động lấy ý kiến phản hồi của cán bộ viên chức, người lao 
động và và người học về chất lượng các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ, tổ chức hội nghị tổng kết 
hoạt động lấy ý kiến vào cuối năm [H12.12.01.08_Kế hoạch và báo cáo kết quả khảo sát người 
học, GV, CBHT về chất lượng dịch của của HV từ năm 2017-2022]. Dựa trên kết quả lấy ý kiến, 
các đơn vị lập kế hoạch cải tiến với nội dung hoạt động, thời gian thực hiện nguồn lực và kết quả 
chỉ tiêu dự kiến rõ ràng [H12.12.01.09_ Kế hoạch cải tiến hàng năm của Học viện sau hội nghị 
LYK giai đoạn 2018-2022].  

Cuối mỗi năm học, Học viện và các đơn vị tổng kết và đánh giá kết quả của từng lĩnh vực 
tại  hội nghị CBVC. Trên cơ sở đó, Học viện xác định các giải pháp cải tiến, điều chỉnh mục 
tiêu, chỉ tiêu trong năm học tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn [H12.12.01.10_ Báo cáo tổng kết 
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năm học và phương hướng năm học hàng năm của Học viện giai đoạn 2018-2022 (tại Hội nghị 
CBVC)]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao 
chất lượng hoạt động được thiết lập. 

 
So chuẩn và đối sánh được thực hiện để Học viện xác định vị thế và mức độ đạt được 

những kết quả trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Điều này được nêu rõ trong Sổ tay chất 
lượng và quy định đảm bảo chất lượng của Học viện [H12.12.02.01_Sổ tay chất lượng của Học 
viện năm 2019 và 2021, Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Học viện ]. 

Học viện thực hiện so chuẩn theo các quy định của của nhà nước và các bộ ngành như Luật 
giáo dục, nghị định, thông tư và các tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT của Bộ GD&ĐT, 
của AUN-QA [H12.12.02.02_Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thư viện năm 2020 
(điều 16), Luật Giáo dục đại học, Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2020, Quy định chuẩn 
quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học năm 2015 (tỷ lệ diện tích/SV, tỷ lệ SV/GV, tài chính), 
Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng 
ngành GDMN (tỷ lệ diện tích/SV, tỷ lệ SV/GV), Quy định về tiêu chuẩn phân tầng; khung xếp 
hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học năm 2015, Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT 
AUN version 3.0 và 4.0]. Học viện thực hiện đối sánh chiến lược, nguồn lực, CTĐT, kết quả đầu 
ra của người học, hoạt động NCKH, PVCĐ và các chỉ số tài chính, chỉ số thị trường. Học viện lựa 
chọn các đối tác có tầm nhìn và lợi ích chiến lược, mức độ phát triển tương đương nhằm có cơ hội 
trao đổi và chia sẻ các phương thức thực hành tốt nhất giữa các đối tác [H12.12.02.01_ Quy định 
về hoạt động đảm bảo chất lượng của Học viện]. Phạm vi đối sánh bao gồm đối sánh nội bộ và đối 
sánh bên ngoài (đối sánh thực hiện dựa trên các bộ tiêu chuẩn chất lượng trong nước, khu vực và 
quốc tế giữa các trường, hoặc CTĐT có sự tương đồng trong nước khu vực và quốc tế). Thời gian 
thực hiện đối sánh tùy theo từng lĩnh vực là hàng năm. 

Về công tác KĐCL: với kiểm định chất lượng CSGD, Học viện áp dụng theo tiêu chuẩn 
quốc gia (Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), với kiểm định chất lượng các CTĐT, 
Học viện thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn quốc gia (thông tư 04) và bộ tiêu chuẩn khu vực 
AUN-QA. Việc lựa chọn chuẩn trong nước, Học viện tuân thủ đúng quy định, đối với chuẩn quốc 
tế Học viện xác định đây là những chuẩn kiểm định CTĐT có uy tín.  

Đối với xếp hạng: Hàng năm, Học viện xem xét kết quả xếp hạng trên Webometrics, 
Unirank, Urap,… Các thông tin để đối sánh tùy vào từng tổ chức xếp hạng nhưng tập trung vào 
các nội dung: NCKH, website, đội ngũ cán bộ… Đây  là những tiêu chí được HV quan tâm và 
thường xuyên đối sánh nhằm cải tiến nâng cao chất lượng và vị thế của HV trong những năm qua 
[H12.12.02.03_BB họp về xếp hạng HV; H12.12.02.04_Bảng thống kê kết quả xếp hạng của 
VNUA trên webometrics, unirank từ 2017-2022]. Trong chiến lược phát triển, Học viện có mục 
tiêu xếp hạng trong hệ thống QS châu Á. Do đó, trong những năm tới, các tiêu chí xếp hạng QS 
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châu Á cũng sẽ được lựa chọn để đối sánh [H12.12.02.05_Tiêu chí đối sánh trong xếp hạng 
website]. 

Trong lĩnh vực đào tạo, khi xây dựng và cải tiến CĐR và CTĐT, các CTĐT cần lựa 
chọn  tối thiểu 01 CTĐT trong nước và 02 CTĐT ngoài nước để thực hiện đối sánh. Các CTĐT 
đối sánh là đúng ngành hoặc ngành gần và được lựa chọn từ các trường ĐH có uy tín trong và 
ngoài nước [H12.12.02.06_Danh sách các CTĐT và CSGD đối sánh]. Học viện cũng đã xây dựng 
các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao hay chương trình liên kết đào tạo cử nhân 
Kinh tế – Tài chính giữa Massey University (New Zealand) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 
chương trình hợp tác đào tạo với trường đại học quốc gia Kyung Pook Hàn Quốc và trường đại 
học Emporia State Mỹ [H12.12.02.07_ Đề án đào tạo chương trình tiên tiến, chương trình chất 
lượng cao, chương trình liên kết đào tạo; H12.12.02.08_ Quy định về xây dựng và phát triển ngành, 
chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế].  

Hàng năm, Học viện thống kê và so sánh các chỉ số về tỷ lệ tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp, 
tỷ lệ thôi học, tỷ lệ có việc làm của SV sau 1 năm tốt nghiệp, tình hình thu chi tài chính, thu nhập 
của CBVC, nhân sự, hoạt động KHCN… để làm cơ sở cho việc đưa ra các kế hoạch hoạt động 
cho năm tiếp theo. 

Trong phát triển nhân sự, Học viện có quy chế trong đó nêu rõ các tiêu chuẩn đối với từng 
vị trí làm căn cứ để bổ nhiệm và thăng tiến cho cán bộ viên chức, có quy định về khối lượng giờ 
giảng và nghiên cứu khoa học của GV dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT làm căn cứ để đánh giá 
mức độ hoàn thành công việc [H12.12.02.09_ Quy chế hoạt động của HV; H12.12,02.10_ Quy 
định về khối lượng công việc của GV]. Học viện cũng có hệ thống đánh giá kết quả làm việc dựa 
trên KPIs với các tiêu chí cụ thể [H12.12.02.11_ Phiếu đánh giá cuối năm học (đánh giá và cho 
điểm các tiêu chí thực hiện) của Học viện].  

Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng năm Học viện giao các chỉ 
tiêu và KPI cho các nhóm nghiên cứu mạnh và nghiên cứu tinh hoa dựa trên kết quả đạt được của 
các năm trước [H12.12.02.12_ Hợp đồng kí với các nhóm nghiên cứu]. Số lượng các đề tài NCKH 
các cấp, các tiến bộ kỹ thuật, công trình công bố hàng năm trong nước và quốc tế được sử dụng để 
đối sánh, làm cơ sở cho lập kế hoạch và KPI của các năm tiếp theo.  Bình quân bài báo trên mỗi 
GV được so với chuẩn của trường đại học nghiên cứu là 0.3 bài. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL 
và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

Theo quy định thực hiện đối sánh [H12.12.3.01. Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 
của Học viện], các bước thực hiện bao gồm: 

- Bước 1: Các đơn vị phụ trách chính thu thập số liệu của năm học đối với các nội dung 
đối sánh nội bộ; thu thập s ố liệu về nội dung đối sánh bên ngoài (nếu có);  

- Bước 2: Đơn vị thực hiện phân tích, đánh giá các dữ liệu thu được.  
- Bước 3: TT.ĐBCL tổng hợp kết quả đối sánh của Học viện, báo cáo Ban Giám đốc.  
- Bước 4: BGĐ phê duyệt  báo cáo số liệu đối sánh. 
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- Bước 5: Học viện tổ chức phiên họp báo cáo kết quả đối sánh và lập kế hoạch cải tiến. 
- Bước 6: BGĐ phê duyệt kế hoạch cải tiến để triển khai thực hiện. 
Đối với kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT, Học viện đã thực hiện kiểm định theo các 

bộ tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế. Năm 2017, Học viện đạt kiểm định chất lượng cơ 
sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với kết quả tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu 
cầu là 88,5% [H12.12.03.02_ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của Học viện năm 2017]. Từ  
năm 2018 đến nay, Học viện đã có 6 CTĐT được đánh giá đạt chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của 
Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) [H12.12.03.03_ Giấy chứng nhận kết quả 
kiểm định của 2 CTTT năm 2018, Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của 4 CTĐT năm 2022]. 
Hiện nay, Học viện đang thực hiện tự đánh giá 04 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA ver 4.0 và 
sẽ thực hiện đánh giá ngoài tháng 10/2022.  

Trong xây dựng, cải tiến CTĐT, việc thực hiện đối sánh với các CTĐT cùng ngành hoặc 
ngành gần là yêu cầu bắt buộc [H12.12.03.04_ Sổ tay chất lượng của Học viện]. Việc đối sánh 
CĐR và CTĐT của Học viện với các cơ sở giáo dục khác trong và ngoài nước nhằm đảm bảo 
CTĐT của Học viện được xây dựng có tính tương đồng với các CTĐT cùng ngành hoặc ngành 
gần,  phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế [H12.12.03.05_ Bản đối sánh 
CĐR và CTĐT của một số CTĐT năm 2018 (CN, CNTP, KHMT, CNSH...), Bản đối sánh của các 
CTĐT mở mới mỗi năm 1 CTĐT từ 2018-2022 ]. Hầu hết, các CTĐT của Học viện được đối sánh 
với các CTĐT của trường ĐH trong top 10 trong nước như Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học 
quốc gia Tp HCM, Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế quốc dân...; và các trường ĐH nước ngoài 
nổi tiếng và có uy tín của Mỹ, Hà Lan, Úc, Nhật bản, Thái Lan.... Nội dung/tiêu chí đối sánh bao 
gồm đối sánh về CĐR, cấu trúc CTĐT, số tín chỉ đào tạo và thời gian đào tạo.  

Học viện cũng thực hiện tự đối sánh nội bộ hàng năm trong các lĩnh vực đào tạo, NCKH 
và PVCĐ, làm căn cứ triển khai các cải tiến cho các hoạt động của mình. (Bảng 12.3.1, 12.3.2, 
12.3.3, 12.3.4) [H12.12.03.06_ Báo cáo đối sánh hàng năm các lĩnh vực; Báo cáo đối sánh các chỉ 
số thực hiện của HV với các văn bản quy định; Biên bản họp với đơn vị chịu trách nhiệm về đối 
sánh]. 

Bảng 12.1. Tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm của Học viện đối với trình độ đại học 
 

Năm nhập học 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tỷ lệ tốt nghiệp trung 

bình (%) 
78,13 80,12 77,35 73,34 72,8 65,54 

 
Bảng 12.2. Tỉ lệ thôi học hàng năm của Học viện đối với trình độ đại học 
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tỷ lệ thôi học trung 
bình (%) 

0,95 1,55 2,23 2,23 1,13 0,95 
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Bảng 12.3. Tỉ lệ có việc làm của Học viện đối với trình độ đại học 

Năm tốt nghiệp 
Tỷ lệ có việc làm của SV 
tốt nghiệp (%) của HVN 

Tỷ lệ có việc làm của 
SV tốt nghiệp (%) 
của ĐH Cần Thơ 

Tỷ lệ có việc làm của SV 
tốt nghiệp (%) của ĐH 
Thái Nguyên 

2017 92,3 - - 

2018 95,5 - - 

2019 96,6 94,32 - 

2020 96,5 96,16 82,5 

Nguồn: số liệu tổng hợp từ báo cáo công khai trên website 
 

Bảng 12.4. Bảng tổng hợp tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên 
(* Số liệu thống kê được tính đến hết tháng 8/2022) 

Năm 
Học viện 

So với chuẩn về 
trường ĐH nghiên 
cứu 

Tỷ lệ GV 
là GS 

Tỷ lệ GV 
là PGS 

Tỷ lệ GV có trình độ TS trở lên 
Tỷ lệ GV có trình độ 
TS trở lên 

2017 1,13 11,03 39,32 
Tỷ lệ GV có trình độ 
TS không thấp hơn 
50% tổng số GV cơ 
hữu 

2018 1,60 14,29 42,27 
2019 1,65 13,53 45,86 
2020 1,72 12,07 49,06 
2021 1,76 12,02 52,72 
2022* 1,79 12,72 53,83 

Học viện thực hiện đối sánh các đề tài nghiên cứu, các công trình khoa học được công bố 
trong và ngoài nước, từ đó có các giải pháp và chính sách để khuyến khích, khen thưởng, thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo. Các mô hình spin-off sử dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học được hình 
thành [H12.12.03.07_ Đề án các spin-off].  

Bảng 12.5. Bảng thống kê số lượng đề tài, bài báo, công bố của Học viện giai đoạn 2017-
2021 (* Số liệu thống kê được tính đến tháng 8/2022) 

Năm 
Số lượng đề 
tài các cấp 

Số 
lượng 
bài báo 
trong 
nước  

Số 
lượng 
bài báo 
quốc tế 

Tỷ lệ 
công 
trình 
công bố 
quốc 
tế/GV 

So với 
chuẩn về 
trường ĐH 
nghiên cứu 
về tỷ lệ bài 
báo 

2017 217 464 123 0,17 0,3 
2018 235 406 198 0,29 0,3 
2019 207 402 193 0,29 0,3 
2020 214 402 236 0,37 0,3 
2021 215 380 233 0,37 0,3 
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Bảng 12.6.: Kết quả thực hiện của nhóm NCM qua các năm 
ĐVT: sp/năm 

TT Tiêu chí 2018 2019 2020 2021 

1 Semina 528 427 264 291 

2 Hội thảo 73 49 3 37 

3 Bài báo quốc tế  189 120 261 211 

 Bài báo Tiếng Anh 112 47 76 31 

 Bái báo Tiếng Anh HV   25 54 

 Bài báo ISI/Scopus 78 73 134 153 

4 Bài báo tiếng Việt  312 280 352 290 

5 Bài tham luận hội thảo  281,5 386 53 386 

6 Bài tổng quan  70 64 47 53 

7 Tư vấn/Hướng dẫn KT 242 149 86 102 

8 
Quy trình/TBKT/TCKT cấp 
CS và tương đương 

89 61 100 47 

9 Đề xuất  458 345 280 227 

10 TM phê duyệt cấp Bộ và tương 
đương cấp Bộ trở lên 

38 41 41 38 

Nguồn: BC kết quả hoạt động của các nhóm NC (giai đoạn 2018-2021) 
Dựa trên kết quả đối sánh hàng năm, Học viện triển khai ban hành kế hoạch cải tiến hàng 

năm để nâng cao chất lượng [H12.12.3.08_Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Học viện 
giai đoạn 2017-2022]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
 
Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát. 

Trong quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh, Học viện luôn căn 
cứ vào các Luật và quy định của Bộ ngành liên quan, các định hướng chiến lược và các nhu cầu 
xã hội thông qua khảo sát ý kiến các bên liên quan. Học viện thường xuyên cập nhập các văn bản, 
quy định, quy trình và thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.  

Trước năm 2022, Học viện thực hiện đối sánh nội bộ qua công tác tổng kết hoạt động các 
lĩnh vực hàng năm và báo cáo tại Hội nghị CBVC hàng năm [H12.12.4.01_BB và BC HNCBVC 
hàng năm từ 2017-2022]. Từ năm 2022, Học viện ban hành nội dung thực hiện đối sánh trong Quy 
định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Học viện, trong đó quy định các đơn vị chức năng đề 
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xuất các chuẩn theo lĩnh vực phụ trách; khoa chuyên môn đề xuất các CTĐT để đối sánh, 
TT.ĐBCL tổng hợp và tham mưu cho BGĐ [H12.12.4.02_BB lấy ý kiến về hoạt động đảm bảo 
chất lượng 2022; Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 2022]. Quy trình lựa chọn và sử dụng 
các thông tin so chuẩn và đối sánh phải đảm bảo 5 nguyên tắc sau: 

1. Tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;  
2. So với các tiêu chuẩn KĐCL CSGD và kiểm định CTĐT được ban hành hoặc công nhận 

bởi Bộ GD&ĐT;  
3. Căn cứ vào các định hướng chiến lược của Học viện, đặc biệt các định hướng về hội 

nhập, hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH; 
4. Thu thập các thông tin của các tổ chức xếp hạng, các tổ chức kiểm định trong nước và 

quốc tế; 
5. Đề xuất các thông tin so chuẩn quốc tế, đối sánh để xác định các nhiệm vụ cụ thể trong 

việc cải tiến từng chỉ số. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến 
để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Trước đây việc lựa chọn các thông tin so chuẩn đối sánh mang tính rời rạc, dễ gây chồng 
chéo, chủ yếu thực hiện đối sánh nội bộ thì năm 2022, sau khi rà soát các quy trình về ĐBCL, HV 
đã thống nhất ban hành quy định thực hiện đối sánh nhằm giúp việc xác định các tiêu chí để so 
chuẩn vừa đảm bảo quy định nhà nước, định hướng của Học viện và nhu cầu xã hội như đã nêu ở 
trên [H12.12.5.01_ Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 2022].  

Quy trình mới ban hành, chưa đánh giá hiệu quả cụ thể nhưng đã giúp cho việc xác định 
các tiêu chí so chuẩn được nhất quán để đảm bảo các yêu cầu xếp hạng, kiểm định mà không ảnh 
hưởng đến định hướng phát triển chung của Học viện đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu do Nhà 
nước quy định. Việc cập nhật các bảng xếp hạng hàng năm cũng giúp HV có kế hoạch đầu tư các 
nguồn lực phù hợp cho các hoạt động NCKH, phục vụ cộng đồng [H12.12.5.02_Đối sánh các tiêu 
chí xếp hạng hàng năm; KH cải tiến website hàng năm].  

Bên cạnh quy trình chung thì các tiêu chí để đối sánh của Học viện có thay đổi, yêu cầu 
ngày càng cao hơn đối với các chỉ số về công bố quốc tế, và nâng dần các chỉ số theo QS châu Á 
[H12.12.5.01_ Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 2022]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 12:  
1.Tóm tắt các điểm mạnh:  

Hàng năm Học viện đều có kế hoạch và triển khai các hoạt động cải tiến nâng cao chất 
lượng giáo dục, có rà soát và điều chỉnh hệ thống các quy định và quy trình. 

Học viện thực hiện đối sánh các kết quả hoạt động và sử dụng kết quả đối sánh để tăng 
cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 
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Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được xác định rõ và rà soát 
nhằm nâng cao chất lượng Học viện. 
2.Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Học viện chưa có CTĐT thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của B.GD&ĐT. 
 
3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị đầu 
môi/Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
thực hiện 
(bắt đầu và 
hoàn 
thành) 

Ghi chú 

1 Khắc phục tồn tại 1: 
Học viện chưa có 
CTĐT thực hiện tự 
đánh giá theo bộ tiêu 
chuẩn của 
B.GD&ĐT. 

Triển khai thực hiện tự 
đánh giá CTĐT theo bộ 
tiêu chuẩn của 
B.GD&ĐT năm 2023. 

Chủ trì: TT. 
ĐBCL; 
Phối hợp: Ban 
chức năng;khoa 
chuyên môn 

Từ tháng 
1/2023 đến 
tháng 
12/2025 

 

2 Phát huy điểm mạnh 
1: Tiếp tục lập kế 
hoạch và triển khai 
các hoạt động cải tiến 
nâng cao chất lượng 
giáo dục, có rà soát 
và điều chỉnh hệ 
thống các quy định 
và quy trình. 

Xây dựng kế hoạch đảm 
bảo chất lượng của HV 
và từng đơn vị. Đánh 
giá kết quả thực hiện kế 
hoạch cải tiến. 

Chủ trì: TT.ĐBCL 
Phối hợp: Các đơn 
vị trong HV 

Từ tháng 1 
đến tháng 
12/2023 

 

3 Phát huy điểm mạnh 
2: Học viện có hướng 
dẫn đầy đủ về tiêu 
chí lựa chọn đối tác, 
thông tin so chuẩn và 
đối sánh để nâng cao 
chất lượng, đặc biệt 
là đối sánh trong lĩnh 
vực đào tạo nhằm 
nâng cao chất lượng 
người học và đầu ra 
đáp ứng yêu cầu về 
nguồn nhân lực chất 
lượng cao. 

Tiếp tục sử dụng các 
tiêu chí lựa chọn đối tác, 
thông tin đối sánh để 
nâng cao chất lượng các 
hoạt động của HV. 
Các đơn vị và Học viện 
thực hiện giá kết quả 
sau đối sánh, so chuẩn. 

Các đơn vị trong 
HV 

Từ tháng 1 
đến tháng 
12/2023 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị đầu 
môi/Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
thực hiện 
(bắt đầu và 
hoàn 
thành) 

Ghi chú 

4 Phát huy điểm mạnh 
3: Quy trình lựa 
chọn, sử dụng các 
thông tin so chuẩn và 
đối sánh được xác 
định rõ và rà soát 
nhằm nâng cao chất 
lượng Học viện. 

Tiếp tục rà soát các quy 
trình và tiêu chí so 
chuẩn đối sánh nhằm 
nâng cao chất lượng. 

Các đơn vị trong 
HV 

Từ tháng 1 
đến tháng 
12/2023 

 

 
 
TIÊU CHUẨN 13:  TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC 
 
Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các CTĐT 
khác nhau của CSGD. 
 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo và Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Học viện thực hiện quy trình xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các bậc hệ như sau 
[H13.13.01.01_Quy chế và Kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo]: 

(1) Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh cho từng năm tuyển 
sinh.Thành viên Hội đồng tuyển sinh gồm Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị chức năng, Trưởng 
các khoa chuyên môn. Thành viên Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh là cán bộ viên chức thuộc ban 
Quản lý đào tạo, phụ trách tham mưu, tư vấn các hoạt động tuyển các bậc hệ của Học viện 
[H13.13.01.02_ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh] 

(2) Căn cứ Quy chế, quy định tuyển sinh hiện hành, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh dự 
thảo Kế hoạch tuyển sinh của năm [H13.13.01.03_Báo cáo kế hoạch tuyển sinh của Ban thư ký] 

(3) Hội đồng tuyển sinh họp, thảo luận và góp ý cho kế hoạch tuyển sinh của năm 
[H13.13.01.04_Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh các bậc hệ] 

(4) Ban Giám đốc họp, xây dựng tờ trình ý kiến của Hội đồng Học viện về kế hoạch tuyển 
sinh của năm [H13.13.01.05_Biên bản họp Ban Giám đốc, tờ trình Hội đồng Học viện] 

(5) Hội đồng Học viện họp và ra Quyết nghị phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của năm 
[H13.13.01.06_Biên bản họp Hội đồng Học viện, Quyết nghị của Hội đồng Học viện] 

(6) Ban Giám đốc ban hành Kế hoạch tuyển sinh. [H13.13.01.07_ Đề án tuyển sinh, Thông 
báo tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ] 

Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Học viện thể hiện đầy đủ các thông tin: số đợt tuyển 
sinh/năm, thời gian thu nhận hồ sơ, xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển, nhập học, địa điểm thực 
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hiện, đơn vị phụ trách thực hiện [H13.13.01.07_Đề án tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ; H13.13.01.08_Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ]. 

Để công tác nhập học thí sinh trúng tuyển được chu đáo, nhanh chóng, Hội đồng tuyển sinh 
thảo luận và thông qua kế hoạch nhập học cho từng đợt. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh dự thảo 
Kế hoạch nhập học chi tiết cho từng đợt, trách nhiệm và nhiệm vụ các đơn vị tham gia nhập học. 
Kế hoạch nhập học sẽ được các đơn vị tham gia thảo luận, góp ý và phản hồi tại cuộc họp cho 
công tác phối hợp trước khi ban hành Kế hoạch chính thức [H13.13.01.09_Lịch tuần họp chuẩn bị 
nhập học, Văn bản phối hợp đón tiếp thí sinh trúng tuyển nhập học]. 

Đối với tuyển sinh sau đại học, Học viện thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển 
sinh như Ban Cở sở vật chất, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo bài thi để 
thực hiện và xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động cụ thể cho kỳ thi. Để công tác chỉ đạo và phối 
hợp giữa các thành viên của Hội đồng tuyển sinh trong các hoạt động tuyển sinh, Học viện ban 
hành Quyết định phân công thành viên HĐTS [H13.13.01.10_Quyết định phân công nhiệm vụ của 
Hội đồng tuyển sinh].  

Về chính sách: Căn cứ trên các quy định tuyển sinh đào tạo các bậc hệ của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Học viện xây dựng các chính sách tuyển sinh tương ứng. Các chính sách tuyển sinh của 
Học viện tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh và cụ thể, chi 
tiết hoá tại Đề án tuyển sinh, các quy định tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh các bậc hệ đào. Các 
văn bản quy định chính sách tuyển sinh của Học viện được công bố công khai trên website của 
Học viện. [H13.13.01.01_ Quy chế tuyển sinh và đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo các bậc hệ] 
[H13.13.01.07_ Đề án tuyển sinh đại học 2017 – 2021, Thông báo tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến 
sĩ từ năm 2017 – 2021; H13.13.01.08_Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ];: 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học: Các chính sách tuyển sinh được mô tả chi tiết 
về đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối tuyển, chỉ tiêu, chế độ ưu tiên, nguyên tắc 
xét tuyển. Từ năm 2017 trở về trước, Học viện tuyển sinh đại học với chủ yếu dựa trên kết quả kỳ 
thi THPTQG do Bộ GD&ĐT tổ chức. Từ năm 2018 đến năm 2021, Học viện tuyển sinh với 03 
phương thức xét tuyển: Tuyển thẳng theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện; 
xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) và xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT. Năm 
2022, Học viện tuyển sinh với 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, xét học bạ, xét dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển kết hợp. Việc 
sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển đảm bảo lựa chọn được thí sinh có chất lượng và 
phù hợp với từng CTĐT. Đặc biệt Học viện Huy động toàn bộ cán bộ viên chức thực hiện quảng 
bá tuyển sinh, mỗi sinh viên đều có thể giúp thí sinh quan tâm biết về thông tin tuyển sinh của Học 
viện, Huy động người sử dụng lao động đồng hành trong tuyển sinh (tuyển sinh gắn với tuyển 
dụng)[H13.13.01.07_ Đề án tuyển sinh đại học 2017 – 2021, Thông báo tuyển sinh đại học từ năm 
2017 – 2021; H13.13.01.11_Kế hoạch quảng bá tuyển sinh] 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, Từ năm 2017 đến năm 2021, Học viện áp dụng 
hình thức thi tuyển với 02 đợt/năm. Các thí sinh tham gia dự tuyển sẽ được Ban thư ký Hội đồng 
tuyển sinh tiếp nhận và phân loại hồ sơ dự tuyển cụ thể theo các nhóm ngành đúng phù hợp, nhóm 
ngành gần; Xây dựng kế hoạch bổ túc kiến thức cho thí sinh thuộc nhóm ngành gần. Các thí sinh 
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đủ điều kiện tham gia dự thi sẽ thực hiện thi 3 môn thi: tiếng Anh, môn chủ chốt và môn không 
chủ chốt. Việc xét tuyển sẽ thực hiện đoios với thí sinh đạt tối thiểu 50 điểm đối với môn tiếng 
Anh và 5 điểm đối với môn chủ chốt và môn không chủ chốt. Điểm xét tuyển = điểm môn chủ 
chốt + môn không chủ chốt, Điểm ưu tiên (nếu có) sẽ được cộng vào điểm môn thi chủ chốt. Chính 
sách tuyển sinh, hình thức, môn thi, cách thức xét tuyển, đối tượng ưu tiên được nêu rõ trong quy 
định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thông báo tuyển sinh hàng năm. Năm 2022, 
Học viện tuyển sinh với phương thức xét tuyển với 04 đợt/năm. Đối với ứng viên có hồ sơ đủ điều 
kiện, kết quả đánh giá thông qua bài luận và phỏng vấn trực tiếp với thang điểm 100. Học viện 
thành lập các tiểu xét tuyển gồm 03 thành viên có chuyên môn đúng, phù hợp. Các thành viên sẽ 
đánh giá trên các nội dung: Quá trình đào tạo (10 điểm); Quá trình công tác (10 điểm) và Năng 
lực, động cơ, mục đích và khả năng hoàn thành khóa học (60 điểm). [H13.13.01.07_ Thông báo 
tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, H13.13.01.12_Quyết định thành lập tiểu ban xét tuyển trình độ 
thạc sĩ]. 

Đối với tuyển sinh trình độ tiến sĩ: Người dự tuyển phải đáp đủ các yêu cầu về văn bằng tốt 
nghiệp thạc sĩ, đại học hạng giỏi, đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển, có kinh nghiệm nghiên cứu 
và có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khoá. Người dự 
tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ. Học viện sẽ tổ chức xét tuyển 
đối với ứng viên dự tuyển. Mỗi ứng viên dự tuyển sẽ được tiểu ban xét tuyển tương ứng gồm 05 
thành viên có chuyên môn đúng, phù hợp với ngành dự tuyển đánh giá. [H13.13.01.07_Thông báo 
tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, H13.13.01.13_Quyết định thành lập tiểu ban xét tuyển nghiên 
cứu sinh] 

Về truyền thông: Học viện có Trung tâm QHCC&HTSV và Tổ tư vấn tuyển sinh qua 
hotline và facebook là đơn vị chuyên trách trong công tác truyền thông thông tin tuyển sinh.  Chức 
năng nhiệm vụ của Trung tâm QHCC&HTSV trong công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh 
gồm: Chủ trì công tác quảng bá tuyển sinh đại học, xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh tại địa 
phương, xây dựng kế hoạch đón tiếp thí sinh tại Học viện; Chủ trì công tác quảng bá hình ảnh Học 
viện thông qua các sản phẩm mang thương hiêu học viện; Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện, 
các hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị trang thông tin điện tử của Học viện, các trang 
fanpage (facebook) của Học viện; Xuất bản các ấn phẩm của Học viện; Quản lý các băng rôn, khẩu 
hiệu trong Học viện; Chủ trì tổ chức công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, trang mạng xã hội; Phối hợp với các tổ chức truyền thông của các đơn vị làm phim quảng 
bá cho Học viện, quảng bá tuyển sinh…. Tổ tư vấn tuyển sinh qua hotline và facebook được thành 
lập với các cán bộ của các đơn vị năm vững các thông tin tuyển sinh, thông tin về CTĐT như: Ban 
Quản lý đào tạo, Trung tâm QHCC và HTSV và các Khoa chuyên môn. Tổ hỗ trợ công tác tuyển 
sinh thực hiện tư vấn tuyển sinh qua hotline và facebook 24/24 và cung cấp đầy đủ các thông tin 
tuyển sinh của Học viện trong từng năm tuyển sinh [H13.13.01.14_Quyết định thành lập 
TTQHCC&HTSV, Chức năng nhiệm vụ và Quyết định thành lập tổ tư vấn hotline và facebook]; 

Để người học nắm vững các thông tin tuyển sinh, kế hoạch và chính sách tuyển sinh các 
CTĐT, Học viện sử dụng nhiều hình thức truyền thông: 
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- Hàng năm, Học viện xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh Học viện . Mỗi cán bộ 
viên chức là 1 cán bộ truyền thông, tư vấn cho công tác tuyển sinh của Học viện 
[H13.13.01.11_Kế hoạch QBTD 2017 – 2021] 

- Truyền thông qua website Học viện, xây dựng 1 chuyên trang về tuyển sinh: 
tuyensinh@vnua.edu.vn, facebook chuyên về tuyển sinh [H13.13.01.15_đường link website và 
facebook]; 

- Công khai thông tin tuyển sinh trên các trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
[H13.13.01.16_Hình ảnh, đường link website của Bộ GD&ĐT] 

- Truyền thông qua ngày hội TV hướng nghiệp và ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm 
do báo tuổi trẻ, thanh niên tổ chức [H13.13.01.17_Kế hoạch tư vấn, hành ảnh, video, bài báo liên 
quan đến tv tuyển sinh do báo tuổi trẻ tổ chức]; 

- Ban hành các bộ câu hỏi giải đáp thông tin tuyển sinh [H13.13.01.18_bộ câu hỏi  về 
thông tin tuyển sinh]; 

- Thành lập các đoàn tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, tổ chức Hội thảo tư vấn 
hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh  [H13.13.01.19_Quyết định đoàn đi tuyển sinh tại các trường 
THPT, Biên bản tổ chức Hội thảo tư vấn tuyển sinh]; 

- Xây dựng từ điển thông tin về tuyển sinh, ngành nghề đào tạo qua các tin bài trên 
website,  video tư vấn thông tin ngành nghề, xây dựng các video hướng dẫn thí sinh đăng ký xét 
tuyển [H13.13.01.20_Đường link thông tin, video ngành nghề…]; 

- Xây các aphic, tờ rơi, tiếp tục tư vấn thông tin ngành nghề cho thí sinh khi thí sinh đến 
XNNH [H13.13.01.21_Các tờ rơi, apphic….] 

- Để học sinh có thể hiểu về ngành nghề, biết về môi trường học tập đại học, Học viện phối 
hợp với các trường THPT tổ chức các buổi tham quan tại Học viện [H13.13.01.15_hình ảnh, 
chương trình tham quan học viện cho học sinh THPT] 

- Đặc biệt, năm 2022 Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức 04 Hội thảo trực tuyến 
“Hành trình khởi nghiệp từ Trung học phổ thông” với thành phần là lãnh đạo đại biểu các nhà quản 
lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp, cùng lãnh đạo, 
giáo viên, các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 12 có thành tích học tập xuất sắc của các trường 
THPT trên cả nước tham dự. [H13.13.01.22_Kế hoạch Hội thảo trực tuyến “Hành trình khởi 
nghiệp từ Trung học phổ thông]. 

Để đạt được kết quả tuyển sinh tốt, Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, 
Học viện phân tích kết quả đạt được từ đó có những đánh giá sự phù hợp của kế hoạch, chính sách 
và công tác truyền thông của năm tuyển sinh, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham 
gia công tác tuyển sinh, công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, đơn 
vị chức năng từ phát huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho công tác tuyển sinh của 
năm tiếp theo. [H13.13.01.23_Báo cáo công tác tuyển sinh, Kết quả phỏng vấn các bên liên quan 
và Cơ sở dữ liệu, thông kê kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất lượng cho mỗi CTĐT. 
Việc xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi CTĐT là  một 

khâu quan trọng trong hoạt động tuyển sinh và được Học viện thực hiện hàng năm theo quy trình 
sau: 

(1) Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh cho từng năm tuyển 
sinh. Thành viên Hội đồng tuyển sinh gồm Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị chức năng, Trưởng 
các khoa chuyên môn. Thành viên Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh là cán bộ viên chức thuộc ban 
Quản lý đào tạo, phụ trách tham mưu, tư vấn các hoạt động tuyển các bậc hệ của Học viện 
[H13.13.02.01_ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh] 

(2) Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh căn cứ: Quy chế, quy định tuyển sinh hiện hành 
[H13.13.02.02_Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo]; Mục tiêu đào tạo và CĐR của 
mỗi CTĐT [H13.13.02.03_chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo]; Phân tích kết quả tuyển 
sinh của những năm trước: kết quả tuyển sinh hằng năm được tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ 
GD&ĐT; Phân tích nhu cầu của thị trường về ngành nghề đào tạo [H13.13.02.04_Báo cáo phương 
án xác định tiêu chí tuyển sinh từng năm], để xây dựng dự thảo các tiêu chí tuyển sinh để lựa chọn 
người học có chất lượng đáp ứng mục tiêu phát triển chiến lược của Học viện.  

(3) Hội đồng tuyển sinh họp, thảo luận và góp ý cho dự thảo các tiêu chí tuyển sinh của 
năm [H13.13.02.05_Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh các bậc hệ]. 

(4) Ban Giám đốc họp, xây dựng tờ trình ý kiến của Hội đồng Học viện về các tiêu chí 
tuyển sinh của năm [H13.13.02.06_Biên bản họp Ban Giám đốc, tờ trình Hội đồng Học viện]. 

(5) Hội đồng Học viện họp và ra Quyết nghị phê duyệt các tiêu chí tuyển sinh của năm 
[H13.13.02.07_Biên bản họp Hội đồng Học viện, Quyết nghị của Hội đồng Học viện]. 

(6) Ban Giám đốc ban hành các tiêu chí tuyển sinh. [H13.13.02.08_ Đề án tuyển sinh, 
Thông báo tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ]. 

Các tiêu chí tuyển sinh của Học viện được công khai rõ ràng đến người học thông quá các 
kênh thông tin: các cổng thông tin điện tử của Nhà trường (www.vnua.edu.vn, tuyensinh.vnua.edu, 
fanpage Học viện, mỗi cán bộ Học viện là cán bộ truyền thông tin, tiêu chí tuyển sinh giúp NH 
tiếp cận nhanh với nguồn thông tin tuyển sinh. Bên cạnh đó, NH cũng có thể tiếp cận thông tin 
tuyển sinh qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại đường dây 
nóng Học viện hay thông qua các đoàn tư vấn cho người học tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại các 
trường THPT, ngày hội tư vấn hướng nghiệp và ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm do báo tuổi 
trẻ, thanh niên tổ chức... 

* Đối với bậc đào tạo đại học: Năm 2017, Học viện xét tuyển đại học dựa vào kết quả thi 
THPT quốc gia và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2018- đến nay, 
Học viện sử dụng hình thức xét tuyển với 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét dựa trên 
kết quả học tập THPT, Xét dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Tất cả các thí sinh muốn tham gia 
xét tuyển phải có tổng điểm xét tuyển lớn hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định. Điểm 
trúng tuyển được lấy từ cao xuống tính theo tổng điểm xét tuyển với tổ hợp xét tuyển tương ứng 
của ngành. Điểm trúng tuyển được Học viện xác định trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, đảm bảo 
chỉ tiêu tuyển sinh và đáp ứng nhu cầu học tập của người học. Ngoài ra các tiêu chí tuyển thẳng 
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện đã xây dựng bộ tiêu chí tuyển thẳng của Học viện đối với 
các thí sinh của kết quả học tập, kết quả đánh giá trình độ ngoại ngữ tốt [H13.13.02.08: Đề án và 
thông báo tuyển sinh đại học, hồ sơ xét tuyển đại học]. 

Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống: A00, B00, C00, D01, Học viện đã đánh giá, bổ 
sung và thông qua tại cuộc họp hội đồng tuyển sinh các tổ hợp xét tuyển mới với 4 tổ hợp/ ngành 
xét tuyển và tổng số 12 – 14 tổ hợp xét tuyển cho năm tuyển sinh để tuyển được người học có lực 
học khá, giỏi phù hợp ngành/nhóm ngành xét tuyển (Bảng 13.01) [H13.13.02.05_ Biên bản họp 
Hội đồng tuyển sinh các bậc hệ; H13.13.02.08_ Đề án tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh đại học, 
thạc sĩ, tiến sĩ] 

Bảng 13.1: Danh sách 14 tổ hợp xét tuyển đại học năm 2021 
A00 Toán, Vật lí, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học 
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
A09 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí 
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh C04  Ngữ văn, toán, Địa lí 
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân 
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

Đối với các thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh sẽ được thi 
phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào để được sắp lớp học tiếng Anh phù hợp, giúp nâng cao trình 
độ tiếng Anh đạt điều kiện tiếng Anh để tham gia học tập bằng tiếng anh. Kết thúc năm học đầu 
tiên với chương trình đào tạo được sắp xếp chủ yếu là các học phần giúp nâng cao trình độ tiếng 
Anh, sinh viên sẽ được tham gia kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh, Những thí sinh đủ điều kiện 
về trình độ tiếng Anh (Tofle IBT 5.5 hoặc tương đương) sẽ tiếp tục học chương trình đào tạo bằng 
tiếng Anh. Những sinh viên không đủ điều kiện tiếng Anh sẽ theo học chương trình đào tạo tương 
ứng bằng tiếng Việt [H13.13.02.09_ Đề án ngoại ngữ, Quyết định và công nhận kết quả thi tiếng 
Anh đầu vào của chương trình tiên tiến, chất lượng cao; Quyết định công nhận kết quả thi tiếng 
Anh sau 1 năm đào tạo của SV CTTT]. 

Đối với các thí sinh trúng tuyển vào chương trình đại trà được tham gia vào kỳ thi đánh giá 
năng lực ngoại ngữ đầu vào để có thể đánh giá được trình độ và sắp vào lớp học tiếng Anh 0, 1 
hoặc 2 tương với trình độ đạt được [H13.13.02.10_ Thông báo, quyết định công nhận kết quả thi 
tiếng Anh đầu vào]. 

Sau 01 năm học, sinh viên sẽ được đăng ký và xét tuyển vào từng chương trình đào tạo tương 
ứng với ngành trúng tuyển. Nguyên tắc xét tuyển dựa trên chỉ tiêu cho từng chuyên ngành và kết 
quả học tập năm đầu tiên của sinh viên và sẽ được lấy từ cao xuống thấp. [H13.13.02.11_Thông 
báo xét tuyển vào chuyên ngành và Quyết định trúng tuyển vào chuyên ngành đào tạo] 

Đặc biệt đối với các tân sinh viên khoá 66, tuyển sinh năm 2021 được tham gia khảo sát 
năng lực học tập với các khối kiến thức cơ bản và tư duy ngôn ngữ, tư duy logic và hiểu biết về 
pháp luật. Kết quả khảo sát đạt kết quả tốt. Việc thực hiện khảo sát năng lực học tập của Tân sinh 
viên đã giúp học viện có nhưng đánh giá toàn diện về năng lực học tập của người học và phát hiện 
ra các sinh viên có tư duy cao để có thể bồi dưỡng và tham gia các hoạt động đào tạo chuyên sâu 
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cũng như đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cho sinh viên [H13.13.02.12_ Báo cáo đánh giá năng 
lực học tập của sinh viên]. 

Bên cạnh đó, Học viện còn xây dựng nhiều chính sách ưu đãi, học bổng, chương trình khởi 
nghiệp… nhằm thu hút người học có học lực khá, giỏi cho các chương trình đào tạo của học 
viện. [H13.13.02.08_ Đề án tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ]. 

* Đối với tuyển sinh trình độ thạc sĩ:  Học viện thực hiện hình thức thi tuyển với 3 môn thi 
chủ chốt, không chủ chốt và tiếng Anh. 

Thí sinh sẽ được xét tuyển hồ sơ theo ngành, đối với các hồ sơ thuộc nhóm ngành gần, 
ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được Học viện tổ chức học bổ sung kiến 
thức, đạt điều sẽ tham gia thi tuyển [H13.13.02.13_Quyết định số môn học bổ túc kiến thức và 
Quyết định hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức, Hồ sơ đăng ký tuyển sinh của thí sinh]. 

Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển khi đạt kết quả từ 5 trở lên đối với thang điểm 10 và 50 
điểm trở lên đối với thang điểm 100. Mức điểm chuẩn được xác định từ cao xuống thấp. 
[H13.13.02.14_Quyết định mức điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ] 

Các thông tin tuyển sinh SĐH cũng được công khai trên các cổng thông tin điện tử của 
Học viện và chuyên trang tuyển sinh của Học viện. Tại các thông báo tuyển sinh của Học viện 
luôn có số điện thoại của hotline đề kịp thời tư vấn thông tin cho thí sinh có nhu cầu. 

Từ năm 2022, Thực hiện quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo 
Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Học viện xây dựng Quy chế tuyển sinh tương ứng của Học viện. Học viện sử dụng phương 
thức xét tuyển đối với ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện, kết quả đánh giá thông qua bài luận và 
phỏng vấn trực tiếp với thang điểm 100 gồm các nội dung: Quá trình đào tạo, Quá trình công tác, 
Năng lực, động cơ, mục đích và khả năng hoàn thành khóa học [H13.13.02.15_ Quy định tuyển 
sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định tuyển sinh và đào tạo trình 
độ thạc sĩ của Học viện, Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022] 

Đối với tuyển sinh trình độ tiến sĩ: từng thí sinh được xét tuyển hồ sơ đảm bảo các yêu cầu 
về bằng cấp, tiếng Anh đạt và có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương 
trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời 
gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ 
chức khoa học và công nghệ [H13.13.02.16_Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, Hồ sơ 
xét tuyển của thí sinh] 

Thí sinh viết đề cương nghiên cứu và bài luận của vấn đề nghiên cứu. Bài luận về dự định 
nghiên cứu phải trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên 
cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong 
từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những 
chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt 
nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (theo hướng dẫn).  Thí sinh phải có thư giới thiệu đánh giá phẩm 
chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 
ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ 
đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự 
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định nghiên cứu (theo hướng dẫn). Thí sinh đạt điều kiện về mặt hồ sơ xét tuyển sẽ được Hội đồng 
đánh giá. Thí sinh trúng tuyển khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ, điểm hội đồng đánh giá 
lớn hơn 50 điểm [H13.13.02.17_ Quyết định thí sinh đủ điểu kiện xét tuyển,quyết định thành lập 
hội đồng xét tuyển và quyết định trúng tuyển nghiên cứu sinh] 

Với các tiêu chí lựa chọn người học phù hợp, giai đoạn 2017 – 2021, Học viện điểm chuẩn 
luôn đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định (phụ lục 13.1). Để đạt được kết 
quả tuyển sinh tốt, Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, Học viện phân tích 
kết quả đạt được từ đó có những đánh giá sự phù hợp của kế hoạch, chính sách và công tác truyền 
thông của năm tuyển sinh, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham gia công tác tuyển 
sinh, công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng từ phát 
huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho công tác tuyển sinh của năm tiếp theo. 
[H13.13.01.18_Báo cáo công tác tuyển sinh, Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và Cơ sở dữ 
liệu, thông kê kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học  

Học viện có quy định và quy trình cụ thể để giám sát chặt chẽ công tác tuyển sinh và nhập 
học các bậc hệ. 

Ban Thanh tra được phân công nhiệm vụ chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát các 
hoạt động đào tạo của toàn Học viện. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát được thực hiện 
thường xuyên. Vào các đợt tuyển sinh các bậc hệ, Học viện thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra 
chuyên trách, phân công nhiệm vụ các thành viên của Đoàn trong công tác giám sát các hoạt động 
tuyển sinh và nhập học các bậc hệ gồm các cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực thanh tra và các 
cán bộ có chuyên môn về công tác tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh thanh tra, giám sát các đơn vị trong 
Học viện. [H13.13.03.01_ Quyết định thành lập ban thanh tra, Quyết định phân công nhiệm vụ 
Ban Thanh tra; Quyết định thành lập Đoàn thanh tra các kỳ thi]. Bên cạnh đó, Học viện có các bộ 
phận chuyên trách trong công tác tuyển sinh: Ban Quản lý đào tạo, trung tâm QHCC và HTSV, 
Ban Thanh tra được phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với sự tư vấn, giám sát kịp thời của các Hội 
đồng, các ban giúp việc, các Khoa chuyên môn đã hỗ trợ, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh 
nhập học được thực hiện đúng quy định [H13.13.03.02_ Quyết định phân công nhiệm vụ của các 
đơn vị: QLĐT, QHCC&HTSV, Thanh tra]. Quyết định HĐTS đại học, Sau đại học, Ban CSVC, 
Ban Coi thi, Ban Chấm thi..). 

Để thực hiện công tác thanh tra, giám sát tuyển sinh và nhập học, Học viện ban hành 02 
quy định  về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển sinh và nhập học 
[H13.13.03.03_ Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra; Quy định về thanh tra các kỳ thi] và 16 
quy trình liên đến công tác tuyển sinh đầu vào các bậc hệ và 02 quy trình phục vụ công tác thanh 
tra, kiểm tra tuyển sinh và nhập học các bậc hệ. [H13.13.03.04_ 16 Quy tình liên quan đến công 
tác tuyển sinh đầu vào  và 02 quy trình phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra]. Quy trình thanh tra 
công tác tuyển sinh và nhập học thể hiện rõ từng bước với các nội dung chính: (1) Nghiên cứu các 
quy định, hướng dẫn hiện hành về công tác thanh tra, công tác tuyển sinh; (2) Soạn thảo và trình 
ký Quyết định Đoàn thanh tra là các cán bộ chuyên trách và các cán bộ có chuyên môn, kinh 
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nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh; (3) Xây dựng kế hoạch thanh tra; (4) Tổ chức họp  Đoàn thanh 
tra; (5) Kiến nghị HĐTS/Giám đốc xử lý sai phạm (nếu có); (6) Kết thúc quá trình thanh tra, chủ 
trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo Giám đốc và thanh tra cấp trên theo quy định. Tại 
kế hoạch thanh tra tuyển sinh từng đợt, Đoàn thanh tra hực hiện phân công cụ thể nhiệm vụ của 
từng thành viên tham gia (nôị dung, thời gian, cán bộ thực hiện thanh tra). 

Tại Báo cáo công tác thanh tuyển sinh và nhập học các bậc hệ giai đoạn 2017 – 2022 đều 
cho kết quả tốt. Hội đồng tuyển sinh và các đơn vị phụ trách thực hiện đúng theo quy định tuyển 
sinh và nhập học hiện hành.. [H13.13.03.05_ báo cáo kết của công tác Thanh tra hoạt động tuyển 
sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ năm 2017 – 2021]. 

Các quy định, quy trình và thông tin tuyển sinh và nhập học từng năm được công bố rộng 
rãi trên website để tăng cường công tác tự giám sát, giám sát chéo giữa các cá nhân và đơn vị trong 
toàn Học viện. Tăng cường sự giám sát của thí sinh đối với công tác tuyển sinh và nhập học của 
Học viện. 

Đối với tuyển sinh trình độ đại học: Trên cở sở các Quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Học viện xây dựng các quy định cụ thể, Đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, Biên 
bản họp của Hội đồng tuyển sinh, Quyết định trúng tuyển và công nhập các đợt, Kế hoạch xác 
nhận nhập học, kế hoạch nhập học có phân công nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan để công 
tác tuyển sinh nhập học đúng quy định và công khai, minh bạch, chính xác. Các đơn vị tham gia 
nhập học sẽ đánh giá, phản hồi về các nhiệm vụ được phân công tham gia đón tiếp nhập học tại 
cuộc họp chuẩn bị cho mỗi đợt [H13.13.03.06_ Link công khai các thông tin tuyển sinh, lịch tuần 
họp chuẩn bị đón tiếp nhập học, văn bản đón tiếp nhập học đại học]. 

Đối với tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Học viện thực hiện hình thức thi tuyển. Để công tác 
tuyển sinh đúng quy định, công bằng, minh bạch… Học viện đã xây dựng bộ quy định liên quan 
đến công tác tuyển sinh đào tạo thạc sĩ như: Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy đinh xây dựng 
và quản lý in sao đề thi tuyển sinh, Quy định chấm thi tuyển sinh. Các Quy định được xây dựng 
chi tiết, rõ ràng cho từng khâu trong công tác tuyển sinh và có sự giám sát lẫn nhau giữa các bộ 
phận. Tất cả các hoạt động trong công tác tuyển sinh đều được thành lập quyết định, quy định rõ 
nhiệm vụ của từng vị trí thực hiện theo các quy định hiện thành của Học viện và có sự giám sát 
của Đoàn thành tra tuyển sinh độc lập giám sát. Công tác tổ chức nhập học được học viện tổ chức 
họp thông nhất, thông báo cho thí sinh trúng tuyển và phân công nhiệm vụ các thành viên tham 
gia rõ ràng [H13.13.03.07_ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy định xây dựng và quản lý in 
sao đề thi tuyển sinh; Quy đinh chấm thi tuyển sinh, Văn bản chuẩn bị nhập học cho học viên]. 

Đối với tuyển sinh trình độ tiến sĩ: Học viện tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Các khâu 
tuyển sinh được thực hiện quy trình các bước theo quy định về điều kiện hồ sơ, hội đồng xét tuyển 
và có sự giám sát của Đoàn thanh tra [H13.13.03.08_ Quyết định đủ điều kiện xét tuyển, Hội đồng 
xét tuyển] 

Kết quả tuyển sinh của Học viện đạt từ 70% đến 100% so với chỉ tiêu tuyển sinh (Bảng 
13.01, phụ lục 13.02). Để đạt được kết quả tuyển sinh tốt, Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết 
công tác tuyển sinh, Học viện phân tích kết quả đạt được từ đó có những đánh giá sự phù hợp của 
quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ 
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tham gia công tác tuyển sinh, công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, 
đơn vị chức năng từ phát huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho công tác tuyển sinh của 
năm tiếp theo. [H13.13.03.09_Báo cáo công tác tuyển sinh, Thống kê kết quả tuyển sinh từ năm 
2017 – 2021, Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh 
giai đoạn 2017 – 2021]. 

Bảng 13.2. Kết quả tuyển sinh đào tạo năm 2017 - 2021 

TT 
Trình 
độ đào 

tạo 

2017 2018 2019 2020 2021 

CT NH 
Tỷ 
lệ % 

CT NH 
Tỷ 
lệ % 

CT NH 
Tỷ 
lệ % 

CT NH 
Tỷ 
lệ % 

CT NH 
Tỷ 
lệ % 

1 Đại học 4780 3755 78.6 5990 5684 94.9 5996 4147 69.2 5585 4809 86.1 5854 5869 100.3 
2 Thạc sĩ 974 718 73.7 956 714 74.7 950 775 81.6 935 692 74 910 676 74.3 
3 Tiến sĩ 100 30 30 100 23 23 100 10 10 100 5 5 100 11 11 

 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 

Học viện có biện pháp giám sát tuyển sinh và nhập học được thực hiện theo quy trình chặt 
chẽ đảm bảo minh bạch, công khai. Số lượng tuyển sinh qua nhiều năm vẫn đáp ứng đúng, đủ các 
tiêu chuẩn được giao, phù hợp với năng lực đào tạo. Công tác tuyển sinh và nhập học được thực 
hiện theo đúng quy chế, quy định hiện hành. 

Thứ nhất là xây dựng các quy định, quy trình cụ thể, chi tiết. Các quy định về công tác 
tuyển sinh được xây dựng tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhưng được chi tiết 
hoá, cụ thể hoá đối với đặc thù của Hoc viện. Quy trình tuyển sinh và nhập học đã nếu rõ từng 
bước trong công tác tuyển sinh và nhập học, quy trình thanh tra, kiểm tra trong đó quy định rõ về 
nhiệm vụ, thời gian của các đơn vị tham gia từng khâu trong công tác tuyển sinh và nhập học. Học 
viện đã xây dựng và ban hành 18 quy trình liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến 
sĩ và công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tuyển sinh  [H13.13.04.01_ Các quy định, quy 
trình về tuyển sinh và nhập học] 

Thứ 2: Thành lập các bộ phận chuyên trách phụ trách nhiệm vụ thường xuyên. Việc thành 
lập các bộ phận chuyên trách với chức năng nhiệm vụ cụ thể giúp công tác tuyển sinh và nhập học 
được thực hiện bài bản và cũng là căn cứ để các đơn vị giám sát chéo các hoạt động tuyển sinh và 
nhập học.; [H13.13.04.02_ Quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của Ban QLĐT, 
TTQHCC&HTSV] 

Thứ 3: Thành lập các Hội đồng, Ban, Tổ với phân công nhiệm vụ cụ thể. Thành viên Hội 
đồng tuyển sinh là các lãnh đạo của các đơn vị chức năng, các khoa chuyên môn của Học viện 
giúp công tác tuyển sinh của Học viện được thực hiện theo đúng quy định và đồng thời giam sát 
hoạt động tuyển sinh và nhập học trên phạm vị toàn học viện.  Hội đồng tuyển sinh và các ban có 
liên quan được thành lập để giám sát các quy trình thực hiện tuyển sinh theo đề án tuyển sinh và 
kế hoạch tuyển sinh của Học viện, các điều kiện đảm bảo cho công tác xét tuyển, đặc biệt việc ban 
hành các văn bản hướng dẫn xét tuyển theo thẩm quyền của Học viện [H13.13.04.03_ Quyết định 
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thành lập Hội đồng tuyển sinh ĐH, SĐH, Tổ TVTS, Ban CSVC, ban Chấm thi, ... Hội đồng xét 
tuyển ncs] 

Thứ 4. Hội đồng tuyển sinh đại học, sau đại học tổ chức họp thường xuyên để xây dựng kế 
hoạch, phương án tuyển sinh, rút kinh nghiệm, đánh giá, phân tích kết quả và giám sát công tác 
tuyển sinh và nhập học. Ngoài ra, đối với các quyết sách lớn cho công tác tuyển sinh và nhập học, 
Học viện sẽ có các cuộc họp mở rộng lấy ý kiến, đóng góp của tất cả các cán bộ của Học viện, 
đồng thời xin ý kiến của Đảng uỷ, Hội đồng Học viện; [H13.13.04.04_ Biên bản họp HĐTS ĐH, 
SĐH, Quyết nghị của Hội đồng Học viện, biên bản họp ban giám đốc, biên bản họp Đảng uỷ, Biên 
bản họp mở rộng về công tác tuyển sinh] 

Thứ 5. Tổ chức họp tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học. Hàng năm, Học viện thực 
hiện định kỳ giám sát công tác tuyển sinh thông qua các buổi họp tổng kết về công tác tuyển sinh. 
Các cuộc họp đều có phân tích đánh giá, so sánh kết quả tuyển sinh với các năm trước, trên cơ sở 
đó kịp thời điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong các kỳ tuyển sinh các năm tiếp theo, có các 
biên bản kết luận của các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh [H13.13.04.05_ Biên bản họp tổng kết 
công tác tuyển sinh 2017 – 2021] 

Thứ 6. Viết báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh. Báo cáo công tác tuyển sinh hệ thống 
được toàn bộ các quy định, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo cho năm tuyển sinh, 
đồng thời hệ thống các văn bản, quyết định, hướng dẫn Học viện đã ban hành để thực hiện công 
tác tuyển sinh, tổng hợp kết quả tuyển sinh. Báo cáo công tác tuyển sinh đã đưa ra đầy đủ các 
thông tin từ quy định, quy chế, kết quả thực hiện đã giúp Học viện có cái nhìn tổng thể, có dự đối 
chiếu để nhận ra điểm mạnh, điểm tồn tại để tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại trong 
các năm tuyển sinh tiếp theo [H13.13.04.06_ Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm] 

Thứ 7. Toàn bộ hoạt động tuyển sinh của Học viện được giám sát bởi các Đoàn thanh tra 
công tác tuyển sinh. Hoạt động thanh tra được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt cả quá trình 
tuyển sinh các bậc hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Việc giám sát tuyển sinh và nhập học của Đoàn thanh 
ra được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp.  

Giám sát trực tiếp: Đoàn thanh tra đến các điểm tổ chức thi tuyển và xét tuyển để giám sát 
trực tiếp quá trình thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Nếu có vấn đề nảy sinh trong quá trình 
tổ chức tuyển sinh và nhập học, Đoàn thanh tra sẽ lập biên bản ghi nhớ và kiến nghị. 
[H13.13.04.07_ Biên bản ghi nhớ và kiến nghị, Biên bản tổng hợp thanh tra] 

Giám sát gián tiếp: Đoàn thanh tra nghiên cứu quy định và hướng dẫn về công tác thanh 
tra; Quy chế, quy định về tuyển sinh và nhập học các bậc hệ và công tác thanh tra; Rà soát và đối 
chiếu hồ sơ, báo cáo về công tác tuyển sinh và nhập học; Lập biên bản kiểm tra.[H13.13.04.08 _ 
Kế hoạch thanh tra kỳ thi, Biên bản kiểm tra] 

Sau mỗi đợt tuyển sinh, Đoàn thanh tra đều có báo cáo về công tác tuyển sinh. Kết quả tại 
các báo cáo của Đoàn thanh tra tuyển sinh giúp học viện phát huy những điểm mạnh và khắc phục 
những tồn tại (nếu có) [H13.13.04.09_ Báo cáo của Ban Thanh tra về công tác thanh tra tuyển sinh 
các bậc hệ từ năm 2017 - 2021]. 
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Thứ 8: Học viện thực hiện công khai các quy định, quy trình xét tuyển và nhập học tại 
website vnua.edu.vn và tuyensinh.vnua.edu.vn để tăng cường sự giám sát của xã hội,  tự giám sát 
của người học và sự đánh giá chéo của các đơn vị trong học viện. 

Các tiêu chí xét tuyển rõ ràng, đều được công bố trong đề án tuyển sinh. Danh sách trúng 
tuyển của các phương thức xét tuyển và kế hoạch nhập học cho sinh viên, học viện và nghiên cứu 
sinh đều được công bố công khai trên website của Học viện và chuyên trang về tuyển sinh của 
Học viện và cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT [H13.13.04.10 _ đường link công bố đề án tuyển 
sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển, kế hoạch nhập học]. Ngoài ra, Học viện có văn bản phân 
công nhiệm vụ cụ thể các đơn vị trong quá trình chuẩn bị và đón tiếp thí sinh trúng tuyển nhập học 
đối với từng đợt nhập học tuyển sinh đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tại văn bản đón tiếp nhập học có 
quy định chi tiết và cụ thể nhiệm vụ từng đơn vị tham gia chuẩn bị và đón tiếp nhập học: Chuẩn 
bị cơ sở vật chất, văn bản biểu mẫu, đơn vị thu nhận và kiểm ra hồ sơ nhập học, bộ phận thu lệ 
phí, bộ phận tiếp nhận và tư vấn về chế độ chính sách cho sinh viên, bộ phận đón tiếp và hướng 
dẫn thí sinh, sơ đồ hướng dẫn thí sinh nhập học, tư vấn và hỗ trợ sinh viên về chỗ ở, cuộc sống 
sinh viên….  Sau mỗi buổi nhập học, ban thư ký Hội đồng tuyển sinh sẽ tổng hợp và báo cáo số 
lượng thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học [H13.13.04.11_ Văn bản chuẩn bị đón tiếp 
nhập học].  

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học: Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi 
THPT, Học viện thực hiện xét tuyển theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên phần mềm 
xét tuyển của Bộ. Đối với phương thức xét tuyển học bạ, Học viện xét tuyển trên phần mềm xét 
tuyển edusoft. Vì vậy, công tác xét tuyển đảm bảo tính khách quan và chính xác. 
[ H13.13.04.12_Hình ảnh chụp phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phần mềm xét 
tuyển của Học viện], Mỗi đợt tuyển sinh, Học viện đều có báo cáo về số lượng thí sinh đăng ký 
dự thi, số lượng thí sinh trúng tuyển, phân tích số liệu thí sinh trúng tuyển theo nhóm ngành, ngành; 
điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh, điểm trúng tuyển theo ngành để đánh giá các 
công tác thanh tra, giám sát nhằm đưa ra phương hướng giám sát tuyển sinh cho năm tiếp theo. 
Bên cạnh đó, từng đợt tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của Học viện đều thực hiện họp để có sự 
phân tích, đối chiếu dữ liệu tuyển sinh của các đợt trong năm với nhau, các phương thức xét tuyển 
khác nhau. Phân tích tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu để có các biện pháp khắc phục cho từng đợt 
tuyển sinh [H13.13.04.04_ Báo cáo công tác tuyển sinh của Ban Thư ký, Biên bản họp HĐTS ĐH, 
SĐH, Quyết nghị của Hội đồng Học viện, biên bản họp ban giám đốc, biên bản họp Đảng uỷ, Biên 
bản họp mở rộng về công tác tuyển sinh] 

Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: Học viện Xây dựng các quy định điều chỉnh 
các hoạt động tuyển sinh như Quy định xây dựng, quản lý và in sao đề thi tuyển sinh, quy định 
chấm thi tuyển sinh. Đối với công tác đề thi và coi thi. Ngoài bộ phận giám sát, thanh tra thì Học 
viện có mời công an PA03 để giám sát quá trình tuyển sinh. Ngoài ra, đề thi và bài thi được lưu 
trữ và bảo quản tại Kho bài Học viện. Việc mở kho bài phải có đủ 3 đơn vị của Học viện gồm Ban 
Quản lý đào tạo, Ban Thanh tra và Văn phòng Học viện (bộ phận bảo vệ). Đối với công tác chấm 
thi. Học viện thực hiện chấm 2 vòng độc lập thì có bộ phận chấm kiểm tra nhằm giám sát về mặt 
chuyên môn quá trình chấm thi. Đối với các môn thí có số lượng bài thì sẽ sử dụng hình thức chấm 



 165 

tập thể cho bài thi. Nên quá trình tuyển sinh luôn có sự giám sát chặt chẽ cả về mặt chuyên môn 
cũng như quy trình. [H13.13.04.13_ Quy định chấm thi tuyển sinh, Quy định xây dựng, quản lý 
và in sao đề thi tuyển sinh] 

Sau mỗi đợt nhập học, Bộ phận chuyên trách kiểm tra hồ sơ thí sinh nhập học, các điểu 
kiện trúng tuyển…., và thực hiện bàn giao hồ sơ nhập học cho Bộ phận quản lý hồ sơ sinh viên 
thuộc ban CTCT & CTSV của Học viện. 

Đặc biệt, Học viện có Ban Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giám sát các hoạt động 
đào tạo thường xuyên. Với mỗi đợt tuyển sinh, Học viện thành lập Đoàn thanh tra, thực hiện công 
tác thanh tra, giám sát cả quá trình đào tạo, lập biên bản ghi nhận quá trình thực hiện. Đồng thời 
Đoàn Thanh tra sẽ kiểm tra hậu kỳ trên cơ sở báo cáo của đơn vị thực hiện và kiểm tra hồ sơ quá 
trình tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ thí sinh nhập học, lập báo cáo để tiếp tục cải tiến. [H13.13.04.14_ 
Biên bản bàn giao hồ sơ tuyển sinh giữa ban QLĐT và Ban CTCT&CTSV] 

Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, Học viện phân tích kết quả đạt 
được từ đó có những đánh giá sự phù hợp của các biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập 
học, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, công tác tư vấn 
vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng từ phát huy những điểm 
mạnh và khắc phục, cải tiến cho công tác tuyển sinh của năm tiếp theo. [H13.13.04.15_Báo cáo 
công tác tuyển sinh, Thống kê kết quả tuyển sinh từ năm 2017 – 2021, Kết quả phỏng vấn các bên 
liên quan và Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

 
Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và 
hiệu quả. 

Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, Học viện phân tích kết quả đạt 
được từ đó có những đánh giá về sự phù hợp, chính xác của kế hoạch, chính sách, truyền thông và 
quy trình, biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. Học viện tiếp nhận và tổng hợp ý 
kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, công tác tư vấn vấn tuyển 
sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng từ phát huy những điểm mạnh và khắc 
phục, cải tiến cho công tác tuyển sinh năm tiếp theo. [H13.13.05.01_Báo cáo công tác tuyển sinh, 
Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2017 – 2021; H13.13.05.02_ Biên bản thanh tra hoạt 
động tuyển sinh; H13.13.05.03_ Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và Cơ sở dữ liệu, thống kê 
kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021].  Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh căn cứ các quy định, 
hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và những ý kiến đóng góp của các bên 
liên quan, đề xuất những cải tiến về kế hoạch, chính sách, truyền thông và quy trình, biện pháp 
giám sát trong công tác tuyển sinh. Các đề xuất về các điểm mới, các điểm cải tiến cho năm tuyển 
sinh được Ban Thư ký báo cáo tại cuộc họp Hội đồng tuyển sinh tiếp tục thảo luận, góp ý. Các 
đóng góp của các bên liên quan cho công tác tuyển sinh và nhập học được Học viện tiếp thu, tổng 
hợp và cải tiến liên tục thông qua buổi họp của Hội đồng tuyển sinh cho từng đợt tuyển, cuộc họp 
của các ban giúp việc và các bộ phận tư vấn chuyên môn. Đồng thời qua các biên bản họp tổng 
kết công tác tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh và công tác thanh tra hoạt động tuyển sinh 
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[H13.13.05.04_ Quy định, hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
H13.13.05.05_ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng đề án và thông báo tuyển sinh]. 

Đối với phương thức tuyển sinh: từ năm 2017 trở về trước, Học viện thực hiện tuyển sinh 
bằng kết quả thi THPT quốc gia. Nhưng để phù hợp với các quy định mới, nhu cầu học tập của 
người học, từ năm 2018, Học viện tuyển sinh bằng 3 phương thức: xét tuyển thẳng, xét theo kết 
quả thi THPT quốc gia và xét học bạ. Chuyển từ việc xét tuyển đơn ngành sang xét tuyển theo 
nhóm ngành. Việc thực hiện nhiều phương thức xét tuyển, xét tuyển theo nhóm ngành giúp Học 
viện tuyển được nhiều người học có học lực khá, giỏi, yêu thích ngành nghề đào tạo của Học viện 
[H13.13.05.06_ Đề án tuyển sinh năm 2017 - 2021, Bản so sánh phương thức tuyển sinh 2017 - 
2021]. 

Đối với cách thức thu nhận hồ sơ xét tuyển: Học viện triển khai với nhiều hình thức: từ 
nhận trực tiếp, nhận qua đường bưu điện thì từ năm 2018, Học viện triển khai thêm hình thức nhận 
hồ sơ xét tuyển trực tuyến. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận thông tin xét 
tuyển đã giúp thí sinh thuận tiện trong việc đăng ký xét tuyển. Tiết kiệm chi phí đi lại và đảm bảo 
kế hoạch học tập của thí sinh [H13.13.05.07_ Thông báo tuyển sinh ĐH 2017 – 2021]. 

Đối với tổ hợp xét tuyển: Với các quy định mới trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia 
và các tổ hợp xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Học viện đã thực hiện đánh giá và bổ 
sung các tổ hợp xét tuyển mới để người học có nhiều cơ hội cho sự lựa chọn ngành nghề học tập 
cho mình hơn (từ tuyển 2-3 tổ hợp xét tuyển, Học viện triển lên thành 12 tổ hợp xét tuyển với 4 tổ 
hợp xét tuyển/ngành) [H13.13.05.07_ Thông báo tuyển sinh ĐH 2017 - 2021, H13.13.05.07_ bảng 
so sánh các tổ hợp xét tuyển]. 

Để giúp người học nắm bắt được thông tin tuyển sinh, Học viện đã xây dựng website tuyển 
sinh riêng để người học có thể dễ dàng cập nhật thông tin. Cùng với các kênh thông tin hỗ trợ khác 
như facebook, báo chí, truyền hình, phát thanh địa phương, hỗ trợ tư vấn thông tin tại trường 
THPT… [H13.13.05.09_ Link website, kế hoạch quảng bá tuyển sinh hàng năm]. 

Đặc biệt, để hỗ trợ kịp thời các thông tin tuyển sinh, Học viện thành lập 1 Tổ tư vấn chuyên 
trách để tư vấn tuyển sinh qua facebook, hotline tuyển sinh và giải đáp thông tin cả trong và ngoài 
giờ hành chính [H13.13.05.10_ Quyết định thành lập Tổ tư vấn tuyển sinh qua hotline và facebook]. 

Đối với công tác đón tiếp thí sinh nhập học: Học viện áp dụng 2 phương thức xác nhận 
nhập học trực tiếp và online. Nếu thí sinh đến Học viện nhập học trực tiếp, thí sinh được hoàn 
thiện tất cả các giấy tờ nhập học, ngoài ra thí còn được hỗ trợ trong công tác tìm nhà ở, đăng ký 
ký túc xá, hỗ trợ thông tin tư vấn về ngành nghề và được Học viện đưa xe điện đi thăm quan Học 
viện từ ký túc xá, giảng đường và các khu có ứng dụng công nghệ cao để hỗ trợ các em học tập, 
thực hành, thực tập sau này. Ngoài ra, Học viện đã áp dụng công nghệ thông tin trong khâu nhập 
học. Thí sinh không cần đến Học viện mà vẫn hoàn toàn có thể xác nhận nhập học và nhập học 
bằng hình thức online. Việc triển khai hình thức nhập học online cho thí sinh giúp thí sinh tiết 
kiệm được thời gian, chi phí, đồng thời đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid trong bối 
cảnh dịch bệnh đang bùng phát [H13.13.05.11_ Giấy báo XNNH, NH và văn bản phân công nhiệm 
vụ các đơn vị trong quá trình nhập học]. 
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Tại các buổi nhập học, Học viện có thực hiện phỏng vấn thí sinh về ngành nghề, về công 
tác tuyển sinh và đón tiếp thí sinh nhập học và đều nhận được các phản hồi tốt từ người học. Ngoài 
ra, Học viện luôn nhận được những phản hổi tốt từ các trường THPT và từ các đơn vị tham gia 
công tác tuyển sinh của Học viện [H13.13.05.12_ Báo cáo, link video, bài viết cảm nhận của thí 
sinh đến XNNH, NH]. 

Đối với tân sinh viên khoá 66, tuyển sinh năm 2021 được tham gia khảo sát năng lực học 
tập với các khối kiến thức cơ bản và  tư duy ngôn ngữ, tư duy logic  và hiểu biết về pháp luật. Kết 
quả khảo sát đạt kết quả tốt. Việc thực hiện khảo sát năng lực học tập của Tân sinh viên đã giúp 
học viện có nhưng đánh giá toàn diện về năng lực học tập của người học và phát hiện ra các sinh 
viên có tư duy cao để có thể bồi dưỡng và tham gia các hoạt động đào tạo chuyên sâu cũng như 
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cho sinh viên [H13.13.02.13_ Báo cáo đánh giá năng lực học tập 
của sinh viên]. 

Việc cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học đã giúp kết quả công tác tuyển sinh của Học 
viện kết quả tốt hơn ngay cả khi đại dịch Covid 19 lan rộng năm 2020 và 2021. Sau khi cải tiến, 
đổi mới công tác tuyển sinh và nhập học, kết quả công tác tuyển sinh từ năm 2018 – 2021 tăng 
thêm từ 400 đến hơn 2000 người học/năm (Bảng 13.3). 

Bảng 13.3.Kết quả công tác tuyển sinh các bậc hệ 
TT Trình độ đào tạo 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Đại học 3755 5684 4147 4809 5869 
2 Thạc sĩ 718 714 775 692 676 
3 Tiến sĩ 30 23 10 5 11 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13: 5 
1.Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Học viện xây dựng kế hoạch tuyển sinh chi tiết, rõ ràng, công khai, minh bạch. Trong đó, 
có phân công trách nhiệm các đơn vị tham gia và các mốc thời gian thực hiện cho từng bước, 
từng khâu trong công tác tuyển sinh; 

- Học viện đã áp dụng nhiều phương thức truyền thông khác nhau và đẩy mạnh công tác 
truyền thông, quảng bá, tư vấn, hỗ trợ thông tin tuyển sinh cho người học;  

- Học viện đã xây dựng được hệ thống giám sát công tác tuyển sinh và nhập học đa chiều, 
tổng thể và giám sát chéo; 

- Công tác tuyển sinh và nhập học được Học viện cải tiến hàng năm để phù hợp với các quy 
định mới của công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các yêu cầu học tập của 
người học, đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid 19; 

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong xét tuyển và nhập học. 
2.Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Các biện pháp truyền thông đối với thí sinh quốc tế chưa đa dạng. 
- Tác động đến khối nông lâm ngư chưa thực sự tốt do một số địa bàn nông thôn, miền núi 

xa xôi khó tiếp cận để truyền thông. 
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3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân thực 
hiện 

Thời gian 
thực hiện 
(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi chú 

1 Khắc phục tồn 
tại 1 

Đa dạng các biện pháp 
truyền thông tuyển sinh cho 
sinh quốc tế. Dịch các bài 
viết, thông tin quảng bá 
tuyển sinh sang nhiều ngôn 
ngữ của các thị trường mục 
tiêu 
 

Ban Hợp tác 
quốc tế 

Năm 2023 

 

 Khắc phục tồn 
tại 2 

Đào tạo cử tuyển gắn với 
dự án phát triển khoa học 
công nghệ và nông thôn địa 
phương 

Ban Khoa học 
công nghệ 

Năm 2023 

 

6 Phát huy điểm 
mạnh 1 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch 
và chính sách tuyển sinh các 
bậc hệ đào tạo phù hợp với 
các quy chế của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, đồng thời 
đáp ứng yêu cầu học tập của 
người học. 

Hội đồng tuyển 
sinh đại học, 
sau đại học và 
Ban Quản lý 
đào tạo 

Công tác 
tuyển sinh 
năm 2022 

 

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
truyền thông thông tin, kế 
hoạch và chính sách tuyển 
sinh 

Trung tâm 
QHCC & 
HTSV và Ban 
QLĐT 

Công tác 
tuyển sinh 
năm 2022 

 

  Đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ 
các trường THPT trong việc 
tư vấn, hướng nghiệp cho 
học sinh THPT 

Trung tâm 
QHCC & 
HTSV 

Công tác 
tuyển sinh 
năm 2022 

 

  Tiếp tục đẩy mạnh, cải tiến 
việc áp dụng công nghệ 
thông tin trong công tác 
tuyển sinh và nhập học 

Ban QLĐT Công tác 
tuyển sinh 
năm 2022 

 

7 
Phát huy điểm 
mạnh 2 

Đẩy mạnh phát triển các 
chương trình tiến tiến, chất 
lượng cao 

Hội đồng tuyển 
sinh và Ban 
QLĐT 

Tuyển sinh 
năm 2023  
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Đẩy mạnh phát triển các 
chương trình liên kết quốc tế 

Hội đồng tuyển 
sinh và Ban 
QLĐT 

Tuyển sinh 
năm 2023  

  

Tiếp tục cập nhật các quy 
định về tuyển sinh của Bộ 
Giáo dục và đào tạo. Đồng 
thời học hỏi kinh nghiệm 
của các cơ sở giáo dục trong 
và ngoài nước. 

Hội đồng tuyển 
sinh và Ban 
QLĐT 

Tuyển sinh 
năm 2022 

 

  
Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
truyền thông, quảng bá 
tuyển sinh để người học biết 

TTQHCC 
&HTSV 

Tuyển sinh 
năm 2022  

8 
Phát huy điểm 
mạnh 3 

Tiếp tục phát huy vai trò của 
bộ phận chuyên trách trong 
tuyển sinh 

Ban QLĐT và 
Ban Thanh tra 

Tuyển sinh 
năm 2022  

  
Tiếp tục cập nhật các quy 
định, quy trình  

Ban QLĐT và 
Ban Thanh tra 

Tuyển sinh 
năm 2022 

 

9 
Phát huy điểm 
mạnh 4 

Tiếp tục thực hiện các biện 
pháp giám sát công tác 
tuyển sinh đa chiều, chi tiết 
cho từng khâu tuyển sinh và 
nhập học 

Hội đồng tuyển 
và Ban Thanh 
tra 

Tuyển sinh 
năm 2022 

 

10 
Phát huy điểm 
mạnh 5 

Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng 
công nghệ thông tin trong 
tuyển sinh và nhập học 
online cho thí sinh 

Hội đồng tuyển 
sinh và Ban 
QLĐT 

Năm tuyển 
sinh 2022 

 

  
Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
hỗ trợ, tư vấn cho thí sinh 

Hội đồng tuyển 
sinh và Ban 
QLĐT 

Năm tuyển 
sinh 2022  

 
TIÊU CHUẨN 14. THIẾT KẾ VÀ RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  
Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 
duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và các môn học/học phần 
có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan.  

Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã chỉ rõ mục tiêu chiến 
lược đó là: (1) Đa dạng hóa các loại hình và phương thức đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và 
điều kiện học tập khác nhau của người học; (2) Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra và giúp người học có khả năng tự học suốt đời; (3) 
Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội; (4) Xác định nhu cầu xã hội về ngành 
nghề đào tạo, yêu cầu chất lượng người tốt nghiệp, lấy ý kiến phản hồi về nội dung và phương 
pháp đào tạo; và (5) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về đào tạo, tăng cường và mở rộng đào tạo bằng 
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tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để huy động tối đa nguồn 
lực phục vụ đào tạo [H14.14.01.01_Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn năm 2050]. Với chủ trương này Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng Học viện về 
chủ trương mở ngành, xây dựng CTĐT, sau đó giao Ban QLĐT và các khoa chuyên môn của Học 
viện phối hợp thực hiện nhiệm vụ, ban hành các CTĐT đáp ứng nhu cầu xã hội với triết lý giáo 
dục hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và 
năng lực sáng tạo dựa trên nguyên tắc xây dựng CTĐT luôn đảm bảo tính căn bản, mở và linh 
hoạt. Học viện thực hiện quy trình xây dựng và thẩm định CTĐT theo Quyết định 4298/QĐ-HVN 
ngày 31 tháng 12 năm 2015 [H14.14.01.02_Quy định về mở mới và điều chỉnh CTĐT 2015] và 
Quyết định 3631/QĐ-HVN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam [H14.14.01.03_Quy định về mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo].  

Hiện nay, Học viện đang tổ chức đào tạo 50 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và 
vừa làm vừa học, trong đó có 37 ngành đào tạo theo hình thức liên thông từ trình độ trung cấp, cao 
đẳng lên đại học, 24 ngành đào tạo theo hình thức văn bằng 2; 22 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 
và 18 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ [H14.14.01.04_ Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ và tiến sĩ của Học viện]. Giai đoạn 2016-2020, thực hiện Quyết định 873/QĐ-TTg năm 
2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017 [H14.14.01.05_Quyết định 873/QĐ-TTg 
ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 
động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017], Học viện đã thực hiên tự chủ 
mở 27 ngành đào tạo trình độ đại học, 3 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 ngành đào tạo trình độ 
tiến sĩ [H14.14.01.06_ Danh mục các ngành Học viện thực hiện tự chủ mở ngành Quyết định 
873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi 
mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017]. Đối với các 
ngành đào tạo Học viện được tự chủ mở ngành, Học viện thực hiện theo Quy định mở mới và điều 
chỉnh chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 3631/QĐ-HVN ngày 01 tháng 10 năm 
2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam [H14.14.01.03_Quy định về mở mới và điều 
chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo]. Còn những ngành không được tự chủ, Học viện xây 
dựng và xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành. Công tác rà soát, thiết kế, phát 
triển, thẩm định, phê duyệt và ban hành chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và các học 
phần được thực hiện một cách có hệ thống. 

Việc xây dựng CTĐT cho các ngành mở mới và rà soát CTĐT của các ngành đã và đang 
đào tạo được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định có liên quan 
của Học viện. Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và các khoa 
chuyên môn soạn thảo, lấy ý kiến và trình Giám đốc ban hành Quyết định số 2804/QĐ-HVN ngày 
15/09/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nâng cao 
chất lượng đào tạo giai đoạn 2016-2021 [H14.14.01.08_Đề án nâng cao chất lượng đào tạo giai 
đoạn 2016-2021]. Bản Đề án và các quy định về xây dựng và thẩm định CTĐT được công bố công 
khai trên cổng thông tin của Học viện. Mỗi bước của quy trình đều có các hướng dẫn rõ ràng kèm 
các biểu mẫu được mã hóa để tiện thực hiện và theo dõi.  

Bước 1: Khảo sát, xác định nhu cầu xã hội đối với ngành dự kiến mở mới 
[H14.14.01.09_Khảo sát, xác định nhu cầu xã hội đối với ngành dự kiến mở mới], bao gồm kết 
quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong cùng lĩnh vực ở địa phương, khu 
vực; ý kiến của những cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, dự báo nhu cầu nhân lực trong 
lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu 
và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp;  

Bước 2: Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo theo Qui định hiện hành về CĐR của Học viện; 
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Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đào tạo. Giám 
đốc Học viện ra quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo (sau đây gọi là Tổ soạn 
thảo) trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa để thực hiện xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo 
mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra về kiến thức, năng lực, kĩ năng, phẩm chất đạo đức, năng lực tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm. Sản phẩm của bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 1. 

Thành phần Tổ soạn thảo là những người am hiểu về ngành đào tạo và có năng lực xây 
dựng, phát triển chương trình đào tạo bao gồm: Đại diện đơn vị chuyên môn liên quan, đại diện 
Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, một số giảng viên đúng ngành đào tạo, một 
số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, các thành phần liên quan khác theo yêu 
cầu của ngành đào tạo và đại diện một số doanh nghiệp/cơ quan sử dụng lao động thuộc ngành. 
Giám đốc Học viện quyết định tiêu chuẩn, số lượng thành viên tham gia Tổ soạn thảo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 14.1. Quy trình xây dựng, ban hành, điều chỉnh chương trình đào tạo 
Bước 4: Tổ soạn thảo thảo luận thiết kế phiếu điều tra, lập kế hoạch điều tra khảo sát, xác 

định thông tin cần thu thập, các đối tượng và thời gian điều tra khảo sát, dự toán kinh phí điều tra 
khảo sát, tập huấn, tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra và tiến hành điều tra khảo 
sát các nhóm đối tượng có liên quan. Trên cơ sở xử lí phiếu điều tra và thông tin liên quan, Tổ 

Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực 

Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra 
của CTĐT 

Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của 
chương trình đào tạo  

Xây dựng ma trận CĐR – Học phần, lộ trình học tập, 
tiến trình đào tạo 

Xây dựng mục tiêu và kết quả học tập mong đợi cho từng 
học phần  

Đối sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng 
ngành của các cơ sở đào tạo khác  

Lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý về CTĐT 

Hoàn thiện CTĐT, tổ chức thẩm định 
CTĐT 

Triển khai áp dụng, rà 
soát, đánh giá, cập nhật 

CTĐT 



 172 

soạn thảo đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành của các cơ sở đào 
tạo khác ở trong nước và nước ngoài, hoàn thiện chương trình đào tạo để xây dựng Dự thảo chương 
trình đào tạo lần 2 [H14.14.01.10_ Biên bản họp tổ soạn thảo đối chiếu, so sánh với chương trình 
đào tạo cùng trình độ, cùng ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài]. 

Bước 5: Tổ chức xây dựng mục tiêu và kết quả học tập mong đợi cho từng học phần trong 
Dự thảo chương trình đào tạo lần 2 theo CĐR của chương trình đào tạo theo trình tự sau: 

- Tố chức hội thảo về xây dựng mục tiêu, kết quả học tập mong đợi cho các học phần trong 
chương trình. 

- Xây dựng mục tiêu, kết quả học tập mong đợi cho từng học phần trên cơ sở đáp ứng với 
CĐR của chương trình đào tạo. 

- Tổ chức họp Hội đồng Khoa chuyên môn đánh giá mục tiêu, kết quả học tập mong đợi 
các học phần. Căn cứ vào điều kiện đặc thù và CĐR của ngành đào tạo, các Khoa xác định mục 
tiêu, kết quả học tập mong đợi của từng học phần để hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đáp 
ứng cao nhu cầu xã hội. 

- Tổ chức điều chỉnh kết quả học tập mong đợi của học phần theo kết luận của Hội đồng 
Khoa chuyên môn. 

Kết quả của bước này là Chuẩn đầu ra tích hợp từ mục tiêu, kết quả học tập mong đợi các 
học phần của chương trình đào tạo đề xuất. 

Bước 6: Xây dựng Ma trận CĐR – Học phần, lộ trình học tập, tiến trình đào tạo. Hội đồng 
Khoa xác định trình tự thực hiện các khối kiến thức và các môn học đạt chuẩn đầu ra một cách tối 
ưu. Trình tự các môn học trong lộ trình học tập và tiến trình đào tạo mô tả rõ sự phát triển kiến 
thức, kĩ năng và phẩm chất đạo đức của người học qua nghiên cứu, học tập ở một hoặc nhiều môn 
học trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình đào tạo. Sản phẩm của bước này 
là Ma trận CĐR – Học phần, lộ trình học tập và tiến trình đào tạo. Kết quả này là cơ sở để hoàn 
thiện Dự thảo chương trình đào tạo lần 2. 

Bước 7: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài Học 
viện, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu 
có) về chương trình đào tạo [H14.14.01.11_Biên bản hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ 
quản lý trong và ngoài Học viện, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và 
người đã tốt nghiệp  về chương trình đào tạo]; đối sánh CTĐT với ít nhất 3 CTĐT cùng ngành ở 
trong và ngoài nước và hoàn thiện chương trình đào tạo nói trên [H14.14.01.12_ Bản đối sánh 
CTĐT ngành Chăn nuôi thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với Trường Đại học Cần Thơ, 
California State Polytechnic University (Hoa Kỳ) và University of Wyoming (Hoa Kỳ)]. Sản 
phẩm bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 3. 

Bước 8: Hội đồng Khoa chuyên môn thẩm định góp ý hoàn chỉnh, đối chiếu chương trình 
đào tạo với các văn bản pháp luật có liên quan, tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển của Khoa 
và Học viện, mục tiêu và chuẩn đầu ra, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp CTĐT 
và rà soát các nguồn lực, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội, hạch toán chương trình với việc định 
vị nghề nghiệp của sản phẩm đào tạo [H14.14.01.13_ Biên bản họp hội đồng Khoa chuyên môn 
thẩm định đề án mở ngành đào tạo]. Sản phẩm của bước này là Chương trình đào tạo hoàn chỉnh. 
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Bước 9: Trưởng khoa trình/nộp chương trình đào tạo hoàn chỉnh thông qua Ban Quản lý 
đào tạo làm đầu mối để trình Hội đồng khoa học và đào tạo của Học viện xem xét tiến hành các 
thủ tục thẩm định, ban hành và áp dụng. Giám đốc ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm 
định CTĐT và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tuân theo các quy định của Bộ 
GD&ĐT. Hội đồng thẩm định CTĐT và đề cương môn học bao gồm các chuyên gia giáo dục đến 
từ các trường đại học và các nhà tuyển dụng lao động [H14.14.01.14_Quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm định CTĐT]. Căn cứ vào biên bản họp của hội đồng thẩm định [H14.14.01.15_ Biên 
bản họp của hội đồng thẩm định CTĐT], các khoa tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện CTĐT, đề cương 
chi tiết các học phần. CTĐT được hoàn thiện và nộp về ban Quản lý đào tạo để trình Giám đốc 
Học viện. Căn cứ đề nghị của trưởng ban Quản lý đào tạo, Giám đốc sẽ kí quyết định ban hành 
CTĐT [H14.14.01.16_Quyết định ban hành CTĐT], đề cương chi tiết các HP [H14.14.01.17_ Đề 
cương chi tiết học phần đã được duyệt].  

Trong quá trình triển khai áp dụng CTĐT, Học viện tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật các 
CTĐT [H14.14.01.18_Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT], tăng cường kỹ năng mềm, 
tin học, tăng số lượng thực hành thực tập ngoài cở sở đào tạo, kết hợp dạy và học trực tiếp và trực 
tuyến [H14.14.01.08_Đề án nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2016-2021, H14.14.01.19_ Đề 
án  chuẩn trình độ kỹ năng mềm, Đề án chuẩn trình độ CNTT, Quy định dạy và học trực tuyến].  
Năm 2020, Đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, Học viện định hướng chương 
trình đào tạo cần có sự linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến,  Học viện thực hiện quy trình rà 
soát CTĐT từ đó có thể xem xét, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá của 
các học phần trong CTĐT để đảm bảo tiến trình học tập của sinh viên. Hình thức giảng dạy, học 
tập, kiểm tra, đánh giá được chuyển từ trực tiếp tại giảng đường, phòng thí nghiệm, ... sang hình 
thức trực tuyến. Giảng viên, sinh viên sử dụng ứng dụng MS Teams để thực hiện dạy và học, các 
hình thức kiểm tra, đánh giá cũng được giảng viên thay đổi phù hợp với phương pháp giảng dạy 
mới [H14.14.01.20. Đề cương chi tiết học phần về chuyển đổi hình thức từ trực tiếp sang trực 
tuyến]. Các khoa chuyên môn được giao tự chủ lập kế hoạch và tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy 
ý kiến các bên liên quan (là các chuyên gia giáo dục, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp - đại diện 
người sử dụng lao động, lãnh đạo cơ quan chuyên môn, nghề nghiệp, cựu sinh viên, v.v.) cho việc 
xây dựng, phát triển, rà soát, thẩm định chương trình dạy học và đề cương học phần 
[H14.14.01.11_ Biên bản hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài Học 
viện, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp  về 
chương trình đào tạo].  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

  
Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn học/học 
phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

 
Chương trình đào tạo là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo. Hệ 

thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn học/học phần đã được thiết lập 
phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan gồm: Luật Giáo dục đại học và Khung trình độ quốc 
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gia, các bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, các yêu cầu về năng lực nghề nghiệp và yêu cầu của 
các bên liên quan khác như Học viện, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên. Việc xây dựng CĐR 
của CTĐT của Học viện được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư 22/2017/TT-
BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 
quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định 
mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; và Thông tư 07/2015/TT-
BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối lượng kiến thức, quy trình xây dựng, thẩm định, 
ban hành CTĐT và được cụ thể hóa tại Học viện bằng Quyết định số 2577/QĐ-HVN ngày 19 
tháng 07 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định về 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo [H14.14.02.01_Quy định về chuẩn đầu ra].   

  
 

 
Hình 14.2. Sơ đồ xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình  

 
Chuẩn đầu ra được xây dựng và điều chỉnh theo quy trình rõ ràng (Hình 14.2). Dự thảo 

chuẩn đầu ra (CĐR) được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của các bên liên quan bên ngoài Học 
viện như nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, các văn bản của nhà nước (Luật giáo dục, khung trình độ 

Đáp ứng yêu 
cầu của các 
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giảng viên, sinh 

viên, cựu sinh viên 
(khảo sát)

Đối sánh quốc gia Đối sánh quốc tế
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quốc gia) và các phản hồi từ các đơn vị, giảng viên, sinh viên. Chuẩn đầu ra cũng đảm bảo sự 
tương thích với tầm nhìn sứ mạng của học viện và mang tính SMART (cụ thể từng chuẩn kiến 
thức, kỹ năng và thái độ; có thể đo lường được bằng cách sử dụng động từ Bloom để bắt đầu mỗi 
CĐR; có tính khả thi; phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan; và xác định rõ thời gian hoàn 
thành của sinh viên) [H14.14.02.02. Sổ tay đảm bảo chất lượng].  Ngoài ra, để đảm bảo tính cập 
nhật và hội nhập, các CĐR của các CTĐT còn được đối sánh với các CTĐT đạt chuẩn ở  trong và 
ngoài nước [H14.14.02.03_ Quy định về đảm bảo chất lượng] 
 

Học viện đã có văn bản hướng dẫn cụ thể  cho các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng, 
rà soát chuẩn đầu ra (CĐR) của các CTĐT và CĐR của các học phần [H14.14.02.02. Sổ tay đảm 
bảo chất lượng]. 

Trong 5 năm gần đây, Học viện đã tiến hành rà soát và điều chỉnh tất cả 26 CĐR của 
chương trình bậc đại học, cụ thể là chuẩn hoá lại động từ sử dụng theo thang Bloom; xác định mức 
đóng góp của từng môn học cho CĐR và bổ sung phương thức đo lường mức đạt CĐR thông qua 
điểm tích luỹ học phần của sinh viên. [H14.14.02.04_CĐR ban hành năm 2015; Bộ CĐR ban hành 
năm 2017, 2018; Bảng ma trận IPRM và biểu mẫu đo lường mức đạt CĐR của SV]. Cuối năm 
2021, Học việc thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa và cập nhật 22 chương trình đào tạo trình độ thạc 
sĩ và 18 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ [H14.14.02.05_ Kế hoạch triển khai rà soát, chỉnh 
sửa và cập nhật CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Quyết định ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến 
sĩ]. Các nội dung rà soát, cập nhật và bổ sung gồm: 

(1) Một số thông tin cơ bản giới thiệu về Học viện, khoa chuyên môn chủ trình ngành đào 
tạo; 

(2) Sự cần thiết của ngành đào tạo, tiềm năng thị trường và nhu cầu xã hội; 
(3) Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra;  

      (4) Đối tượng đào tạo và nguồn tuyển sinh  
    (5) Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo  
- Rà soát, cập nhật, bổ sung đề cương học phần, chương trình đào tạo  
- Xác định rõ thời lượng dạy trực tuyến của mỗi học phần (làm tròn đến 1 tín chỉ), xác định nội 
dung dạy trực tuyến trong đề cương học phần (liên tục cho mỗi 5 tiết học). Tổng thời lượng dạy 
trực tuyến không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo (Tối đa 18 tín chỉ đối 
với CTĐT 60 tín chỉ). (đối với trình độ thạc sĩ) 

- Bổ sung ít nhất 6 tín chỉ tự chọn là các học phần bắt buộc của các chương trình đào tạo 
khác vào danh mục các học phần tự chọn. (đối với trình độ thạc sĩ) 

- Bổ sung ít nhất 01 học phần bắt buộc của khoa ngoài vào danh mục các học phần bắt 
buộc của chương trình đào tạo định hướng ứng dụng sau khi điều chỉnh giảm từ 12 tín chỉ của 
Luận văn thạc sĩ xuống còn 9 tín chỉ của Đề án tốt nghiệp. (đối với trình độ thạc sĩ) 

(6). Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, thực tập, tài 
liệu học tập, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo.   

Tất cả các CTĐT của Học viện đều có mục tiêu đào tạo rõ ràng, bao gồm mục tiêu chung 
và mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu được thể hiện thông qua CĐR của từng ngành và đều được lượng 
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hóa và đảm bảo phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của Học viện. Khối lượng kiến thức toàn khóa 
phù hợp với quy định đào tạo theo học chế tín chỉ. Các khối kiến thức giảng dạy của mỗi CTĐT 
được phân bổ hợp lí, đáp ứng điều kiện tiên quyết của các học phần, thống nhất giữa các khối kiến 
thức giáo dục đại cương, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (trong đó bao gồm kiến thức bắt 
buộc và kiến thức tự chọn). Mỗi CTĐT đều được xây dựng bảng ma trận thể hiện sự đóng góp của 
các học phần vào việc đạt CĐR và mục tiêu của chương trình [H14.14.02.06: Bảng ma trận thể 
hiện mức đóng góp của CĐR cho từng môn học]. 

Tất cả các CTĐT và CĐR sau khi cập nhật được phổ biến và hướng dẫn người học bằng 
nhiều hình thức khác nhau như đăng tải trên website của các khoa chuyên môn, cập nhật trên trang 
web của Học viện về giới thiệu các ngành đào tạo tại  https://tuyensinh.vnua.edu.vn/cac-nganh-
dao-tao-tieng-viet/ và các hướng dẫn trong sổ tay sinh viên [H14.14.02.06_Sổ tay sinh viên].  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

 
Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các môn 
học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên CĐR. 
 

Mỗi học phần có vai trò cụ thể và rõ ràng trong chương trình dạy học, đó là sự đóng góp 
cho việc đạt được CĐR của sinh viên và đánh giá sinh viên. Mỗi học phần phải được rà soát để 
cải tiến cho tương thích kiến tạo với CĐR của chương trình. Có như thế học phần mới có thể giúp 
sinh viên học tập, rèn luyện và thể hiện các tiêu chí thực hiện (performance criteria) CĐR của 
chương trình và khi kết thúc chương trình sinh viên mới đạt được đầy đủ các CĐR của chương 
trình.  

Mỗi học phần được thiết kế theo quy trình 9 bước như sau: (i) Xác định mục tiêu giảng dạy 
của học phần; (ii) Xác định các tiêu chí đánh giá học phần; (iii) Xác định kết quả học tập mong 
đợi; (iv) Thiết kế phương pháp đánh giá học phần; (v) Thiết kế phương pháp dạy và học học phần; 
(vi) Lựa chọn học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo…); (vii) Thiết kế phương án giảng dạy 
các modules/chương trong học phần và lập kế hoạch dạy học; (viii) Soạn câu hỏi đánh giá và 
rubrics đánh giá, lập matrix và kế hoạch đánh giá môn học; và (ix) Viết đề cương chi tiết môn học 
[H14.14.03.01_Sổ tay đảm bảo chất lượng]. 

Phương pháp đánh giá được thực hiện tương thích với chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo, thỏa mãn các yêu cầu sau: (i) Đánh giá được thiết kế một cách tương thích có cấu trúc với 
CĐR của chương trình và là công cụ cung cấp thông tin phản hồi; (ii) Giảng viên, người hướng 
dẫn sử dụng các phương pháp đánh giá đa dạng và được hỗ trợ để phát triển kỹ năng đánh giá sinh 
viên của mình; (iii) Tiêu chí đánh giá và phương pháp đánh giá được phổ biến trước cho sinh viên. 
Các môn học sử dụng rubrics đánh giá phù hợp với KQHTMĐ của môn học, bảo đảm độ chính 
xác và độ tin cậy. Đề thi có đáp án và thang điểm chi tiết; (iv) Việc sử dụng các phương pháp đánh 
giá đa dạng cho phép sinh viên thể hiện đầy đủ việc đạt được CĐR của họ. Sinh viên được cung 
cấp phản hồi và điểm số, kết quả học tập, được nối kết với hoạt động tư vấn học tập; (v) Việc thi 
cử được đảm bảo tính khách quan bằng việc có ý kiến của hơn một người đánh giá đối với đề thi 
[H14.14.03.02_Quy định xây dựng, quản lý và in sao đề thi]; (vi) Các quy chế thi và kiểm soát thi 
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cử được thực hiện để đảm bảo sự nghiêm túc và phòng chống gian lận; (vii) Đánh giá minh bạch 
và công bằng cho mọi sinh viên; kết quả được bảo mật và thông báo đến sinh viên kịp thời để phục 
vụ lập kế hoạch học tập cá nhân; và (viii) Các quy trình khiếu nại về thi cử, điểm số thông thường 
cho sinh viên được cung cấp theo cách thuận tiện, dễ sử dụng. 

Tất cả các học phần trong các CTĐT đều có đề cương học phần theo mẫu thống nhất của 
Học viện. Đề cương chi tiết thể hiện các nội dung: Trình độ đào tạo, ngành đào tạo, mã số và tên 
học phần, số lượng tín chỉ, giới thiệu mục tiêu học phần, nội dung tóm tắt học phần, học phần tiên 
quyết (nếu có), nội dung lí thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu 
tham khảo và điều kiện thực hành, thực tập [H14.14.03.03_Mẫu đề cương chi tiết học phần]. Mỗi 
chương trình đào tạo sẽ xây ma trận kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tránh nhiệm tương ứng 
với các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Ma trận trên thể hiện rõ học phần nào đóng góp 
vào chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, tránh nhiệm. Trên cơ sở Ma trận kiến 
thức, kỹ năng, năng lực trên, giảng viên phụ trách chính biên soạn đề cương học phần được phù 
hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bộ môn tổ chức phản biện và góp ý để giảng viên phụ 
trách hoàn thiện đề cương học phần [H14.14.03.04_Biên bản họp bộ môn tổ chức phản biện và 
góp ý đề cương học phần, Biên bản họp bộ môn góp ý hoàn thiện đề cương học phần], sau đó trình 
hội đồng khoa phê duyệt và đề nghị Học viện ban hành. Trong quá trình triển khai đào tao, Đề 
cương chi tiết của các Học phần được rà soát như: Đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá để 
phù hợp hơn với tình hình thực tế (ví dụ dịch bệnh Covid - 19); Cập nhật giáo trình mới; Cập nhật 
kết quả nghiên cứu khoa học vào nội dung giảng dạy [H14.14.03.05 bộ đề cương chi tiết học phần 
trong bộ hồ sơ học phần của giảng viên] 

Bên cạnh đề cương chi tiết môn học được thiết kế để sử dụng cho mục đích quản lý chuyên 
môn, dạy và học của giảng viên và sinh viên, mỗi học phần có một bộ hồ sơ học phần bao gồm 
những tư liệu sử dụng để giảng dạy học phần như các phương tiện nghe nhìn (video, audio, 
visual,...), các rubric đánh giá… cụ thể là: (1) Bảng phân tích phương pháp đánh giá KQHTMĐ; 
(2) Ma trận tiêu chí đánh giá học phần; (3) Đề cương chi tiết học phần; (4) Các Rubric đánh giá 
SV; (5) Nội dung đánh giá và thi của học phần; (6) Kế hoạch đánh giá học phần; (7)  Bài giảng, 
giáo án; (8) Bộ video, case study (nếu có); (9) Bộ đề thi, câu hỏi thi; (10) Bộ điểm đánh giá sinh 
viên lưu qua các học kì; (11) Bảng phân tích điểm các kì và năm học; và (12) Báo cáo cuối kỳ 
giảng dạy học phần [H14.14.03.01_Sổ tay đảm bảo chất lượng]. Đến nay, các bộ hồ sơ học phần 
của tất cả các học phần thuộc 6 CTĐT đã đạt kiểm định quốc tế AUN-QA đã được chuẩn hóa và 
Học viện đang tiếp tục hoàn thiện và chuẩn hóa hồ sơ học phần của CTĐT còn lại.  

Tất cả CTĐT, đề cương học phần, các kế hoạch giảng dạy được chính thức giới thiệu, phổ 
biến và hướng dẫn người học ngay sau khi ban hành hoặc sửa đổi bằng nhiều hình thức khác nhau 
như đăng tải trên website của các khoa chuyên môn [H14.14.02.06_ Mục tiêu và CĐR ngành Công 
nghệ RHQ&CQ trên website khoa Nông học], danh mục chương trình đào tạo của các khoa chuyên 
môn [H14.14.03.07_Danh mục chương trình đào tạo khoa Thú y], website của Ban Quản lý đào 
tạo www.daotao.vnua.edu.vn [H14.14.03.08_ Kế hoạch giảng dạy khoa Nông học, học kỳ 2, 2021-
2022 trên website ban QLĐT].  

Trong quá trình thiết kế CTĐT, các khoa đồng thời xây dựng tiến trình đào tạo chuẩn của 
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chương trình đào tạo [H14.14.03.09_Tiến trình đào tạo ngành Kinh tế]. Ngay sau khi nhập học 
đầu khoá, tân sinh siên được Học viện phổ biến cụ thể tiến trình đào tạo của ngành theo học, quy 
chế đào tạo và các quy định có liên quan tới học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên, cụ thể 
là Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết 
định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN 
ngày 26/05/2017, Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09/05/2018 của Giám đốc Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam [H14.14.03.10_Quy định dạy và học cao đẳng, đại học theo học chế tín chỉ], 
Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Quyết định số 4581/QĐ-HVN ngày 10 tháng 
11 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam [H14.14.03.11_Quy định tuyển sinh 
và đào tạo trình độ thạc sĩ], và Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo 
Quyết định số 5250/QĐ-HVN ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam [H14.14.03.12_Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ].  

Trước khi bắt đầu học kì mới, Ban Quản lý đào tạo thông báo cho người học thời khoá biểu 
lớp học phần dự kiến giảng dạy trong học kì theo tiến trình đào tạo bao gồm các thông tin sau: Mã 
HP, tên HP, số TC, loại học phần là bắt buộc hay tự chọn, tên lớp HP, tiết học, phòng học, thời 
gian bắt đầu và kết thúc học phần, điều kiện tiên quyết để được đăng kí học phần, số lượng người 
học tối đa của lớp học phần và các ghi chú khác đối với việc đăng kí học phần; thời gian tổ chức 
đăng kí học phần cho học kì tới. Dựa trên kế hoạch giảng dạy dự kiến, các hướng dẫn trong sổ tay 
sinh viên [H14.14.02.13_ Sổ tay sinh viên], người học tìm hiểu, nghiên cứu để nắm được CTĐT, 
kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng kí học phần trong học kì. Việc đăng kí các học phần sẽ học 
cho từng học kì phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng học phần và tiến trình đào tạo của mỗi 
chương trình đào tạo. Học viện quy định khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng 
kí học trong mỗi học kì. Người học có thể rút bớt học phần đã đăng kí, đăng kí học lại hoặc đăng 
ký học cải thiện điểm.  

Người học có thể nắm bắt được CĐR, kế hoạch dạy học trong CTĐT, lịch trình giảng dạy, 
đề cương học phần trước khi bắt đầu khóa học trên website của các khoa chuyên môn 
[H14.14.02.06_Mục tiêu và CĐR ngành Công nghệ RHQ&CQ trên website khoa Nông học] và 
cuốn danh mục chương trình đào tạo của các khoa chuyên môn [H14.14.03.07_Danh mục chương 
trình đào tạo khoa Thú y]. Dựa vào đề cương học phần, người học có thể chủ động sắp xếp kế 
hoạch học tập, chuẩn bị học liệu để có thể hoàn thành tốt khóa học. Ngay tại buổi học đầu tiên, 
giảng viên lần nữa công bố và cung cấp đề cương chi tiết học phần cho sinh viên, thông báo các 
hình thức kiểm tra đánh giá và cách đánh giá học phần, hình thức thi giữa kì và thi kết thúc HP, 
các loại giáo trình và tài liệu tham khảo, các hình thức trao đổi thông tin giữa giảng viên và sinh 
viên trong và sau khóa học.  

Các hoạt động dạy học chính được trình bày cụ thể trong mỗi đề cương học phần là thuyết 
giảng và giảng dạy thông qua thực hành. Thuyết giảng được thực hiện tại giảng đường. Giảng viên 
sử dụng các phương tiện truyền đạt như bảng viết, máy chiếu, hệ thống âm thanh để truyền đạt 
cho người học nội dung học phần nhằm giúp người học đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái 
độ cần thiết đáp ứng CĐR của CTĐT. Hoạt động giảng dạy thông qua thực hành được thực hiện 
tại các phòng học thực hành cấp bộ môn, khoa chuyên môn hoặc các phòng học nhóm tại các khu 
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giảng đường. Người học được chia thành các nhóm nhỏ (dưới 25 người học) để học thực hành 
ngoài giờ học lý thuyết nhằm rèn giũa kỹ năng nhận diện, phân tích, và giải quyết vấn đề phát sinh 
trong lĩnh vực chuyên môn của học phần. Lịch học lý thuyết và thực hành được Ban QLĐT xây 
dựng kế hoạch dựa trên sự bố trí giảng viên của bộ môn ngay từ cuối học kỳ liền trước. Sinh viên 
xem và đến lớp học lý thuyết hoặc thực hành theo thời khóa biểu trực tuyến trên trang web của 
Ban QLĐT với các nội dung cụ thể như: Tên học phần, số tiết học lý thuyết, số tiết học thực hành, 
ngày học, giờ bắt đầu và kết thúc buổi học, tuần học, giảng đường, thông tin giảng viên giảng dạy, 
danh sách sinh viên trong lớp [H14.14.03.14_Thời khóa biểu trực tuyến cá nhân sinh viên]. Với 
đội ngũ giảng viên hùng hậu, giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm cao trong công tác, với các trang 
thiết bị phục vụ đào tạo đầy đủ và hiện đại tại các giảng đường và phòng thực hành, và đặc biệt là 
có sự trợ giúp của phần mềm Quản lý đào tạo Edusoft, đến nay Học viện không có vướng mắc, 
trở ngại nào trong quá trình tổ chức dạy học theo đề cương học phần đáp ứng CĐR của CTĐT.   
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được 
thực hiện. 

Thực hiện Quyết định 3631/QĐ-HVN ngày 01 tháng 10 năm 2020 [H14.14.04.01_Quy 
định về mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo] thay thế cho Quyết định 
4298/QĐ-HVN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
[H14.14.04.02_Quy định về mở mới và điều chỉnh CTĐT 2015], Học viện đã điều chỉnh tăng điều 
kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu để ngành đào tạo trình độ đại học có ít nhất 01 giảng viên cơ 
hữu có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viêng có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký lên thành có ít 
nhất 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng 
ký đào tạo, trong đó có ít nhất 01 tiến sĩ và 04 thạc sĩ, hoặc 02 tiến sĩ và 02 thạc sĩ cùng ngành 
đăng ký đào tạo. Việc điều chỉnh này là thiết yếu phù hợp với bối cảnh Học viện liên tục tiếp nhận 
đội ngũ giảng viên có trình độ cao hoàn thành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 
ở trong và ngoài nước trở về phục vụ công tác đào tạo.  

Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được Học viện quy 
định bắt buộc và không thể thiếu được trong Học viện [H14.14.04.03_ Quyết định số 3631/QĐ-
HVN ngày 01/10/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy 
định về mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo]. Khi xây dựng chương trình 
dạy học, việc xác định mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình được thực hiện dựa trên 
nhu cầu cũng như ý kiến phản hồi của các bên liên quan.  

Tất cả các CTĐT và CĐR, các đề cương chi tiết học phần, các kế hoạch giảng dạy được 
Giám đốc phê duyệt, ban hành và được định kì bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các 
chương trình tiên tiến trong nước và quốc tế, các ý kiến phản hồi từ người sử dụng lao động, người 
tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các cơ quan khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát 
triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, cơ quan, địa phương và cả nước [H14.14.04.04_ Biên bản 
hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài Học viện, các nhà khoa học, đại 
diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp  về chương trình đào tạo]. 
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Trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm 2017 đến năm 2018 Học 
viện đã ban hành kế hoạch rà soát, cải tiến 32 chương trình đào tạo của 16 ngành đào tạo trình độ 
đại học áp dụng cho khóa 62 tuyển sinh năm 2017 [H14.14.04.05_Kế hoạch rà soát, cải tiến 
CTĐT K62] và 16 chương trình đào tạo của 9 ngành đào tạo trình độ đại học áp dụng khóa 63 
tuyển sinh năm 2018 [H14.14.04.06_Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT K63]. Học viện đã thành 
lập các tổ rà soát, cải tiến CTĐT K62 [H14.14.04.07_QĐ thành lập tổ rà soát, cải tiến CTĐT 
K62] và K63 có tiêu chuẩn về trình độ và có sự tham gia của các nhà quản lý, người sử dụng lao 
động, v.v.  theo quy định của Học viện. Hội đồng thẩm định các CTĐT bao gồm 5 thành viên là 
các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đúng ngành, trong đó có ít nhất một thành viên đại diện cho các 
đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo [H14.14.04.08_QĐ thành lập hội đồng thẩm định CTĐT 
K62]. Các thành viên Tổ rà soát, cải tiến CTĐT không tham gia Hội đồng thẩm định. Căn cứ kết 
luận của Hội đồng thẩm định và ý kiến đề nghị của Ban Quản lý đào tạo, Giám đốc ban hành quyết 
định phê duyệt mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tọa và kế hoạch đào tạo sau rà soát, cải 
tiến [H14.14.04.09_QĐ1748 ban hành mục tiêu, CĐR, CTĐT, kế hoạch đào tạo K62] 
[H14.14.04.10_QĐ1443 ban hành mục tiêu, CĐR, CTĐT, kế hoạch đào tạo K63].  

Do diễn biến dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong suốt năm 2020 và 2021, đến cuối năm 2021, 
Học viện đã ban hành kế hoạch tiếp tục rà soát, cải tiến các CTĐT trình độ thạc sĩ [H14.14.04.11 
Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT thạc sĩ] và tiến sĩ [H14.14.04.12 Kế hoạch rà soát, cải tiến 
CTĐT tiến sĩ].  

Việc rà soát cập nhật, sửa đổi chương trình dạy học, CĐR và đề cương học phần được thực 
hiện định kì hàng năm với những thay đổi nhỏ và qua các đợt cập nhật bổ sung toàn bộ chương 
trình dạy học và CĐR cho phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. Sau khi cập 
nhật CTĐT và CĐR, ban Quản lý đào tạo tập hợp đề nghị chỉnh sửa chương trình đào tạo từ các 
khoa [H14.14.04.13_Bản đề nghị chỉnh sửa chương trình đào tạo từ các khoa] để cập nhật vào 
hệ thống quản lý chương trình đào tạo trên phần mềm Edusoft [H14.14.04.14_Chương trình đào 
tạo trên phần mềm Edusoft]. 

Thực hiện điều chỉnh chương trình tuân theo chu trình PDCA. Có kế hoạch thực hiện việc 
điều chỉnh, xin ý kiến các bên liên quan, kiểm tra lại chương trình xem đã đáp ứng yêu cầu của 
các bên liên quan. Nếu chương trình đào tao chưa đáp ứng thì cần phải chỉnh sửa. Sau khi chỉnh 
sửa xong thực hiện đánh giá, kiểm chứng lại việc chỉnh sửa. Trên đây là các bước thực hiện việc 
chỉnh sửa chương trình đào tạo.[MC Bộ hồ sơ cải tiến CTĐT] Chương trình dạy học và CĐR của 
mỗi ngành, chuyên ngành được xây dựng, cập nhật trên cơ sở đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị 
trường lao động. Các điều kiện của chương trình dạy đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ 
GD&ĐT, theo quy trình xây dựng mới CTĐT của Học viện ban hành. Các chương trình đào tạo 
ngày càng đáp ứng được yêu cầu của thế giới nghề nghiệp và luôn được chỉnh sửa, cập nhật phù 
hợp với những yêu cầu mới của thế giới nghề nghiệp. Kết quả là hơn 90% sinh viên tìm được việc 
làm sau 1 năm tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng [H14.14.04.11 _ Báo cáo tỷ 
lệ có việc làm của sinh viên, Báo cáo khảo sát ý kiến của sinh viên mới tốt nghiệp về CTĐT]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 



 181 

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo 
sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan 

Nhu cầu của các bên liên quan luôn được cập nhật và thay đổi hàng ngày. Do đó, với mục 
tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, Học viện nhận thức sâu sắc về việc rà soát, 
cập nhật chương trình dạy học để kịp thời đáp ứng với yêu cầu của xã hội. Chính vì lý do đó, Học 
viện không ngừng cải tiến nội dung của CTĐT thông qua rà soát điều chỉnh cũng như ban hành 
CTĐT mới, đồng thời xem xét cả những sự cải tiến trong quy trình thiết kế và đánh giá.  

Vì bối cảnh có nhiều thay đổi trong các quy định nên việc ban hành các quy trình kèm theo 
kế hoạch thực hiện đã tạo thuận lợi cho quá trình rà soát và cải tiến các quy trình để ngày một 
hoàn thiện hơn đáp ứng tốt hơn trong sự thay đổi nhu cầu của các bên liên quan 
[H14.14.05.01_Quyết định số 3631/QĐ-HVN ngày 01/10/2020 của Giám đốc Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành 
đào tạo]. Trước năm học 2015-2016, việc xây dựng các CTĐT là do các khoa chuyên môn thực 
hiện và Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Từ 
năm năm 2015, thực hiện cơ chế tự chủ theo Quyết định 873/QĐ-TTg [H14.14.05.02_Quyết định 
873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi 
mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017], Học viện đã 
có sự cải tiến trong quy trình, thay vì giao hoàn toàn cho các khoa chuyên môn, Học viện đã thành 
lập các ban soạn thảo đề án mở ngành hoặc chỉnh sửa CTĐT với sự tham gia của các đơn vị chức 
năng như Ban QLĐT, Trung tâm ĐBCL và cán bộ, giảng viên của khoa chuyên môn 
[H14.14.05.03_Quyết định thành lập tổ soạn thảo CĐR, CTĐT]. Sự cải tiến này một mặt đảm bảo 
được CTĐT được thiết kế, rà soát và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của 
Học viện và mặt khác huy động và phối hợp được mọi nguồn lực để thực hiện thiết kế, đánh giá 
và rà soát CTĐT có hiệu quả và toàn diện. 

CTĐT và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Học viện được rà soát, bổ sung, điều chỉnh, 
cập nhật theo đúng quy trình rà soát cập nhật CTĐT do Bộ GD&ĐT và Học viện ban hành. CTĐT 
và CĐR của Học viện được điều chỉnh bổ sung và phát triển dựa trên các kết quả khảo sát ý kiến 
các bên liên quan và được giám sát chặt chẽ ở các cấp nên đảm bảo tính hợp lí, linh hoạt và đáp 
ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Các kiến nghị chỉnh sửa bổ sung CTĐT và CĐR 
được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện thống nhất thông qua trước khi trình Giám đốc kí 
quyết định ban hành.  

Khi thực hiện chỉnh sửa CTĐT theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, Học viện đã điều chỉnh số 
tín chỉ của các CTĐT trình độ đại học từ 120 lên 130 (hệ 4 năm) và 150 lên 160 (hệ 5 năm) 
[H14.14.05.04_Điều chỉnh CTĐT trình độ đại học từ 120 lên 131 tín chỉ (hệ 4 năm)], trình độ thạc sĩ từ 
46 lên 60 tín chỉ (riêng các ngành Thú y, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin vẫn giữ 
nguyên 46 tín chỉ) [H14.14.05.05_Điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ từ 46 lên 60 tín chỉ], trình độ tiến 
sĩ từ 84 lên 90 tín chỉ]; [H14.14.05.06_Điều chỉnh CTĐT trình độ tiến sĩ từ 84 lên 90 tín chỉ]. Các CTĐT 
cũng bổ sung thêm các học phần của ngoài ngành (ít nhất 10%), trong đó khối kiến thức về quản lý, 
kinh tế, môi trường chiếm tỷ lệ tối thiểu 5% của chương trình dạy học.  

Năm 2016, Giám đốc Học viện đã phê duyệt và ban hành Đề án nâng cao chất lượng đào 
tạo giai đoạn 2016-2021 theo Quyết định số 2804/QĐ-HVN ngày 15 tháng 09 năm 2016 
[H14.14.05.07_Quyết định số 2804/QĐ-HVN ngày 15/09/2016 của Giám đốc Học viện Nông 
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nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2016-2021], 
trong đó thời gian thực tập nghề nghiệp, rèn nghề trong mỗi chương trình dạy học được điều chỉnh 
tăng để đảm bảo đạt tỷ lệ từ 10-20% tổng số tín chỉ trong CTĐT giúp sinh viên, giảng viên làm 
việc với môi trường thực tế nhiều hơn và từ đó gắn kết mạnh mẽ hơn doanh nghiệp, địa phương 
với Học viện. 

Năm 2016, Giám đốc Học viện đã phê duyệt và ban hành Đề án ngoại ngữ (Tiếng Anh) 
của HVNNVN 2016-2021 theo Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017, trong 
đó chuẩn đầu ra về ngoại ngữ (Tiếng Anh) đối với các trình độ đào tạo được xác định và chuẩn 
hóa theo khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể là: (i) Đối với sinh viên chuyên ngữ trình độ đại học 
cần đạt trình độ ngoại ngữ Bậc 5 (C1) hoặc tương đương; (ii) Đối với sinh viên không chuyên ngữ 
trình độ đại học cần đạt trình độ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) hoặc tương đương; (iii) Đối với sinh viên 
không chuyên ngữ theo học các chương trình tiên tiến – chất lượng cao trình độ đại học cần đạt 
trình độ ngoại ngữ Bậc 4 (B2) hoặc tương đương.    

Năm 2017, Giám đốc Học viện đã phê duyệt và ban hành Đề án chuẩn trình độ công nghệ 
thông tin (CNTT) Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09 
tháng 08 năm 2017 [H14.14.05.08_Đề án ngoại ngữ (Tiếng Anh) của HVNNVN 2016-2021 theo 
Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017], trong đó chuẩn đầu ra về CNTT áp 
dụng đối với sinh viên đại học không phải ngành Công nghệ thông tin là chuẩn kỹ năng sử dụng 
CNTT cơ bản và ứng dụng chuyên ngành. Mỗi sinh viên cần đạt tối thiểu 6 tín chỉ Tin học hoặc 
đạt yêu cầu các môn thi tương ứng trong kỳ thi chuẩn đầu ra CNTT của Học viện. 
[H14.14.05.09_Đề án chuẩn trình độ công nghệ thông tin (CNTT) Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09 tháng 08 năm 2017] 

Năm 2018, Giám đốc Học viện đã phê duyệt và ban hành Đề án Tổ chức đào tạo, kiểm tra 
đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết 
định số 1546/QĐ-HVN ngày 28 tháng 05 năm 2018 [H14.14.05.10_Đề án chuẩn trình độ kỹ năng 
mềm Học viện Nông nghiệp Việt Nam], trong đó chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm là 6 tín chỉ Kỹ 
năng mềm trong danh mục 7 học phần sau đây, mỗi học phần 2 tín chỉ: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ 
năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, 
Kỹ năng hội nhập quốc tế, và Kỹ năng khởi nghiệp.  

Học viện luôn quan tâm cập nhật, cải tiến CTĐT nhằm đảm bảo đúng các quy định của 
Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Khung trình độ Quốc gia, và các quy chế, quy định hiện 
hành của Bộ GD&ĐT; đáp ứng mục tiêu, vai trò và sứ mạng của Học viện, đáp ứng yêu cầu của 
các bên liên quan. CTĐT có tính khả thi và phát triển theo hướng liên thông giữa các trình độ đào 
tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), liên thông giữa các hình thức đào tạo (đại chính quy, vừa làm vừa 
học), liên thông giữa các chương trình đào tạo (chương trình đại trà, chương trình tiên tiến, chương 
trình chất lượng cao), liên thông giữa các ngành đào tạo và hướng đến hội nhập quốc tế.  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 14: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh  

a) CTĐT, đề cương chi tiết các học phần được xây dựng và rà soát một cách khoa học và 
hệ thống theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, có sự tham khảo CTĐT của các trường đại 
học có uy tín trong nước và thế giới.  
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b) Các hoạt động dạy học được triển khai theo kế hoạch dựa trên CĐR: Đề cương chi tiết 
học phần được cụ thể hóa thành các bài giảng học phần; Hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá 
trong quá trình học tập giúp người học đạt được CĐR. Các hoạt động dạy học được giám sát đảm 
bảo theo đúng kế hoạch và đạt được CĐR.  

c) Học viện đã ban hành danh mục các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, đề cương 
chi tiết các học phần và công khai bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết, cấu trúc chương trình trên 
website của Học viện, các khoa chuyên môn và được giảng viên phổ biến cho sinh viên ngay trong 
buổi học đầu tiên.  

d) Từ năm 2017 đến nay, Học viện đã thường xuyên cập nhật nội dung CTĐT theo hướng 
tiếp cận xu hướng phát triển của xã hội, cụ thể là: Điều chỉnh tăng số tín chỉ của các chương trình 
đào tạo; tăng cường thời lượng thực hành, thực tập tại địa phương, doanh nghiệp; Chuẩn hóa yêu 
cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, kĩ năng mềm theo hướng hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu 
cầu của người sử dụng lao động và các bên liên quan. Điều đó thể hiện rõ qua mức độ đáp ứng 
công việc của sinh viên khi ra trường. Sinh viên tốt nghiệp được các nhà tuyển dụng lao động đánh 
giá cao do có kiến thức tốt, kỹ năng làm việc hiệu quả và có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cao trong công việc, thích ứng tốt với yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.  
2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

a) Hồ sơ học phần mới được chuẩn hóa cho các CTĐT đạt kiểm định AUN-QA; hồ sơ học 
phần của các CTĐT khác chưa được chuẩn hóa; 

b) Việc rà soát, cải tiến CTĐT trình độ thạc sĩ và tiến sĩ bị chậm lại do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19.  
3. Kế hoạch cải tiến  

TT Tồn tại Giải pháp 
Đơn vị 

thực hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

1 Tồn tại thứ nhất Rà soát, tập hợp, hoàn thiện và chuẩn hóa hồ 
sơ học phần của các CTĐT chưa đạt kiểm 
định quốc tế AUN-QA 

Khoa 
chuyên 

môn 

7/2022 -
6/2024 

2 Tồn tại thứ hai Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, cải tiến 
CTĐT trình độ thạc sĩ và tiến sĩ giai đoạn hậu 
Covid-19 

Khoa 
chuyên 

môn 

5/2022 -
4/2023 

 
TIÊU CHUẨN 15: GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 
Tiêu chí 15.1 Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết 
lý giáo dục và để đạt được CĐR. 

Triết lý giáo dục của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được tuyên bố chính thức “Rèn 
luyện hun đúc nhân tài nông nghiệp” (https://vnua.edu.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-chung ). Triết lý 
giáo dục này được xây dựng và xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của Học viện 
được ban hành trong Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm 
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nhìn đến năm 2050 [H15.15.01.01_Hồ sơ tài liệu cập nhật triết lý giáo dục] [H15.15.01.02_Chiến 
lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050]. 

Trên cơ sở đó, Học viện ban hành Sổ tay chất lượng hướng dẫn xây dựng CTĐT, xác định 
CĐR, đánh giá kết quả học tập, cũng như lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý 
giáo dục [H15.15.01.03_ Sổ tay Đảm bảo chất lượng]. Nói cách khác, triết lí “Rèn luyện hun đúc 
nhân tài nông nghiệp” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động dạy và học của Học viện với 
mục tiêu “Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, đủ sức khoẻ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp 
giỏi, năng lực nghiên cứu tốt, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng cao, có năng lực học tập suốt 
đời, đáp ứng được nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội và hội nhập quốc tế” [H15.15.01.04_ 
Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
(Bao gồm Chiến lược đào tạo)]. 

CĐR của các CTĐT được xác định rõ ràng, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của Học viện và 
được xây dựng theo một quy trình khoa học, có tham khảo ý kiến của các bên liên quan, nêu cụ 
thể các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà một SV tốt nghiệp cần 
đạt được sau khi hoàn thành CTĐT [H15.15.01.05_Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra 
của các chương trình đào tạo]. 

Từ triết lý giáo dục Học viện, Khoa xây dựng triết lý giáo dục của khoa là một trong những 
cơ sở để xây dựng mục tiêu của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và mục tiêu cũng như kết quả 
học tập mong đợi của học phần. Từ kết quả học tập mong đợi giảng viên đã thiết lập hệ thống lựa 
chọn các hoạt động dạy và phương pháp đánh giá phù hợp. Nguyên tắc lựa chọn phương pháp này 
là lấy người học làm trung tâm. 

 
Hình 15.1. Sơ đồ xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình 
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Hình 15.2. Sự tương thích kiến tạo giữa các hoạt động dạy và học, đánh giá 
Để đạt mục tiêu đó thì nội dung và phương pháp giảng dạy đối với từng chương trình đào 

tạo phải được xem xét, đổi mới theo nguyên tắc “coi trọng và phát triển tư duy của người học, 
tăng cường thực hành, coi trọng đào tạo phát triển kỹ năng, tăng cường học tập thực tế, công 

nghệ hiện đại…ngoại ngữ và tin học được coi là công cụ bắt buộc, là chìa khóa mở cửa vào thế 
giới khoa học hiện đại” [H15.15.01.06_Đề án nâng cao chất lượng đào tạo 2026-2021]. 

Để tạo thuận lợi cho người học, Học viện tổ chức, thực hiện (i) Việc bố trí các HP và GV 
giảng dạy trong Sơ đồ học tập của từng học kì; (ii) Cung cấp trước các thông tin về CTĐT, CĐR, 
ĐCCT HP cho người học cũng như cách thức kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp và các quy 
chế, quy định … Việc sắp xếp thời khóa biểu theo tiến trình: các HP ở học kì trước đóng vai trò 
làm nền tảng cho các HP ở học kì sau. Các HP thuộc khối kiến thức đại cương làm nền tảng cho 
các HP thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Mức độ chuyên sâu chuyên ngành được bố 
trí tăng dần qua từng học kì. Việc bố trí thực hiện khóa luận tốt nghiệp hay học các HP thay thế 
khóa luận ở năm cuối khóa học nhằm giúp người học tự khám phá kiến thức, rèn luyện các kĩ năng 
nghiên cứu, khả năng phân tích, làm việc nhóm; biết cách tổng hợp tài liệu tiếp cận và thu thập 
được; tăng cường việc áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề, các tình huống gặp phải. CTĐT 
của các ngành được thiết kế tăng cường bài tập, thực hành và số HP tự chọn để nâng cao tính chủ 
động của người học. Do đó, trong quá trình học tập, người học phải tích cực, chủ động tham gia 
tương tác, tìm hiểu và thực hiện chứ không đơn thuần chỉ thụ động tiếp thu kiến thức do GV cung 
cấp. Chất lượng học tập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần, thái độ và phương pháp học tập của 
người học [H15.15.01.07_ Danh mục chương trình đào tạo].  
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Các ngành, chuyên ngành đào tạo đều xây dựng CĐR và ma trận các CĐR cho các HP 
trong CTĐT [H15.15.01.08_ Ma trận chuẩn đầu ra cho các học phần trong chương trình đào tạo]. 
Khoa/bộ môn và các GV phụ trách HP dựa trên các ma trận CĐR để thiết kế hoạt động dạy và học 
phù hợp cho từng HP, trong đó có nội dung thảo luận và lựa chọn những phương pháp cơ bản cần 
thiết cho hoạt động dạy và học của HP [H15.15.01.08_ Biên bản họp bộ môn về xây dựng đề 
cương chi tiết các học phần: Mục tiêu, kết quả học tập mong đợi, nội dung, phương pháp đánh giá 
và xây dựng các rubric đánh giá].  

Các phương pháp cơ bản cho hoạt động dạy và học của HP sau khi được thống nhất giữa 
khoa/bộ môn và các GV giảng dạy HP sẽ được thể hiện trên đề cương HP. Sau đó, được hội đồng 
KH-ĐT của khoa xem xét, điều chỉnh trước khi trình hội đồng KH-ĐT của Học viện tổ chức thẩm 
định, phê duyệt và đề xuất Giám đốc ra quyết định triển khai thực hiện [H15.15.01.09_ Biên bản, 
báo cáo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định cấp Học viện cho từng chuyên ngành], 
[H15.15.01.10_ Đề cương chi tiết các học phần]. Để đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương 
trình đào tạo các phương pháp dạy học ở các bậc, hệ đào tạo đã được thiết kế, áp dụng với các 
phương pháp giảng dạy như sau: 

Bảng 15.1. Sự tương thích giữa kết quả học tập mong đợi với phương pháp dạy học và 
đánh giá  

Mức độ Động từ Phương pháp hướng dẫn, 
giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

Nhớ 
Retrieve relevant 
knowledge from 
long-term memory 
Có thể nhắc lại các 
thông tin đã được 
tiếp nhận trước đó 

Định nghĩa 
Mô tả 
Xác định 
Trình bày 
Liệt kê 
Tường thuật 
Gọi tên 
Phác thảo 
Nhắc lại 
Nhận biết 
Tái tạo 
Lựa chọn 
Trình bày 
Xác định 

Học tập chủ động 
Thuyết giảng 
Câu hỏi mô phạm 
Chứng minh 
Lặp lại và thực hành 
Đóng vai 
Mô hình hóa 
Mô phỏng 
Câu đố 
Đọc lướt và ghi nhớ 
Đa phương tiện 
Đào tạo dựa trên máy tính 

Sử dụng câu hỏi trắc 
nghiệm khách quan 

Câu trả lời ngắn 
Bài thi viết 
Kiểm tra thực hành 
Hướng dẫn 
Kết hợp 
Thuyết trình (thuộc lòng, 

tóm tắt) 
 

Hiểu  
Construct meaning 
from instructional 
messages, including 
oral, written, and 
graphic 
communication 

Minh họa 
So sánh 
Tính toán 
Phân biệt 
Giải thích 
Sắp xếp 
Liên kết 

Thuyết giảng 
Học tập chủ động 
Đóng vai 
Thảo luận 
Định nghĩa 
Công thức hóa (ví dụ: sơ đồ 

tư duy, sơ đồ cây) 

Sử dụng câu hỏi trắc 
nghiệm khách quan 

Câu trả lời ngắn 
Thuyết trình 
Trình bày 
Kiểm tra thực hành 
Bài luận 



 187 

Mức độ Động từ Phương pháp hướng dẫn, 
giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

Nắm được ý nghĩa 
của thông tin, thể 
hiện qua khả năng 
diễn giải, suy diễn, 
liên hệ, khái quát  

Diễn giải 
Tóm tắt 
 
 
 

Mô hình hóa 
Đa phương tiện 
 

Viết đoạn văn 
Thiết kế Posters 
Hướng dẫn 
Bài tập 

Applying  
Carry out or use a 
procedure in a given 
situation 
Ứng dụng, vận 
dụng (Applying): 
Áp dụng thông tin, 
khái niệm đã biết 
vào một tình huống, 
điều kiện mới để 
giúp giải quyết vấn 
đề  

Thực hiện 
Tổ chức 
Kịch hóa 
Giải quyết vấn đề 

trong tình huống 
mới 

Xây dựng 
Phát hiện 
Phát triển 
Điều chỉnh 
Dự đoán 
Chuẩn bị 
Kể lại 

Giảng dạy với thí nghiệm 
minh họa 

Giảng dạy thông qua giải 
quyết vấn đề 

Thực hành 
Thực tập 
Trình bày – chia sẻ 
Kết hợp 
Đóng vai 
Nghiên cứu trường hợp 
Đồ án 
Phân công công việc  
Mô phỏng 

Đồ án 
Thuyết trình 
Thiết kế poster 
Thực hành/thực tập 
Phân công công việc 
Nghiên cứu trường hợp 
Mô phỏng 
 

Analysing 
Break material 
(knowledge) into its 
constituent parts and 
determine how the 
parts relate to one 
another and to an 
overall structure or 
purpose  
Phân tích: Chia 
thông tin thành 
những phần nhỏ và 
chỉ ra mối liên hệ 
của chúng tới tổng 
thể 

Phân tích 
Chia nhỏ 
So sánh 
Lựa chọn 
Đối chiếu 
Phân biệt 
Biện hộ 
Giải thích 
Chẩn đoán 
 
 
 
 
 
 

Giảng dạy dựa trên giải quyết 
vấn đề 

Tranh luận 
Thí nghiệm 
Đồ án 
Thực hành 
Giảng dạy thông qua chia sẻ 

kiến thức 
Nghiên cứu trường hợp 
 
 

Thuyết trình 
Bài thi viết 
Tranh luận 
Giả định 
Bài luận 
Thực hành 
Đồ án 
Thử nghiệm 
Nghiên cứu trường hợp 
 
 

Evaluating 
Make judgments 
based on criteria and 
standards  

Xếp hạng 
Đánh giá 
Giám sát 
Kiểm tra 

Giảng dạy dự trên vấn đề 
Tranh luận 
Thí nghiệm 
Đồ án 

Thuyết trình 
Bài thi viết 
Tranh luận 
Giả định 
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Mức độ Động từ Phương pháp hướng dẫn, 
giảng dạy 

Phương pháp đánh giá 

Đánh giá: Đưa ra 
nhận định, phán 
quyết của bản thân 
đối với thông tin 
dựa trên các chuẩn 
mực, tiêu chí 

Phán quyết 
Dự báo 
Xem xét 
 
 
 

Thực hành 
Giảng dạy thông qua chia sẻ 

kiến thức 
Nghiên cứu trường hợp 

Bài luận 
Thực hành 
Đồ án 
Thử nghiệm 
Nghiên cứu trường hợp 

Creating 
Put elements 
together to form a 
coherent or 
functional whole; 
reorganise elements 
into a new pattern or 
structure. 
Sáng tạo: Xác lập 
thông tin, sự vật mới 
trên cơ sở những 
thông tin, sự vật đã 
có 

Tạo ra 
Lập kế hoạch 
Đề xuất 
Phát triển 
Sáng tạo 
Phát minh 
Tổ chức 
Xây dựng 
Sản xuất 
Biên soạn 
Thiết kế 
Sáng chế 
Đổi mới 
Tổng hợp 
Điều chỉnh 
 
 
 
 

Giảng dạy dựa trên giải quyết 
vấn đề 
Nghiên cứu trường hợp 
Đề tài nghiên cứu khoa học 
Thực hành 
Thí nghiệm 
Thực tập 
Mô hình hóa 
Tự học 

Thuyết trình 
Bài luận 
Viết bài báo 
Viết báo cáo 
Mẫu thử hoặc mô phỏng 
Kết quả các nhân 
  Đánh giá qua hiệu quả  
Bài viết ngắn (kịch, thơ, 
ca…) 
Nghiên cứu 
Đồ án 
Bài tập lớn 
Thiết kế poster 
 
 

Để tạo thuận lợi cho các Bộ môn và giảng viên lựa chọn và thực hiện được các phương 
pháp giảng dạy phù hợp với các chuẩn đầu ra, hàng năm Học viện đều tổ chức các đợt tập huấn 
xây dựng bộ hồ sơ học phần, xây dựng đề cương chi tiết học phần, tập huấn xây dựng và sử dụng  
rubric trong đánh giá học phần cũng như tập huấn giảng viên về phương pháp giảng dạy tích cực, 
Elearning, ngoài ra Học tiệp tổ chức tập huấn về nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên hoặc các 
hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy cũng như dự giờ của các giảng viên 
[H15.15.01.11_Biên bản tập huấn về xây dựng bộ hồ sơ học phần, xây dựng đề cương chi tiết học 
phần, tập huấn xây dựng và sử dụng  rubric trong đánh giá học phần cũng như tập huấn giảng viên 
về phương pháp giảng dạy tích cực, Elearning] [H15.15.01.12_ Hồ sơ tổ chức lớp nghiệp vụ sư 
phạm giảng viên đại học], [H15.15.01.13_ Hồ sơ, báo cáo của buổi Tọa đàm phương pháp giảng 
dạy tích cực, sáng tạo], [H15.15.01.14_ Quy định dự giờ giảng], [H15.15.01.15_ Kế hoạch dự giờ 
giảng của Khoa]. 
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Quá trình triển khai các hoạt động dạy và học, các GV trực tiếp giảng dạy cũng đồng thời 
thực hiện các phương pháp để đánh giá mức độ tích lũy chuẩn đầu ra của người học, qua đó, tự 
đánh giá sự phù hợp của nội dung và phương pháp dạy và học đang áp dụng để tự điều chỉnh các 
hoạt động dạy và học chi tiết của từng buổi học hoặc đề xuất các điều chỉnh cần thiết về nội dung 
và phương pháp dạy và học [H15.15.01.16_ Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng 
dạy], [H15.15.01.17_ Biên bản họp Bộ môn điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy một số 
học phần], [H15.15.01.18_Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo của khoa chuyên môn 
các năm 2017-2021]. 

Học viện quản lý giảng dạy và học tập bằng hệ thống đào tạo tín chỉ Edusoft để quản lý 
GV và SV. Các học phần tín chỉ sẽ được thêm các thông tin về GV giảng dạy và SV theo dõi cũng 
như CTĐT và thời khóa biểu qua hệ thống tín chỉ Edusoft [H15.15.01.19_ Hình ảnh Hệ thống 
quản lý đào tạo Edusoft]. 

Học viện tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề thông qua các khóa đào tạo, tọa 
đàm, hội thảo, khóa nghiệp vụ sư phạm, khóa TOT về Nhà giáo dục truyền cảm hứng… 

Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Học viện cũng đã kịp 
thời đưa ra các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo công tác dạy, học không bị gián đoạn. Cụ thể 
theo chủ trương, các Cơ sở và đơn vị đào tạo của Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch học 
tập, thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống quản lý MS Teams. Ngay 
cả đối với các hình thức phỏng vấn đầu vào cho Chương trình Cử nhân liên kết đào tạo, Chương 
trình ThS liên kết đào tạo cho đến các hoạt động bảo vệ khóa luận, đánh giá Chuyên đề TS, luận 
án TS cấp cơ sở, luận án TS cấp trường và luận văn ThS trong nước và chương trình ThS liên kết 
đào tạo thì Nhà trường cũng đều tổ chức, hướng dẫn cho NH bảo vệ theo hình thực trực tuyến bảo 
đảm tính  trung thực, khách quan và đúng quy định khi đánh giá [H15.15.01.20_ Thông báo triển 
khai kế hoạch đào tạo ]; [H15.15.01.21_ Hình ảnh về giảng dạy trực tuyến; bảo vệ luận văn, luận 
án] 

Nhà trường có hệ thống lấy ý kiến NH về hoạt động dạy và học để có những điều chỉnh về 
chương trình phù hợp với triết lý giáo dục của Nhà trường [H15.15.01.22_ Văn bản kế hoạch lấy 
triển khai ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy]; [H15.15.01.23_Hình ảnh hệ thống lấy ý kiến 
sinh viên]; [H15.15.01.24_Báo cáo kết quả lấy ý kiến của người học về nội dung học phần và hoạt 
động giảng dạy của Học viện các năm 2017-2021]; [H15.15.01.25_Báo cáo kết quả lấy ý kiến của 
sinh viên mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo các năm 2017-2021]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV, phân công nhiệm 
vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

“Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 [H15.15.02.01_ Chiến 
lược phát triển Học viện] đã được xây dựng, trong đó có chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ nhằm 
thu hút đội ngũ GV có trình độ cao, có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm giảng dạy. Học 
viện ưu tiên tuyển dụng các ứng viên được đào tạo ở nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy bậc 
đại học, có công bố quốc tế hoặc từng tham gia các dự án thực tế trong chuyên ngành liên quan 
đến vị trí cần tuyển dụng tạo điều kiện cho giảng viên vừa giảng dạy vừa nghiên cứu nâng cao 
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trình độ. Chiến lược này đã được cụ thể hóa thành thông báo tuyển dụng và kế hoạch nhân lực để 
phát triển đội ngũ GV qua các năm [H15.15.02.02_ Thông báo tuyển dụng và Kế hoạch nhân lực 
2016-2021] và Quy định về việc quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức Học viện ban 
hành năm 2014 [H15.15.02.03_ Quy định tuyển dụng viên chức và HĐLĐ] có chính sách ưu tiên 
trong tuyển dụng. Từ năm 2015, thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 
2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Đề án vị trí việc làm, Học viện đã rà soát, 
bố trí và sắp xếp lại đội ngũ vào từng vị trí việc làm phù hợp, đúng người đúng việc. Bên cạnh đó, 
từ năm 2015 trở lại đây, Học viện không tổ chức thi tuyển viên chức như các năm trước mà thực 
hiện theo chủ trương xét tuyển đặc cách đối với các cá nhân có trình độ tiến sĩ hoặc các cá nhân 
có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và tổ chứ tyển dụng theo hình thức hợp đồng 
lao động [H15.15.02.04_ Quy định hợp đồng lao động]. Hội đồng tuyển dụng Học viện 
[H15.15.02.05_ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng các năm], đã tuyển dụng được số lượng 
GV qua các năm như sau [H15.15.02.06_ Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển HĐLD]: 

 
Hình 15.2. Số lượng giảng viên của Học viện đã tuyển dụng qua các năm 

 
Học viện phân công nhiệm vụ cho các GV, cán bộ được tuyển dụng luôn dựa trên tiêu 

chuẩn chức danh và trình độ chuyên môn của từng người nhằm phát huy tốt năng lực của mỗi cá 
nhân để góp phần xây dựng Học viện ngày càng có chất lượng cả về giảng dạy, nghiên cứu cũng 
như thực hiện tốt phục vụ cộng đồng.  

Học viện có chính sách thu hút khi tuyển dụng đội ngũ GV có trình độ tiến sĩ và riêng GV 
có trình độ thạc sĩ. Có chính sách thu nhập đối với một số ngành đặc thù của Học viện 
[H15.15.02.07_ Đề án nghiên cứu khoa học]. Xây dựng quy hoạch đào tạo, tạo điều kiện cho GV 
được bồi dưỡng, đào tạo nhằm trang bị tri thức, văn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn đó là 
nhân tố quyết định cho việc nâng cao hiệu quả giáo dục [H15.15.02.08_ Quy định đào tạo bồi 
dưỡng], Bổ sung kinh phí và tăng kinh phí hàng năm đối với GV được cử đi đào tạo 
[H15.15.02.09_ Quy chế chi tiêu nội bộ]. 

Chất lượng đội ngũ GV của Học viện qua các năm từng bước được nâng lên 
[H15.15.02.10_Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 đến 2021-2022 và phương hướng năm học 
2018-2019 (2021-2022) của Học viện],  
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Bảng 15.2. Chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện  giai đoạn 2017-2021 
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Đội ngũ giảng 
viên 

Tổng số 708 686 665 638 624 

Theo học hàm 
Giáo sư 8 11 11 11 11 
Phó Giáo sư 78 98 90 77 75 

Theo trình độ 
Tiến sĩ 278 290 305 313 328 
Thạc sĩ 381 375 348 318 291 
Đại học 48 21 12 7 4 

Theo chức 
danh 

GV hạng I 86 109 101 90 89 
GV hạng II 48 74 70 144 139 
GV hạng III 573 503 434 404 396 

Học viện đã xây dựng “Đề án vị trí việc làm” [H15.15.02.11_ Đề án vị trí việc làm]. Đây 
là một quy chế toàn diện về chức năng và nhiệm vụ của cán bộ, GV làm căn cứ đánh giá hằng năm. 
Học viện có một hệ thống quản lý, hoạt động chặt chẽ từ cấp các đơn vị trực thuộc đến cấp Học 
viện và mọi hoạt động của Học viện được thực hiện một cách dân chủ, điều đó được quy định rõ 
trong "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện " [H15.15.02.12_ Quy chế thực 
hiện dân chủ].  

Việc phân công giảng dạy hiện nay tại Học viện được thể hiện qua hệ thống phần mềm 
quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ [H15.15.02.13_ Phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín 
chỉ]. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo được ban hành, Ban QLĐT lập danh sách các môn học của các 
lớp học sẽ mở trong học kỳ kế tiếp để gửi cho các khoa [H15.15.02.14_ Bảng phân công giảng 
dạy của Ban QLĐT gửi về Khoa]. Khoa chỉ đạo cho các bộ môn kiểm tra về việc các môn học sẽ 
được dạy trong kỳ tiếp theo và phân công GV giảng dạy. Bộ môn căn cứ vào khối lượng giảng dạy 
của cán bộ và giữa các GV trong bộ môn, căn cứ quy định về khối lượng công việc và nhiệm vụ 
giảng dạy cho các GV theo trình độ [H15.15.02.15_ Thông tư liên tịch Quy định chế độ, chính 
sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên giảng viên GDQP và an ninh], [H15.15.02.16_ Quy chế làm 
việc đối với giảng viên], [H15.15.02.17_ Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên] 
để phân công GV [H15.15.02.18_ Bảng phân công giảng dạy của Bộ môn].  

Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm chất lượng trong giảng dạy; các ngành học đủ tiến sĩ, 
thạc sĩ; GV giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo; GV có các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu 
cầu; bảo đảm tỷ lệ giữa SV trên GV cho từng ngành. Trên cơ sở bộ môn phân công giảng dạy, 
khoa tổng hợp điều chỉnh nếu có [H15.15.02.19_ Phê duyệt của Lãnh đạo Khoa về phân công 
giảng dạy của Bộ môn], một bản in lưu ở khoa đồng thời gửi email cho Bộ môn và một bản nộp 
về Ban QLĐT. Sau đó, Ban QLĐT sẽ nhập danh sách GV giảng dạy vào phần mềm của Học viện 
và tiến hành xếp lịch cho các lớp môn học. Ban QLĐT sẽ mở hệ thống đăng ký môn học để SV 
được lựa chọn đăng ký môn học do GV nào dạy [H15.15.02.20_Phần mềm đăng ký tín chỉ (Trang 
web Quản lý đào tạo)]. Học viện đã phân tích và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển giảng 
viên dài hạn (5 năm) và ngắn hạn (hàng năm). Hàng năm, Học viện tiến hành rà soát, điều chỉnh 
kế hoạch phát triển giảng viên căn cứ vào nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 
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đồng. Nhu cầu đào tạo được xác định dựa trên dự đoán về qui mô đào tạo (quy mô sinh viên, ngành 
đào tạo, cấp độ đào tạo). Kế hoạch phát triển giảng viên không chỉ quan tâm về số lượng mà còn 
chú trọng nâng cao chất lượng. Học viện khảo sát nhu cầu giảng viên để xây dựng kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước . Học viện luôn khuyến khích cán bộ tham gia 
vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nghị khoa học. Bên cạnh đó, Học thành lập các nhóm 
nghiên cứu mạnh, nghiên cứu xuất sắc và nghiên cứu tinh hoa với sự tham gia của các giảng viên 
giàu kinh nghiệm và đứng đầu các lĩnh vực chuyên môn là trưởng các nhóm và dẫn dắt cán bộ trẻ 
trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, 
xã hội của cộng đồng. Bên cạnh đánh giá và khen thưởng theo định kì hàng năm, ngoài các hình 
thức khen thưởng cấp cao (Bộ, Chính phủ, địa phương) còn có nhiều hình thức khen thưởng cấp 
Học viện (bài báo quốc tế, sáng kiến, tiến bộ kỹ thuật,…) 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù 
hợp để đạt được CĐR. 

Kiến thức và kỹ năng làm việc luôn phát triển cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát 
triển của công nghệ, nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự thích ứng và học hỏi thêm để đáp ứng nhu cầu 
của công việc cũng như cuộc sống. Hoạt động dạy-học đã cung cấp cho SV những phương pháp, 
kỹ năng để sau này có thể vận dụng trong công việc, nghiên cứu, học tiếp lên cao hơn, và quá trình 
này sẽ theo suốt cuộc đời hay có thể gọi là học tập suốt đời. Để thúc đẩy năng lực học tập suốt đời 
của người học Học viện đã sử dụng khung năng lực học tập suốt đời, cụ thể như sau: 

Bảng 15.3. Khung năng lực học tập suốt đời của sinh viên hình thành thông qua các hoạt 
động trong CTĐT 

STT 
Năng 
lực 

Nội dung trong 
CTĐT 

Các hoạt động 
Phương pháp 

đánh giá 

1 

Giao 
tiếp 
bằng 
tiếng mẹ 
đẻ 

Tất cả các học phần 
đều được dạy và học 
bằng tiếng Việt 

- Viết báo cáo 
- Thuyết trình 
- Thảo luận 
- Làm việc nhóm 
- Hoạt động ngoại khóa 

- Báo cáo của sinh 
viên 

- Bài thuyết trình 
của sinh viên 

- Đánh giá sinh 
viên làm việc 
nhóm 

- Chấm điểm rèn 
luyện 

2 

Giao 
tiếp 
bằng 
tiếng 
nước 
ngoài 

Các học phần Tiếng 
Anh  
 

- Rèn luyện các kỹ năng chung 
nghe nói viết tiếng Anh; đọc 
tài liệu chuyên ngành tiếng 
Anh 

- Tham dự Olympic tiếng Anh; 

- Bài tập, bài thi, 
giải thưởng, báo 
cáo hội thảo 
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STT 
Năng 
lực 

Nội dung trong 
CTĐT 

Các hoạt động 
Phương pháp 

đánh giá 
- Hội nghị hội thảo chuyên 

ngành, Sermina, trao đổi sinh 
viên Quốc tế; 

- CLB tiếng Anh, lễ hội văn hóa 
sinh viên Quốc tế 

3 

Năng 
lực toán 
học, 
khoa 
học và 
công 
nghệ 

Các học phần đại 
cương 

- Học HP toán, hóa, sinh, thống 
kê 

- Tham gia nghiên cứu khoa 
học 

- Câu lạc bộ chuyên ngành 

- Bài tập, bài thi, 
nghiên cứu khoa 
học, khóa luận tốt 
nghiệp 

4 

Năng 
lực công 
nghệ 
thông 
tin 

Học phần Tin học 
đại cương và chuyên 
ngành; Kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin mức cơ 
bản; Kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin mức nâng 
cao. 

- Sử dụng E-Learning; ứng 
dụng tin học văn phòng; Sử 
dụng phần mềm chuyên 
ngành; 

- Tham dự kỳ thi Olympic tin 
học  

- Bài tập, bài thi, 
bài thực hành 

5 

Học 
cách để 
học 
 

Các học phần có 
định hướng phương 
pháp học tập cho SV, 
đặc biệt là các học 
phần Project, khóa 
luận tốt nghiệp, thực 
tập nghề nghiệp  

- Tự tìm kiếm, nghiên cứu và 
tổng hợp tài liệu 

- Học và thảo luận nhóm 
- Trải nghiệm thực tiễn 
- Tham gia nghiên cứu khoa 

học, câu lạc bộ chuyên ngành, 
câu lạc bộ khởi nghiệp 

- Thuyết trình, làm 
việc nhóm, 
project môn học, 
khóa luận tốt 
nghiệp, nghiên 
cứu khoa học của 
sinh viên 

6 

Năng 
lực xã 
hội và 
công 
dân 

Các học phần Lý 
luận chính trị, Pháp 
luật 

Ngoài các năng lực từ các học 
phần LLCT và Pháp luật, SV 
còn tham gia các hoạt động 
đoàn, phong trào sinh viên, các 
hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động tình nguyện (Hiến máu 
nhân đạo, mùa hè xanh, …), câu 
lạc bộ 

- Quan sát hành vi, 
thái độ và sự thể 
hiện của sinh viên 
trong các hoạt động 
thiện nguyện, đoàn 
thể 
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STT 
Năng 
lực 

Nội dung trong 
CTĐT 

Các hoạt động 
Phương pháp 

đánh giá 

7 

Sáng 
tạo, khởi 
nghiệp 
và kinh 
doanh 

Nhóm học phần kinh 
tế, quản lý dự án, 
thực tập nghề nghiệp 

- Trải nghiệm thực tiễn 
- CLB Khởi nghiệp  
- Tham gia nghiên cứu khoa 

học 
- Toạ đàm định hướng nghề 

nghiệp 

- Start-up project, 
các cuộc thi sáng 
tạo 

8 

Văn hóa 
chung 

Hoạt động văn hóa, thể thao; trao đổi sinh viên, giao lưu 
với sinh viên Quốc tế 

- Sự tham gia của 
sinh viên vào các 
hoạt động văn hóa 
thể thao, giao lưu 
quốc tế 

Nhằm đáp ứng mong muốn tự nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp của người học, tất cả 
các CTĐT của Học viện đều được xây dựng với khả năng liên thông, liên kết cao giữa các ngành, 
các trường từ đó khuyến khích SV có thể tự học, theo đuổi các chương trình khác nhau theo nhu 
cầu để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn gắn với nghề nghiệp, 
chuyên môn chuyên sâu và học nâng cao tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đạt trình độ 
cao hơn ở các bậc sau ĐH [H15.15.03.01_ Danh mục chương trình đào tạo]. CTĐT được thiết kế 
với mục tiêu luôn thúc đẩy động cơ học tập suốt đời, có lòng yêu nghề, năng động và sáng tạo 
trong công việc chuyên môn [H15.15.03.02_ Chuẩn đầu ra CTĐT]. Bên cạnh đó CTĐT được thiết 
kế tăng kỹ năng thực hành, tăng tỷ lệ bài tập và các môn thí nghiệm, thực tập, đồ án và thực tập 
thực tế. Thực tập là nội dung quan trọng trong CTĐT giúp SV có điều kiện khảo sát thực tế, quan 
sát và ghi nhận thực tiễn của các kiến thức đã học tại giảng đường, tiếp cận các điều kiện thực tế 
kĩ thuật mà lí thuyết chưa đề cập đến do hạn chế thời gian. SV được GV của khoa hướng dẫn tìm 
hiểu, phân tích và đánh giá các vấn đề thực tế [H15.15.03.03_ Kế hoạch đưa sinh viên đi thực tế], 
[H15.15.03.04_ Thời khóa biểu các năm 2017-2022], [H15.15.03.05. Quyết định cử sinh viên đi 
thực tập/rèn nghề ngoài cơ sở các năm 2017-2022] Ngoài ra, SV còn được tham gia thực hiện các 
đề tài, dự án của thầy, cô trong khoa/bộ môn là một trong những bước đệm quan trọng để SV có 
được kinh nghiệm và kĩ năng làm việc thực tế [H15.15.03.06_ Danh sách sinh viên tham gia nghiên 
cứu khoa học]. 

Quá trình giảng dạy và học tập phải mang ý nghĩa tích cực khi SV chủ động tìm hiểu và 
thực hiện chứ không chỉ là tiếp thu kiến thức do GV cung cấp. Quá trình nghiên cứu, làm các bài 
tập, thực hành, thí nghiệm đóng vai trò quan trọng giúp SV tích lũy kinh nghiệm, tạo ra những kỹ 
năng tự học tập phù hợp như kỹ năng phân tích và tổng hợp tài liệu, học đi đôi với hành; kỹ năng 
phát hiện vấn đề, trình bày và giải quyết vấn đề, các kỹ năng và kiến thức cụ thể cần đạt được của 
từng môn học. Từ cách tiếp cận đó GV cần tạo ra một môi trường dạy-học sao cho mỗi SV đều 
tham gia vào quá trình học tập một cách có ý thức. GV chuẩn bị và tổ chức bài giảng sinh động, 
thu hút với nhiều câu hỏi gợi mở để SV tự tư duy, phát triển ý tưởng, đóng góp vào bài học cũng 
như việc đưa ra những phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp cho từng loại đối tượng 
[H15.15.03.07_ Bộ hồ sơ học phần]. GV được khuyến khích sử dụng các công cụ hiện đại như 
CNTT, mô hình, mô phỏng số... để cung cấp thông tin tối đa tới người học [H15.15.03.08_ Đề 
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cương chi tiết học phần]. Các Khoa đã liên kết với doanh nghiệp để trang bị phòng thực hành, 
xưởng thực hành, phòng lab, để tăng thời lượng thực hành cho sinh viên hoặc tăng cường trang 
thiết bị và số giờ thực hành tại xưởng thực hành, phòng lab cho các môn học chuyên ngành 
[H15.15.03.09_ Quyết định cử sinh viên đi thực tập, thực hành, rèn nghề tại đại phương, doanh 
nghiệp]. Học viện khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (Bảng 15.6), sinh viên 
tham gia kỳ thi Olympic cấp quốc gia (Bảng 15.2; Bảng 15.3; Bảng 15.4; Bảng 15.5). 

Bảng 15.4. Thống kê số lượng sinh viên tham gia, đạt giải 
Olympic Toán học sinh viên toàn quốc từ 2016-2021 

 
Năm Số sinh viên tham gia Số sinh viên đạt giải 
2016 10 03 (03 giải Ba) 
2017 07 03 (02 giải Ba, 01 giải KK) 
2018 06 01 (giải Ba) 
2019 04 01 (giải Ba) 
2020 Kỳ thi bị Hủy  
2021 Không tổ chức kỳ thi  

 
Bảng 15.5 Thống kê số lượng sinh viên tham gia, đạt giải 

Olympic Cơ học toàn quốc từ 2016-2021 
 

Năm Số sinh viên tham gia Số sinh viên đạt giải 
2016 08 04 (01 giải nhì, 03 giải Ba) 
2017 09 02 (02 giải Ba) 
2018 10 03 (giải Ba) 
2019 09 03 (giải Ba) 
2020 Kỳ thi bị Hủy  
2021 Không tổ chức kỳ thi  

 
Bảng 15.6 Thống kê số lượng sinh viên tham gia, đạt giải 

Olympic Hóa học toàn quốc từ 2016-2021 
 

Năm Số sinh viên tham gia Số sinh viên đạt giải 
2016 05 05 (02 giải nhì, 02 giải Ba, 01 giải 

khuyến khích) 
2017 Không tổ chức  
2018 05 05 (02 giải nhì, 03 giải Ba) 
2019 Không tổ chức  
2020 Kỳ thi bị Hủy  
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Bảng 15.7. Thống kê số lượng sinh viên tham gia dự thi tin học cấp quốc gia 
 

Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cuộc thi Vô địch THVP Thế giới - Vòng quốc gia 

9 9 15 15  8 
~4-
5/9 
đạt 
CC 

MOS 
quốc 

tế 

8/9 
đạt 

chứng 
chỉ 

MOS 
quốc 

tế 

100% 
đạt 

chứng 
chỉ 

MOS 
quốc 

tế 

14/15 
đạt 

chứng 
chỉ 

MOS 
quốc 

tế 

 
100% đạt chứng chỉ MOS 
quốc tế, trong đó 1 SV đạt 

điểm tuyệt đối 

Cuộc thi Tin học quốc tế ICDL - Vòng quốc gia      1 (đạt giải nhì cấp quốc gia) 

 
Bảng 15.8. Thống kê số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học 

 
Năm Đề tài do sinh viên chủ trì Đề tài do giảng viên 

chủ trì 
Tổng số sinh viên 

tham gia 
Số lượng Số sinh viên tham 

gia 
Số sinh viên tham gia 

2017 83 415 300 715 
2018 85 425 228 653 
2019 66 330 227 557 
2020 79 395 207 602 
2021 75 375 318 693 
CTĐT các ngành, chuyên ngành cũng chú trọng đến khả năng người học có thể hội nhập 

quốc tế, trở thành công dân toàn cầu [H15.15.03.10_Quy định dạy và học ĐH]. Điều này được thể 
hiện qua những kiến thức về:  
(i) Ngoại ngữ (đạt được bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của VN);  
(ii) Tin học (2 cấp độ, đáp ứng yêu cầu công việc);  
(iii) Các HP về kĩ năng mềm, các phương pháp tự học, tự nghiên cứu... đủ để người học tự tin 
trong việc áp dụng kiến thức có được (chuyên môn, ngoại ngữ, sử dụng website, tra cứu thông tin, 
phán đoán thông tin và sử dụng thông tin, các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sử dụng các nguồn thông 
tin hiện có trong thư viện v.v.) để làm việc, sinh sống và học tập suốt đời. 

Việc ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại vào công tác giảng dạy cũng được Học 
viện chú trọng. Việc áp dụng hình thức seminar, hệ thống E-learning, Meets trong một số môn học, 
sinh viên làm việc theo nhóm chuyên đề, sinh viên được rèn luyện tính chủ động trong học tâp và 
cập nhật kiến thức khoa học mới từ thông tin trên internet [H15.15.03.11_ Đề cương chi tiết học 
phần]. Ngoài ra, người học còn được hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả nguồn thông tin dữ liệu từ 
sách, các đề tài NCKH, tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước để tăng tính chủ động 
của sinh viên, giúp người học luôn cập nhật những kiến thức mới, hiện đại, phù hợp với xu thế 
phát triển của lĩnh vực nghiên cứu có liên quan đến ngành học [H15.15.03.12_ Tài liệu hướng dẫn 
tra cứu thông tin]; [H15.15.03.13_ Chương trình học tập chính trị đầu khóa]. 
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Ngoài CTĐT thì môi trường học tâp ̣cũng được Học viện quan tâm đầu tư. Học viện không 
ngừng đầu tư về cơ sở vật chất và các dịch vụ tiện ích cho SV cung cấp cho SV một môi trường 
học tâp hiện đại, năng động và sáng tạo, tạo điều kiện để người học học tập suốt đời. Cụ thể: 
(i) Có khu vực giải trí, tập luyện, thi đấu thể thao;  
(ii) Học viện được phủ sóng wifi thuận tiện cho SV truy cập mạng để phục vụ cho công tác học 
tập và liên lạc, các phòng làm việc và hội trường được trang bị máy điều hòa;  
(iii) Trang bị phần mềm quản lý đào tạo hỗ trợ công tác quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ, phần 
mềm lấy ý kiến người học, phần mềm quản lý thư viện…. Lắp đặt hệ thống camera phục vụ cho 
công tác an toàn, an ninh. Thiết kế, nâng cấp website. Ngoài ra, trường đã giao cho khoa CNTT 
phát triển các phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động đào tạo online. 

Bên cạnh đó, nhiều câu lạc bộ được thành lập như: tiếng Anh, khởi nghiệp, khiêu vũ nghệ 
thuật…. tạo ra môi trường rèn luyện trí - thể - mỹ nhằm nâng cao chất lượng học tập của SV (Bảng 
15.6). Sinh viên còn tham gia các chương trình trao đổi sinh viên và giao lưu với sinh viên quốc 
tế (Bảng 15.7). 

Bảng 15.9. Thống kê các câu lạc bộ 
 

Thứ tự Tên câu lạc bộ 
1.   CLB Sky-Books 
2.   CLB Dance Flyhigh 
3.   CLB Môi trường 
4.   CLB Nhiếp Ảnh 
5.   CLB True Action 
6.   CLB Kết nối 
7.   CLB Unire Rap 
8.   CLB Vovinam 
9.   CLB Văn trang võ đạo 
10.   CLB Đồ cũ là vàng 
11.   CLB Guitar 
12.   CLB Tiếng Anh 
13.   CLB Bóng rổ 
14.   CLB Sáo trúc 
15.  CLB Bóng đá 
16.  CLB Cầu lông 
17.  CLB Bóng bàn 
18.  CLB Bóng truyền 
19.  CLB Quần vợt 
20.   CLB Karate 
21.   CLB VUA Marketing 
22.  CLB Cờ vua 
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23.  CLB Dancesport 
24.  CLB Aerobic 
25.  CLB Thú y 
26.  CLB Chăn nuôi 
27.  CLB Bảo vệ thực vật 
28.  CLB Môi trường 
29.  CLB Kế toán và doanh nghiệp 
30.  CLB Doanh nhân 
31.  CLB Những người lãnh đạo 

 
Bảng 15.10. Thống kê các chương trình trao đổi sinh viên 

 
TT Tên chương trình Địa điểm Quốc gia 

1.  Chương trình “Phát triển nhân 
lực mạng lưới quốc tế cho sự 
phát triển nguồn sinh vật vùng 
nhiệt đới” 

Khoa Nông học, Đại học 
Yamaguchi 

Nhật Bản 

2.  Chương trình AIM Đại học Tsukuba Nhật Bản 
3.  Chương trình đồng cấp bằng Đại học quốc gia Chungnam Hàn Quốc 
4.  Chương trình học tập kỹ thuật  Trường Đại học Quảng Tây Trung Quốc 
5.  Chương trình Hội nghị sinh 

viên quốc tế lần thứ 19 (ISS19) 
Trường Đại học Nông nghiệp 
Tokyo 

Nhật Bản 

6.  Chương trình Hội trại Hải 
Dương (NTOU) lần thứ 3 

Trường Đại học quốc gia Hải 
Dương (NTOU) 

Đài Loan 

7.  Chương trình hợp tác 
Linniaeus-Palme 

Trường Đại học SLU Thụy Điển 

8.  Chương trình hợp tác 
Linniaeus-Palme tại Thụy Điển 

Trường Đại học SLU  Thụy Điển 

9.  Chương trình Nông dân tương 
lai  

Trường Nông nghiệp và Công 
nghệ Mahasarakham 

Thái Lan 

10.  Chương trình Sakura Science  Trường Đại học Utsunomiya Nhật Bản 
11.  Chương trình Sakura Science  Trường Đại học Yamagata Nhật Bản 
12.  Cuộc thi Kỹ năng giáo dục 

nghề nghiệp OVEC 
Tỉnh Sunphanburi Thái Lan 

13.  Đề tài nghiên cứu Đại học Phayao Thái Lan 
14.  Giao hữu bóng đá Trường Đại học Quảng Tây Trung Quốc 

15.  HB Á khoa 2019 ĐH Khoa học công nghệ Tây Nam Trung Quốc 
16.  HB Á khoa 2019 ĐH Kyungsung Hàn Quốc 
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17.  
HB Thủ khoa 

Trường Đại học Nông nghiệp 
Tokyo 

Nhật Bản 

18.  HB toàn phần Đại học Nông nghiệp Tokyo Nhật Bản 
19.  

HB toàn phần 
Đại học Khoa học công nghệ Tây 
Nam 

Trung Quốc 

20.  Học bổng toàn cầu Đại học Chungnam Hàn Quốc 
21.  Hội nghị Brussels Bỉ 
22.  Hội nghị Mô phỏng ASEAN 

năm 2018 
Đại học quốc gia Singapore Singapore 

23.  Hội nghị sinh viên Đại học Chung Hsing Đài Loan 
24.  Khoá học hè Trường Đại học Jiangnan Trung Quốc 
25.  Khóa học hè Đại học Pardubice Séc 
26.  Khoá học hè “An ninh lương 

thực tổng hợp” tại Đông Nam 
Á 

Trường Đại học Gadjiah Mada Indonesia 

27.  Khoá học ngắn hạn về tiếng 
Hàn giao tiếp và kỹ thuật 
phòng thí nghiệm tại Hàn 
Quốc 

Đại học Quốc gia Gyeongsang Hàn Quốc 

28.  
Khóa luận 

Đại học quốc gia Missouri, 
Columbia 

Mỹ 

29.  Tập huấn nâng cao năng lực 
nghiên cứu trong khuôn khổ 
dự án VIBE 

ĐH Quốc gia NUI Galway Ailen 

30.  Thạc sỹ ĐH Nông nghiệp Tokyo Nhật Bản 
31.  Tham quan học tập Thành phố Iwamizawa, Hokkaido Nhật Bản 
32.  Thực hành Công ty Kujyuu Kuri Farm Nhật Bản 
33.  

Thực tập 
Phòng Khoa học Nông nghiệp, 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 
Môi trường, Đại học Naresuan 

Thái Lan 

34.  Thực tập chương trình Công 
nghệ protein ứng dụng trong 
chuẩn đoán và phát triển 
vaccine cho một số bệnh trên 
gia cầm và người 

Trường Đại học Nông nghiệp và 
Công nghệ Tokyo 

Nhật Bản 

35.  Thực tập nghiên cứu Đại học Rajabhat Pibulsongkram Thái Lan 

36.  Thực tập sinh Đại học Hohenheim, Stuttgart Đức 
37.  Thực tập sinh Israel Israel 
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38.  
Thực tập sinh 

Trung tâm Ramat Negev, Trung 
tâm Aicat Arava và Trung tâm 
Sedot Negev 

Israel 

39.  
Thực tập sinh 

Trung tâm Ramat Negev, Trung 
tâm Aicat Arava, và Trung tâm 
Sedot Negev 

Israel 

40.  Thực tập sinh   Israel 
41.  

Thực tập sinh 
Trung tâm Ramat Negev, Trung 
tâm Moshav Hatzava, và Trung 
tâm Icat và Trung tâm Ardom 

Israel 

42.  Thực tập tốt nghiệp Đại học Pibulsongkram Rajabhat Thái Lan 
43.  Thực tập tốt nghiệp Đại học Chiang Mai Thái Lan 
44.  Trao đổi học thuật Yseali East-West Center Mỹ 
45.  Trao đổi sinh viên Đại học Miyazaki Nhật Bản 
46.  Trao đổi sinh viên Đại học Ryukyus Nhật Bản 
47.  Trao đổi sinh viên Đại học Yamagata Nhật Bản 
48.  Trao đổi sinh viên Đại học Maejo Thái Lan 
49.  Trao đổi sinh viên Đại học Khoa học sự sống Warsaw Ba Lan 
50.  Trao đổi sinh viên Đại học Yamaguchi Nhật Bản 
51.  

Trao đổi sinh viên 
Đại học Nông nghiệp và Công 
nghệ Tokyo 

Nhật Bản 

52.  Trao đổi sinh viên Trường Đại học Utsunomiya Nhật Bản 
53.  

Trao đổi sinh viên 
Phòng thí nghiệm Vi sinh vật Thú 
y – Bộ môn Thú y – Đại học Nông 
nghiệp và Công nghiệp Tokyo 

Nhật Bản 

54.  
Trao đổi sinh viên 

Trường Đại học Nông nghiệp 
Tokyo 

Nhật Bản 

55.  
Trao đổi sinh viên 

Đại học Quảng Tây, Nam Ninh, 
Quảng Tây 

Trung Quốc 

56.  Trao đổi sinh viên   Nhật Bản 
57.  

Trao đổi sinh viên 
Trường Đại học quốc gia Hải 
Dương 

Đài Loan  

58.  
Trao đổi sinh viên 

Khoa Khoa học động vật và Công 
nghệ, Đại học Maejo 

Thái Lan 

59.  Trao đổi sinh viên Trường Đại học Mahasarakham Thái Lan 
60.  Trao đổi sinh viên Đại học Quốc gia Gyeongsang Hàn Quốc 
61.  Trao đổi sinh viên Trường Đại học Yamagata Nhật Bản 
62.  Trao đổi sinh viên (RISE 

Program) 
Trường Đại học Ryukyus Nhật Bản 
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63.  Trao đổi tín chỉ Đại học Sebelas Maret Indonesia 
64.  Trao đổi tín chỉ Đại học Kagoshima Nhật Bản 
65.  Trao đổi tín chỉ Trường Đại học Kasetsart Thái Lan 
66.  Trao đổi tín chỉ Đại học Saskatchewan Canada 

 
Các nội dung và hoạt động của CTĐT giúp sinh viên hình thành năng lực tự học và nâng 

cao kiến thức, kỹ năng và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc và tác phong làm việc 
chuyên nghiệp. Từ đó, người học đạt được 8 năng lực học tập suốt đời. 

Nhằm giúp người học sau tốt nghiệp đang công tác tại các vị trí khác nhau cập nhật kiến 
thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Học viện được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo bồi 
dưỡng để cấp chứng chỉ phù hợp với vị trí chức danh nghề nghiệp [H15.15.03.14_Danh mục các 
hình thức /ngành nghề đào tạo/ bồi dưỡng]. 

Theo kết quả khảo sát sinh viên mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo thì tỷ lệ hài lòng 
và rất hài lòng đạt 100%. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 15.4 Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến 
chất lượng.  

Hoạt động dạy và học của Học viện triển khai theo Quy chế đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ 
và tiến sĩ, được lập kế hoạch và mô tả chi tiết trong đề cương chi tiết học phần [H15.15.04.01. QĐ 
ban hành quy chế đào tạo trình độ ĐH, ThS, TS số 2021/QĐ-HVN ngày 29/4/2021, số 3989/QĐ-
HVN ngày 12/8/2021, số 5005/QĐ-HVN ngày 19/10/2021] [H15.15.04.02. Thời khóa biểu; Sổ 
theo dõi giảng dạy và học tập; Kế hoạch giảng dạy] [H15.15.04.03. Đề cương chi tiết 01 học phần 
mới nhất]. Các hoạt động dạy và học được lập kế hoạch và giám sát bởi các bên có liên quan như 
Ban Quản lý đào tạo, Ban Thanh tra, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, khoa, bộ và môn.  

- Ban Quản lý đào tạo sắp xếp thời khóa biểu dựa trên đề xuất của mỗi bộ môn. Mỗi học 
phần đều có sổ theo dõi giảng dạy và học tập ghi chép thời gian, lịch trình giảng dạy, nội dung 
giảng dạy từng buổi học và có chữ ký của GV và người học [H15.15.04.02. Thời khóa biểu; Sổ 
theo dõi giảng dạy và học tập; Kế hoạch giảng dạy]. Hằng năm, Ban Quản lý đào tạo tổ chức 
cuộc họp do Phó Giám đốc Học viện chủ trì, thành lập Hội đồng xét rà soát kết quả học tập của 
người học và đưa ra cảnh báo kết quả học tập đối với những trường hợp kết quả tích lũy dưới 
2,0. Thông báo về cảnh báo kết quả học tập được gửi về Khoa, đăng trên website của Khoa và tại 
tài khoản của người học [H15.15.04.03. Kết quả học tập và rèn luyện của người học trong 5 năm 
của chu kỳ đánh giá giai đoạn từ 2017-2022; Thông báo cảnh báo thôi học]. 

- Ban Thanh tra thực hiện hoạt động thanh tra giờ giảng, thanh tra thi kết thúc học phần và 
thi tập trung theo kế hoạch thanh tra và lập biên bản ghi chép, báo cáo tổng hợp. Sau đó, Ban Thanh 
tra báo cáo Ban Giám đốc và gửi về Ban Tổ chức cán bộ kết quả thanh tra về hoạt động dạy và học. 
Đối với các lớp liên kết tại địa phương, Ban Thanh tra thực hiện kế hoạch kiểm tra và báo cáo kết 
quả công tác thanh kiểm tra về cơ sở vật chất, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, tình hình học tập 
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của sinh viên, tình hình thực hiện hợp đồng giảng dạy và các nội dung khác. Trong giai đoạn Covid-
19, các lớp dạy và học online đều có cán bộ Ban thanh tra tham dự để giám sát hoạt động dạy và học 
trực tuyến [H15.15.04.04. Quyết định số 3002/QĐ-HVN ngày 02/10/2015 ban hành Quy định tổ 
chức và hoạt động thanh tra; Kế hoạch thanh tra, biên bản ghi chép, báo cáo tổng hợp, báo cáo về 
hoạt động thanh tra giảng dạy cho từng học kỳ giai đoạn từ 2017-2022; Quyết định số 1316/QĐ-
HVN ngày 24/5/2016 ban hành Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam]. 

- TT. ĐBCL thực hiện lấy ý kiến người học sau khi kết thúc học phần đối với 100% giảng 
viên và học phần theo kế hoạch với các tiêu chí đánh giá như nội dung giảng dạy, phương pháp 
giảng dạy, quá trình kiểm tra đánh giá … Kết quả cho thấy trên 90% sinh viên và học viên cao học 
hài lòng và rất hài lòng. Hoạt động lấy ý kiến người học mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo 
được thực hiện hằng năm để lấy ý kiến người học về mục tiêu và chương trình đào tạo, đội ngũ 
giảng viên, kết quả học tập, quản lý và phục vụ tổ chức đào tạo, thư viện, trang thiết bị và cơ sở 
hạ tầng, dịch vụ và sinh hoạt. Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến người học, khoa và GV thực hiện các 
cải tiến hoạt động dạy và học [H15.15.04.05. Kế hoạch lấy ý kiến; Báo cáo lấy ý kiến người học 
về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Ảnh chụp màn hình kết quả đánh giá của giảng viên được 
nhận; Thống kê số lượng GV được lấy ý kiến và sinh viên được lấy ý kiến (trích từ phần mềm); 
Dữ liệu đánh giá GV, hoạt trong 5 năm giai đoạn từ 2017-2022; Quyết định ban hành Quy định 
LYK]. 

- Khoa và bộ môn tổ chức dự giờ để đánh giá và góp ý cho GV nhằm nâng cao chất lượng 
giảng dạy [H15.15.04.06. Phiếu đánh giá giảng viên của khoa; Biên bản dự giờ; biên bản họp đánh 
giá theo học kỳ của bộ môn và khoa]. Ngoài ra, GV được tự đánh giá và bình xét thi đua theo bộ 
môn, khoa và cấp Học viện. [H15.15.04.07. Biên bản đánh giá công chức cuối năm của khoa và 
Học viện; ; thông báo triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình 
xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học giai đoạn từ 2017-2022]. Kết quả đánh giá được sử 
dụng trong việc bình xét thi đua, đề xuất khen thưởng đối với cá nhân.  
 Hằng năm, Học viện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến, từ đó đề xuất các giải pháp 
và thực hiện triển khai cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học, như cải tiến Chương trình đào tạo, 
phương pháp giảng dạy và đánh giá, thực tập nghề nghiệp, cơ sở vật chất, học liệu, dịch vụ hỗ trợ, ... 
[H15.15.04.08. Báo cáo LYK về CTĐT, phiếu phân tích, dữ liệu phân tích]. 
 Học viện cũng tổ chức các lớp tập huấn cho giảng viên để cải tiến phương pháp dạy và học, 
đánh giá nhằm giúp người học đạt Chuẩn đầu ra [H15.15.04.09. MC về các lớp tập huấn phương 
pháp dạy và học, đánh giá].  
 Học viện đã tổ chức các Hội nghị Tổng kết rút kinh nghiệm về cải tiến các phương pháp dạy 
học hiện đại, về ứng dụng công nghệ trong dạy học để đảm bảo và cải tiến chất lượng giảng dạy 
cũng như học tập [H15.15.04.10. Các báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm về cải tiến các phương 
pháp dạy học hiện đại, về ứng dụng công nghệ trong dạy học, …]. 
 Để đánh giá mức độ đáp ứng, hằng năm, thư viện tiến hành khảo sát lấy ý kiến GV và người 
học về công tác phục vụ của thư viện. Kết quả cho thấy, hơn 70% bạn đọc được đáp ứng về tài liệu, 
75,8 % được đáp ứng về các dịch vụ hỗ trợ (tập huấn, mượn, trả tài liệu...), trên 75% hài lòng về 
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CSVC, điều kiện học tập trong thư viện; từ 80 - 90% bạn đọc hài lòng về thái độ và thời gian phục 
vụ... [H15.15.04.11. Báo cáo thống kê tình hình sử dụng thư viện]. 
 Học viện đã Kiểm định chất lượng giáo dục Học viện theo bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở 
giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017 với kết quả 88.5% tiêu chí đạt yêu cầu. Các 
chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á 
(AUN-QA) như Khoa học cây trồng tiên tiến, Quản trị kinh doanh tiên tiến (Năm 2018), Chăn 
nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Khoa học môi trường (Năm 2022). 
[H15.15.04.12. Báo cáo tự đánh giá; kết quả đồng cấp nội bộ, đánh giá ngoài về CSGD, CTĐT 
trong 5 năm của chu kỳ đánh giá]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được 
chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời. 

Triết lý giáo dục của Học viện là “Rèn luyện hun đúc nhân tài nông nghiệp”. Triết lý này 
được công bố trên website Học viện [H15.15.05.01. Link: Triết lý giáo dục của Học viện] và là 
kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động dạy và học. Căn cứ trên triết lý giáo dục của Học viện, 
các khoa cũng rà soát và xây dựng triết lý giáo dục của Khoa [H15.15.05.02. Link website triết lý 
giáo dục của một số khoa]. Triết lý giáo dục của Học viện và khoa đều dựa trên thuyết kiến tạo – 
người học xây dựng kiến thức thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động - với 2 nguyên 
tắc:  

 (1) Người học được tạo cơ hội để giải quyết các vấn đề thực tế bằng cách áp dụng các kiến 
thức và kinh nghiệm đã học. 

(2) Sau đó, người học được hướng dẫn phân tích, rút kinh nghiệm để giải quyết vấn đề dựa 
trên kiến thức và kinh nghiệm mới.  

Người học có được kiến thức và kinh nghiệm mới thông qua các bài giảng và học tập kết 
hợp, bài tập thực hành, thực tập nghề nghiệp, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn v.v. 

Học viện tổ chức họp rà soát về Triết lý giáo dục năm 2021, tuy nhiên theo ý kiến của Hội 
đồng Khoa học và Đào tạo, Triết lý giáo dục vẫn phù hợp với hoạt động dạy và học của Học viện 
nói chung và các Khoa nói riêng [H15.15.05.03. Biên bản họp hội đồng Khoa học và đào tạo]. 

Chương trình đào tạo được định kỳ rà soát và cải tiến ở các mức độ sau: 
Thứ nhất, cải tiến nhỏ là thực hiện rà soát và cải tiến các hoạt động dạy và học ở cấp môn 

học như phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, cập nhật nội dung giảng dạy (Giáo trình, 
kết quả NCKH) được thực hiện hằng năm. [H15.15.05.04 MC Đề cương học phần mới nhất]  

Thứ hai, cải tiến lớn là điều chỉnh chuẩn đầu ra và nội dung CTĐT. Hoạt động này được 
thực hiện theo chu kỳ 5-6 năm một lần (sau một chu trình đào tạo) để đáp ứng nhu cầu của các bên 
liên quan và sự thay đổi của xã hội [H15.15.05.05. QĐ về xây dựng và cải tiến CTĐT], 
[H15.15.05.06. QĐ số 1443/QĐ-HVN ngày 18/5/2018 ban hành Mục tiêu – Chương trình – Kế 
hoạch đào tạo của ngành và chuyên ngành bậc đại học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam]; 
[H15.15.05.07. QĐ về xây dựng và cải tiến CĐR]. 
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Bảng 15.11. Tóm tắt các cải tiến chính ở cấp chương trình đào tạo và môn học giai đoạn 
2017-2022 

Năm học Nội dung cải tiến Minh chứng 

2017-2018 

* Cải tiến ở cấp CTĐT 
- Rà soát và cải tiến mục tiêu, CĐR và chương 
trình dạy học của các CTĐT bậc đại học 
- Tăng số tín chỉ của thực tập nghề nghiệp 

H15.15.05.08. QĐ ban 
hành CĐR và CTĐT 
năm 2017: QĐ số 
1748/QĐ-HVN ngày 
02/06/2017 ban hành 
mục tiêu – Chương 
trình – Kế hoạch đào 
tạo của ngành và 
chuyên ngành bậc đại 
học của Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

2018-2019 

* Cải tiến ở cấp CTĐT 
- Rà soát và cải tiến mục tiêu, CĐR và chương 
trình dạy học của các CTĐT bậc đại học 
 

H15.15.05.06. QĐ ban 
hành CĐR và CTĐT 
năm 2018 

2019-2020 

- Tăng tín chỉ của môn Mác-Lê theo quy định của 
Bộ GD&ĐT 
- Rà soát định kì hàng năm các môn học của 
CTĐT, cập nhật nội dung học phần, phương pháp 
đánh giá  

H15.15.05.09. Thông tư 
Yêu cầu thay đổi số tín 
chỉ môn học của Bộ 
H15.15.05.10. Danh 
muc CTDT 2019-2020 

2020-2021 

- Rà soát định kì hàng năm các môn học của 
CTĐT, cập nhật nội dung học phần, phương pháp 
đánh giá 
- Áp dụng giảng dạy và đánh giá trực tuyến để 
ứng phó với đại dịch Covid-19 qua các phần mềm 
Msteam, zoom, google meet 

H15.15.05.11. Các công 
văn, thông báo về dạy 
và học online khi Covid 
2020-2021 

2021-2022 

- Áp dụng giảng dạy và đánh giá trực tuyến để 
ứng phó với đại dịch Covid-19 qua các phần mềm 
Msteam, zoom, google meet 
* Cải tiến ở cấp CTĐT 
- Cải tiến CTĐT bậc cao học: rà soát và cải tiến 
mục tiêu, CĐR và chương trình dạy học của 
CTĐT 

H15.15.05.12. Các công 
văn, thông báo về dạy 
và học online khi Covid 
2021-2022 
H15.15.05.13. QĐ ban 
hành CĐR và CTĐT 
năm 2022 

 
Giảng viên và sinh viên được tập huấn về sử dụng phần mềm MS-Steam, E-learning để triển 

khai hoạt động dạy và học theo hình thức trực tuyến hiệu quả trong tình hình dịch bệnh COVID-19. 
[H15.15.05.14. Tài liệu tập huấn]. 

Hằng kỳ, Học viện thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và 
gửi kết quả cho Khoa và giảng viên để có cơ sở cải tiến nâng cao chất lượng của hoạt động dạy và 
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học (Bảng 15.12) [H15.15.05.15. Báo cáo KQ LYK giai đoạn 2017-2021; Kết quả học tập và rèn 
luyện của người học trong 5 năm của chu kỳ đánh giá giai đoạn từ 2017-2022;   

Bảng 15.12. Kết quả lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên giai 
đoạn 2017-2021 

Năm học 
Nội dung học 

phần 
Công tác giảng 

dạy của GV 

Kiểm tra, đánh 
giá kết quả học 

tập 
Cơ sở vật chất 

2017-2018 4.25 4.29 4.31 4.25 

2018-2019 4.32 4.33 4.34 4.26 

2019-2020 4.36 4.38 4.36 4.32 

2020-2021 4.45 4.45 4.48 4.33 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  
- Khoa và các bộ môn có hệ thống hỗ trợ việc lựa chọn nội dung và phương pháp dạy và học đạt 
chuẩn đầu ra và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để chuyển tải được triết lý giáo dục và mục 
tiêu giáo dục của Học viên. 
- Học viện có Quy chế tuyển dụng đào tạo và sử dụng giảng viên, có kế hoạch phát triển nhân lực, 
thu hút được đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có kinh nghiệm và tâm huyết với công việc giảng 
dạy và có sự tham gia của các doanh nghiệp- nhà tuyển dụng lao động trong xây dựng và thực hiện 
CTĐT; đội ngũ giảng viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và trao 
đổi kinh nghiệm giảng dạy tích cực; được  phân công giảng dạy đúng chuyên môn, đủ khối lượng 
và tiếp thu được các đánh giá, phản hồi của sinh viên. 
- CTĐT được thiết kế tăng kỹ năng thực hành, tăng tỷ lệ bài tập và các môn thí nghiệm, thực tập, 
đồ án và thực tập thực tế; chú trọng các hoạt động thực tế, thực hành để giúp sinh viên hình thành 
năng lực tự học và nâng cao kiến thức, kỹ năng và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc 
và tác phong làm việc chuyên nghiệp và chú trọng đến khả năng hội nhập quốc tế, trở thành công 
dân toàn cầu. 
- Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các kỳ thi Olympic, tham gia các chương trìn 
trao đổi quốc tế cũng như tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, khởi nghiệp, khiêu vũ nghệ thuật…. 
tạo ra môi trường rèn luyện trí - thể - mỹ nhằm nâng cao chất lượng học tập. 
- Các hoạt động dạy và học có sự giám sát, đánh giá định kỳ từ các bên liên quan, từ đó đưa ra  
Hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan được thực hiện định kỳ hằng năm và được sử dụng để cải 
tiến các hoạt động dạy và học của môn học và CTĐT.  
- Hoạt động dạy và học, đánh giá trực tuyến đã được áp dụng hiệu quả để ứng phó với đại dịch 
Covid-19, đảm bảo tiến trình dạy học cho người học.  
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Số lượng các lớp tập huấn cho giảng viên về chuyển đổi số, công nghệ số còn chưa nhiều. 
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- Tỷ lệ học phần áp dụng phương pháp giảng dạy thông qua project chưa cao. 
 
3. Kế hoạch cải tiến:  
TT
  

Mục tiêu
  

Nội dung  Đơn vị đầu mối + 
Đơn vị phối hợp
  

Thời gian 
bắt đầu 
thực hiện  

Ghi 
chú 

1 Khắc phục 
tồn tại 1 

Tăng cường tổ chức lớp tập 
huấn cho giảng viên về chuyển 
đổi số, công nghệ số. 

Ban Tổ chức cán 
bộ; 
Ban Tài chính và 
kế toán; các 
khoa/bộ môn 

Năm 2022  

2 Khắc phục 
tồn tại 2 

Xây dựng kế hoạch rà soát và 
triển khai giảng dạy thông qua 
project đối với các học phần 
chương trình đào tạo 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng; 
Các khoa/bộ môn 

Năm 2022  

3 Phát huy 
điểm mạnh 
1 

GV-CBVC, người học luôn 
thấu hiểu nội hàm của triết lý 
giáo dục, hoạt động giảng dạy 
và học tập đạt chuẩn chất 
lượng đào tạo 

Tất cả các thành 
viên trong Học 
viện 

Thường 
xuyên 

 

4 Phát huy 
điểm mạnh 
2 

Tiếp tục thực hiện công tác dự 
giờ giảng, bồi dưỡng nghiệp 
vụ cho giảng viên. 

Bộ môn/Khoa; 
 Ban Tổ chức cán 
bộ; Giảng viên 

Thường 
xuyên 

 

5 Phát huy 
điểm mạnh 
3 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức 
sinh viên học tập tại thực tế 
(doanh nghiệp/địa phương) 

Ban Quản lý đào 
tạo;  
Các khoa/bộ môn 

Thường 
xuyên 

 

6 Phát huy 
điểm mạnh 
4 

Khuyến khích sinh viên 
nghiên cứu khoa học cũng như 
tham gia các chương trình trao 
đổi và hoạt động tại các câu 
lạc bộ 

Ban Khoa học & 
công nghệ; Ban 
Hợp tác quốc tế; 
Các khoa/bộ môn; 
Các câu lạc bộ 
sinh viên 

Thường 
xuyên 

 

7 Phát huy 
điểm mạnh 
5 

Khuyến khích giảng viên sử 
dụng công nghệ hiện đại trong 
giảng dạy và tạo ra một môi 
trường dạy-học sao cho mỗi 
SV đều tham gia vào quá trình 
học tập một cách có ý thức. 

Giảng viên; 
khoa/bộ môn 

Thường 
xuyên 

 

8 Phát huy 
điểm mạnh 
6  

Tiếp tục thực hiện đinh kì 
công tác giám sát và đánh giá 
hoạt động dạy và học 

Các đơn vị liên 
quan 

Hàng năm  
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9 Phát huy 
điểm mạnh 
7 

Tiếp tục tổ đinh kì công tác lấy 
ý kiến các bên liên quan về 
hoạt động của Học viện  

Các đơn vị liên 
quan 

Hàng năm  

 
TIÊU CHUẨN 16: ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC 
 
Tiêu chí 16.1 Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá NH 
phù hợp trong quá trình học tập. 

Đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những hoạt động quan trọng trong hệ 
thống đào tạo. Hoạt động này cần sự chính xác, công bằng, khách quan và có tác dụng khuyến 
khích người học hướng đến mục tiêu học tập suốt đời. Vì vậy việc thực hiện các phương pháp, quy 
trình thi, kiểm tra, đánh giá luôn được Học viện quan tâm và chỉ đạo. Trên cơ sở các quy định về 
quy trình kiểm tra đánh giá đã đuợc ban hành của Bộ GDĐT, Học viện thiết lập quy trình đánh giá 
người học chung cho tất cả các CTĐT và phổ biến cho các khoa/bộ môn đồng thời để bộ môn chủ 
động triển khai các hình thức đánh giá, kiểm tra cho phù hợp với các môn học và chuyên ngành  

 

Hình 16.1. Mô tả các nội dung đánh giá người học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 Quá trình đánh giá được thiết lập cho toàn bộ quá trình học của người học tại Học viện, 
từ đánh giá đầu vào, đánh giá thường xuyên suốt quá trình đào tạo cho tới khi tốt nghiệp. 

• Ngay từ khâu xét tuyển đầu vào, căn cứ vào chỉ tiêu của mỗi ngành đào tạo và kết quả 
của thí sinh, điều kiện xét tuyển của mỗi ngành của tất cả các hệ đào tạo (ĐH chính quy, liên thông, 
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VHVL, cao học, TS) được thiết lập và công bố công khai (được thể hiện trong nội dung Ba công 
khai hàng năm: https://www.vnua.edu.vn/3-cong-khai) [H16.16.01.01_ Minh chứng về điều kiện 
trung tuyển 5 năm: 2017, 2018, 2019,2020, 2021]. 

• Xuyên suốt quá trình học tập tại Học viện, kiến thức của người học được đánh giá toàn 
diện thông qua hệ thống các bài kiểm tra giữa kì, cuối kì, các bài tập lớn, đồ án môn học với nhiều 
hình thức khác nhau như thi tự luận, vấn đáp, thuyết trình… Các phương pháp đánh giá sinh viên 
rất đa dạng bao gồm tương tác trong lớp học, làm bài tập, làm việc nhóm, tiểu luận, báo cáo thuyết 
trình, thực hành, đồ án, kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ. Với các bài tập lớn và bài tiểu luận làm 
việc theo nhóm, sinh viên được đánh giá toàn diện, qua nhiều kênh: tự đánh giá, thành viên trong 
nhóm đánh giá và đánh giá của giảng viên phụ trách học phần theo rubric. Học viện có bộ rubric 
đánh giá cơ bản được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của tất cả giảng viên. Tuy nhiên ở 
mỗi môn học, tùy theo yêu cầu đánh giá mà giảng viên có thể hiệu chỉnh các rubric đánh giá cho 
mục đích đánh giá chuyên biệt của môn học [H16.16.01.02_ Bộ rubric cơ bản], [H16.16.01.03_Đề 
cương chi tiết học phần]. 

• Phương pháp đánh giá, tỷ lệ phân bố điểm, tiêu chí đánh giá và thang điểm được nêu rõ 
trong đề cương và được giảng viên công bố công khai cho sinh viên vào buổi đầu lên lớp. Điểm 
đánh giá học phần bao gồm điểm quá trình và điểm cuối kỳ với trọng số điểm cuối kỳ tối thiếu 
50%. Điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10 và quy đổi ra thang điểm 4 (Bảng 16.1.1). 
Các phương pháp đánh giá và kiểm tra, tỉ lệ phân bố điểm, tiêu chí đánh giá và thang điểm của 
mỗi học phần được thông báo tới sinh viên ngay từ buổi học đầu tiên. Đề cương học phần được 
công bố trên website của khoa, hệ thống E-learning. Kế hoạch thi cuối kỳ được B. QLĐT sắp xếp 
và thông báo tới sinh viên trước khi thi tối thiểu 45 ngày. Lịch kiểm tra giữa kỳ được giảng viên 
phụ trách học phần thông báo công khai cho sinh viên vào buổi đầu lên lớp [H16.16.01.03_Đề 
cương chi tiết học phần], [H16.16.01.04 Bộ hồ sơ học phần]. 

Bảng 16.1. Bảng quy đổi thang điểm của Học viện 

STT 
Hệ 10 điểm GPA (Giảng 

viên chấm) 

Hệ 4 điểm (Quy đổi bởi Ban 
QLĐT) Đạt/Không 

đạt 
Xếp loại kết 
quả học tập 

Điểm chữ Điểm số 
1 Từ 8,5 đến 10 A 4,0 Đạt Giỏi 
2 Từ 8,0 đến dưới 8,5 B+ 3,5 Đạt Khá 
3 Từ 7,0 đến dưới 8 B 3,0 Đạt Khá 
4 Từ 6,5 đến dưới 7 C+ 2,5 Đạt Trung bình 
5 Từ 5,5 đến dưới 6,5 C 2,0 Đạt Trung bình 
6 Từ 5,0 đến dưới 5,5 D+ 1,5 Đạt Trung bình yếu 
7 Từ 4,0 đến dưới 5,0 D 1,0 Đạt Trung bình yếu 
8 Dưới 4 F 0 Không đạt Kém 

• Kỹ năng của người học bao gồm: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng 
làm việc nhóm… được đánh giá thông qua điểm đánh giá thực hành và điểm chấm sản phẩm hoàn 
thành (báo cáo thực tập, sản phẩm thực tập…), các điểm thành phần khi thuyết trình báo cáo… 
[H16.16.01.05_ Rubric làm việc nhóm, thực hành, thực tập, thực tập nghề nghiệp/rèn nghề]. 

• Ngoài ra, trong tiến trình học tập, thái độ và đạo đức của SV được đánh giá và theo dõi 
qua điểm rèn luyện mỗi học kì và năm học với thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí (1) Ý thức và 
kết quả học tập; (2) Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường; (3) Ý thức và 
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kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa - văn nghệ, thể thao, phòng chống các 
tệ nạn xã hội; (4) Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng; (5) Ý thức tham gia công tác lớp, 
đoàn, Hội SV, các tổ chức khác. Kết quả rèn luyện do cá nhân, các thành viên trong lớp đánh giá 
và tổ công tác SV phê duyệt [H16.16.01.06_ Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện]. 

• Bên cạnh việc hoàn thành đủ số tín chỉ theo quy định, để công nhận tốt nghiệp người 
học phải có: (1) Chứng chỉ GDTC; (2) Chứng chỉ GDQP; (3) Đạt chuẩn trình độ tin học; (4) Hoàn 
thành chương trình kỹ năng mềm; (5) Đạt chuẩn tiếng Anh B1 theo khung Châu Âu, riêng sinh 
viên hệ CTTT là B2 [H16.16.01.07_ Quy định dạy và học].  

Quy trình đánh giá người học và nhiệm vụ của các bên liên quan được thể hiện rõ như trên 
hình 16.1.2. Bộ môn có nhiệm vụ đề xuất nội dung và hình thức đanh giá các học phần do đơn vị 
phụ trách. Toàn bộ các vấn đề này sẽ được Hội đồng khoa học và Đào tạo xem xét duyệt trước khi 
áp dụng trên quy mô toàn Học viện. Sau khi ban hành phương thức đánh giá cho học phần, toàn 
bộ quá trình thực hiện tự đánh giá sẽ do bộ môn phụ trách. Kết quả này được lưu tại Ban Quản lý 
đào tạo và Bộ môn. Ban Thanh tra có nhiệm vụ giám sát trong suốt quá trình thực hiện và công bố 
kết quả. Mặt khác, tất cả các quy định, quy trình, các hình thức xử lý, trách nhiệm của tất cả các 
bên liên quan được quy định chặt chẽ trong quy định của Học viện về tổ chức thi kết thúc học phần 
[H16.16.01.08_ Quy định về quản lý, tổ chức in sao đề thi], [H16.16.01.09_Quy định về tổ chức 
thi kết thúc học phần]. 

 

Hình 16.2. Quy trình đánh giá người học và trách nhiệm các bên liên quan 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí 16.2 Các hoạt động đánh giá người họcđược thiết kế phù hợp với việc đạt được 
CĐR. 
 

Với tất cả các ngành đào tạo của Học viện, CĐR đều được xác định rõ ràng và được phổ biến 
tới người học ngay từ khi bắt đầu nhập học (Website: https://www.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-
trinh-dao-tao) [H16.16.02.01_ Danh mục chương trình đào tạo các khoa.]. Căn cứ vào CĐR của 
ngành, toàn bộ các hoạt động đánh giá người học trong suốt quá trình học được thiết kế để giúp 
người học đạt được CĐR [H16.16.02.02_ Sổ tay đảm bảo chất lượng]. Các hoạt động đánh giá 
được nêu rõ trong đề cương chi tiết của học phần và được phổ biến đến người học ngay từ buổi 
lên lớp đầu tiên của mỗi học phần [H16.16.02.03_ Đề cương chi tiết học phần]. 

Để đánh giá người học đạt kết quả học tập mong đợi của học phần, từ đó đạt chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo, giảng viên áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau tùy theo khối 
kiến thức mà học phần đó cung cấp:  

• Với những học phần thuộc khối kiến thức cơ bản (toán, lý, hóa, sinh, triết học ….), việc 
đánh giá người học có thể thực hiện qua các câu hỏi tương ứng trong bài kiểm tra giữa kỳ và bài 
thi kết thúc học phần. Hình thức đánh giá chủ yếu là thi viết, với đề thi được xây dựng dựa trên 
thang nhận thức này Bloom, giúp người học biết, hiểu và bắt đầu vận dụng được kiến thức. Trong 
một số môn học, hình thức trắc nghiệm khách quan có thể áp dụng đối với các CĐR này 
[H16.16.02.04_Đề thi một số học phần thuộc khối kiến thức cơ bản]. 

• Với những học phần cơ sở ngành, yêu cầu người học có thể vận dụng kiến thức cơ bản 
để giải quyết một vấn đề đơn giản, việc đánh giá người học có thể qua các câu hỏi kiểm tra/thi 
dạng viết hoặc vấn đáp, thực hành, thuyết trình, bài kiểm tra dạng thực hành với các chuyên ngành 
đặc thù. Người học phải thực hiện giải quyết vấn đề trong thời gian kiểm tra/thi với yêu cầu nhất 
định [H16.16.02.05_ Đề thi một số học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành]. 

• Với các học phần chuyên ngành quan trọng, yêu cầu người học biết tổng hợp kiến thức 
để giải quyết một vấn đề phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian, việc đánh giá người học qua quá 
trình thực hiện các bài tập lớn trong môn học, đồ án môn học, báo cáo thực hành/thí nghiệm ... 
hình thức đánh giá chủ yếu là vấn đáp, thuyết trình đồ án [H16.16.02.06_ Báo cáo đồ án môn học].  

• Cuối quá trình học, người học phải thực hiện HP khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp, 
đây là bước đánh giá cuối cùng và quan trọng nhất, yêu cầu người học vận dụng toàn bộ kiến thức 
và kĩ năng đã được học tại Học viện, không chỉ hiểu mà còn phải biết vận dụng, phân tích, tổng 
hợp, đánh giá và sáng tạo. Đối với thực tập, người học phải viết thu hoạch dưới dạng một bài tiểu 
luận. Đối với khóa luận tốt nghiệp, người học phải viết khóa luận tốt nghiệp có sự hướng dẫn của 
GV. Kết quả khóa luận tốt nghiệp của sinh viên được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn, giảng 
viên phản biện và Hội đồng gồm 3 thành viên. Điểm khóa luận tốt nghiệp là trung bình của 5 thành 
viên trên [H16.16.02.07_ Báo cáo khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp]. 

Không chỉ đánh giá về mặt chuyên môn, việc thiết kế CTĐT và cách đánh giá cũng giúp người 
học đáp ứng được đầy đủ các mục tiêu của CĐR như kĩ năng mềm, ngoại ngữ, ý thức kỉ luật… 

• Đối với các chuẩn đầu ra thuộc về các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, việc đánh giá 
thông qua quá trình người học thực hiện các bài thực hành/ thí nghiệm và kết quả đạt được 
[H16.16.02.08_ Sổ tay sinh viên]. 
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• Trong tất cả các học phần, kết quả đánh giá cung bao giờ cũng có phần kết quả rèn luyện, 
thể hiện đánh giá về ý thức, kỹ năng của người học và được xây dựng thông qua rubric đánh giá 
[H16.16.02.09_Đề cương chi tiết học phần]. 

• Việc đánh giá ý thức kỉ luật, ý thức tham gia các phong trào đoàn thể, trách nhiệm với 
cộng đồng… của người học cũng được đánh giá chặt chẽ thông qua sự đồng thuận giữa người học, 
tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm, kết quả chính là điểm rèn luyện mỗi học kì và điểm rèn luyện 
năm học của người học [H16.16.02.10_ Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện]. 

Nội dung của đề thi học phần được Học viện quy định rõ trong Quy định Xây dựng, Quản 
lý và In sao đề thi được ban hành theo Quyết định 343/QĐ-HVN ngày 06 tháng 02 năm 2015 của 
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam “Đề thi phải đảm bảo đánh giá được mục tiêu của học 
phần. Đề thi phải bao quát kiến thức của toàn bộ học phần, đánh giá được khả năng lĩnh hội kiến 
thức và tư duy sáng tạo của người học. Nội dung của mỗi đề thi phải đảm bảo tỷ trọng hợp lý giữa 
phần tái hiện kiến thức và phần đánh giá khả năng vận dụng sáng tạo của người học, cần chú trọng 
việc đánh giá năng lực vận dụng và sáng tạo của người học. Đề thi mỗi học phần phải đảm bảo 
tính tương thích với lượng thời gian làm bài thi quy định đối với học phần đó. Nội dung câu hỏi 
phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, cập nhật kiến thức mới; Câu văn mạch lạc, chữ 
số, ký hiệu, rõ ràng, dễ hiểu, đúng ngữ pháp và mang tính phổ thông”. Việc quản lý, lưu trữ, bảo 
mật đề thi tại các Bộ môn do Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm. 

Nhằm đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của những loại hình, phương pháp kiểm tra đánh 
giá người học, Học viện đã triển khai hướng dẫn xây dựng hồ sơ học phần trong đó xây dựng công 
tác đánh giá đề thi bằng phương pháp phân tích phổ điểm đối với các học phần thuộc các CTĐT 
[H16.16.02.11_Bộ hồ sơ học phần]. 

• Đối với luận văn thạc sĩ sau khi được sự đồng ý cho phép bảo vệ của GV hướng dẫn sẽ 
được đánh giá bằng hội đồng cấp Học viện. Hội đồng đánh giá luận văn có 05 thành viên, gồm: 
chủ tịch, thư ký, 02 phản biện và 01 uỷ viên trong đó có ít nhất 02 thành viên ở ngoài Học viện, thuộc hai 
đơn vị khác nhau (ngoại trừ các đơn vị là Hội), trong đó, ít nhất có một người là phản biện [H16.16.02.12_ 
Quy định Đao tạo thạc sĩ theo QĐ 1146/QĐ-HVN ngày 08 tháng 4 năm 2019]. 

Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ: 
• Tùy theo tính chất của lĩnh vực nghiên cứu thuộc khoa học xã hội nhân văn, khoa học 

tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ mà yêu cầu khác nhau đối với việc đánh giá hiện trạng tri 
thức, giải pháp công nghệ liên quan đến đề tài luận án, yêu cầu điều tra, thực nghiệm để bổ sung 
các dữ liệu cần thiết, yêu cầu suy luận khoa học hoặc thiết kế giải pháp, thí nghiệm để từ đó nghiên 
cứu sinh đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới.  

• Nghiên cứu sinh phải đảm bảo về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên 
cứu khoa học của mình, chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 

• Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo trong lĩnh 
vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri thức hoặc giải pháp mới có giá 
trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng 
tạo các vấn đề đang đặt ra với một ngành khoa học hoặc thực tiễn xã hội. 

• Luận án được đánh giá thông qua các bước từ thẩm định luận án tại Bộ môn chuyên 
môn, Hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn, phản biện độc lập và Hội đồng đánh giá luận án cấp 
Học viện (thẩm định chất lượng luận án của đơn vị chức năng - nếu có) [H16.16.02.13_ Hồ sơ bảo 
vệ luận án của nghiên cứu sinh] được thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến 
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sĩ được ban hành theo Quyết định số 3989/QĐ-HVN ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

 
Trong năm học 2020-2021, Học viện đã tổ chức dạy học trực tuyến theo đó các hình thức đánh giá 

đã điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh VD: trắc nghiệm trực tuyến, vấn đáp, viết tiểu luận, bài tập 
lớn …nhằm đảm bảo đánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập của người học. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 16.3 Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để 
đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

Quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học được quy định rõ ràng trong Quy chế đào tạo 
trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ và cung cấp cho người học qua sổ tay sinh viên, đề cương môn 
học [H16.16.03.01_Quy định đào tạo; sổ tay sinh viên]. Phương pháp đánh giá, tỷ lệ phân bố điểm, 
rubrics với các tiêu chí đánh giá và thang điểm được nêu rõ trong đề cương môn học và được giảng 
viên công bố cho sinh viên vào buổi đầu lên lớp [H16.16.03.02_Đề cương môn học]. Rà soát các 
phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được thực hiện để cải tiến theo quy trình 
thiết kế các hoạt động đánh giá sinh viên (Hình 16.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 16.2. Quy trình thiết kế các hoạt động đánh giá sinh viên 
Hằng năm, Khoa và bộ môn phụ trách môn học rà soát các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá người học và kết quả đánh giá sinh viên. Phương pháp đánh giá cho môn học được thảo luận 

THIẾT KẾ ĐÁNH GIÁ  
• CĐR của chương trình được xây dựng trước. Từ đó, 

tiêu chí đánh giá của chương trình được xây dựng 
và chuyển tải vào CĐR của môn học. 

• Tiêu chí đánh giá của môn học được xây dựng từ 
CĐR của môn học. 

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ 
• Thực hiện đánh giá (đầu vào, tiến trình, kết thúc) 
• Đánh giá kết quả của sinh viên (phản hồi, điểm, xếp 

loại) 
• Cung cấp phản hồi để cải tiến chương trình, hoạt 

động dạy và học, sự tiến bộ của sinh viên đối với 
CĐR. 

XÂY DỰNG ĐÁNH GIÁ 
• Xác định các thành phần kiến thức, kỹ năng và thái 

độ mà sinh viên cần thể hiện để hoàn thành tiêu chí 
đánh giá. 

• Xây dựng ma trận để sắp xếp phương pháp đánh giá 
cho mỗi CĐR.  

• Xây dựng công cụ đánh giá (chủ đề, nội dung, vấn đề 
đánh giá, câu hỏi và đáp án, rubrics) 

ĐÁNH GIÁ 
• Đánh giá kết quả đạt CĐR của môn học và 

CĐR của chương trình của sinh viên  
• Thu thập phản hồi của sinh viên về hoạt 

động đánh giá (trực tiếp hoặc gián tiếp)  
• Đánh giá chất lượng của hoạt động đánh giá 

sinh viên  

CẢI TIẾN ĐÁNH GIÁ 
• Cải tiến CĐR của chương trình, CĐR của môn 

học  
• Cải tiến đánh giá sinh viên  
• Cải tiến dạy và học  
• Cải tiến nội dung và cấu trúc của chương 

trình  
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và thống nhất giữa các giảng viên giảng dạy và phụ trách môn học để cập nhật trong đề cương 
môn học. Các môn học đều có ngân hàng câu hỏi thi, được bộ môn phụ trách môn học rà soát và 
cập nhật. Cuối mỗi học phần, giáo viên đều thực hiện phân tích phổ điểm của sinh viên để đánh 
giá mức độ phù hợp của các đề thi, từ đó làm căn cứ điều chỉnh vào những năm tiếp theo 
[H16.16.03.03_Bộ hồ sơ học phần]. 

Kết quả đánh giá người học cũng được rà soát thông qua việc phân tích điểm bằng phương 
pháp đánh giá định lượng và đánh giá định tính. Đánh giá định lượng được thực hiện qua thông 
qua giảng viên và sinh viên: (1) Kết thúc mỗi môn học SV dùng điểm đánh giá để đo mức độ đạt 
chuẩn đầu ra [H16.16.03.04_Bảng đánh giá mức đạt CĐR của sinh viên]; (2) Kết thúc mỗi môn 
học, GV làm bảng phân tích điểm để xem xét mức độ khó của đề thi và mức đạt của SV 
[H16.16.03.05_Báo cáo cuối kỳ của GV]. Trung tâm Đảm bảo chất lượng thực hiện đánh giá định 
tính phương pháp kiểm tra, đánh giá thông qua việc lấy ý kiến người học và người học mới tốt 
nghiệp về chương trình đào tạo [H16.16.03.06_Phiếu lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của GV , 
Báo cáo giai đoạn 2017-2022, Bảng tổng hợp KQ LYK ng học về HĐ kiểm tra đánh giá]; 
[H16.16.03.07_Phiếu lấy ý kiến, BC LYK người mới tốt nghiệp về CTĐT]. 

Kết quả học tập của người học, quy trình phúc tra và khiếu nại được quy định rõ ràng như 
sau [H16.16.03.08_Hồ sơ phúc tra, phúc khảo của người học từng năm trong giai đoạn đánh giá]: 

- Chậm nhất 20 ngày sau khi thi kết thúc học phần giảng viên phải hoàn thành phiếu báo điểm 
của học phần; 

- Sinh viên nộp đơn phúc tra hoặc khiếu nại về điểm thi kết thúc học phần về Bộ môn trong 
thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo điểm trên mạng. Kết quả phúc tra được công nhận khi có 
xác nhận của Trưởng bộ môn và công bố sau 2 tuần kể từ ngày nhận đơn; 
- Khi phát hiện có sự sai khác giữa phiếu ghi điểm và điểm trên trang website, sinh viên viết 
đơn đề nghị Ban Quản lý đào tạo kiểm tra lại, Ban Quản lý đào tạo có trách nhiệm trả lời sinh viên 
vào thứ 5 hằng tuần. 

Hằng kỳ, người học được lấy ý kiến phản hồi về phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh 
giá kết quả học tập của từng học phần. Hệ thống lấy ý kiến với mẫu phiếu riêng cho từng đối tượng 
người học thuộc chương trình thường, chương trình tiên tiến chất lượng cao, chương trình POHE, 
học viên cao học và các học phần thực hành với các tiêu chí: (1) Hình thức và tiêu chí (Rubrics) 
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được công bố rõ ràng từ đầu học phần; (2) Các hình thức và tiêu 
chí (Rubrics) kiểm tra đánh giá được thực hiện đúng như đã công bố; (3) Tỉ lệ điểm thành phần của 
các hình thức đánh giá kết quả học tập (Chuyên cần, bài tập, tiểu luận, Seminar, thực hành, thi 
giữa kỳ, cuối kỳ…) được phân bổ hợp lý; (4) Nội dung kiểm tra, thi phù hợp với nội dung học 
phần; (5) Người học được thông báo và giải đáp thỏa đáng thắc mắc về kết quả kiểm tra đánh giá. 
[H16.16.03.06_Phiếu lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của GV , Báo cáo giai đoạn 2017-2022, 
Bảng tổng hợp KQ LYK người học về HĐ kiểm tra đánh giá]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chuẩn 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến để đảm bảo 
độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR. 

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo được Học viện quan tâm, chú 
trọng là cải tiến các loại hình và các phương pháp đánh giá NH để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, 
hướng tới đạt được CĐR của mỗi CTĐT. Căn cứ khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng 
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CSGD năm 2017 và kết quả đánh giá ngoài các CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018 và 
2021, dựa trên kết quả lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT, Học viện đã thực hiện 
cải tiến chất lượng và ban hành Mục tiêu – Chương trình – Kế hoạch đào tạo của ngành và chuyên 
ngành bậc Đại học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và có các đề xuất kế hoạch cải tiến đối 
với các CTĐT đã kiểm định  [H16.16.04.01_QĐ 1748/QĐ-HVN ngày 2/6/2017 và QĐ 1443/QĐ-
HVN ngày 18/5/2018; Đề xuất kế hoạch cải tiến của 06 CTĐT đã kiểm định] trong đó có nội dung 
cải tiến về các hoạt động giảng dạy và kiểm tra, đánh giá. Loại hình và các phương pháp đánh giá 
được thay đổi dần từ đánh giá thụ động (thi viết, trắc nghiệm khách quan) thành các phương pháp 
tích cực như sử dụng đồ án, áp dụng các bài tập tình huống, trải nghiệm thực tế, làm bài tập lớn. 
[H16.16.04.02_Đề cương học phần Project, Bản mô tả CTĐT và bản mô tả môn học; rubric đánh 
giá project; Báo cáo project và các sản phẩm]. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, để thích ứng với dịch và đảm bảo tiến độ của 
người học, từ học kì II năm học 2019-2020, Học viện triển khai hoạt động dạy học và đánh giá 
trực tuyến qua phần mềm MSTeam và Elearning. Giảng viên và sinh viên đều có tài khoản MSteam, 
được tập huấn về sử dụng phần mềm học tập trực tuyến. Phương pháp giảng dạy và phương pháp 
đánh giá cũng được thay đổi phù hợp do đó cũng được rà soát và cập nhật để phù hợp với tình hình 
[H16.16.04.03_Đề cương mới bổ sung phương pháp giảng dạy qua E-Learning; các thông báo về 
triển khai học tập trực tuyến; tài liệu tập huấn MSteam]. Kết quả lấy ý kiến người học và giảng 
viên về phương pháp giảng dạy trực tuyến được sử dụng để cải tiến [H16.16.04.04_Phiếu lấy ý 
kiến về giảng dạy trực tuyến, Báo cáo]. 

Trong chu kỳ rà soát CTĐT, Học viện đã tổ chức rà soát quy định về đào tạo, rà soát đề 
cương chi tiết học phần và cải tiến phương pháp đánh giá SV theo hướng đa dạng hóa các hình 
thức, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm đạt được CĐR của học phần. Trên cơ sở CĐR của học 
phần, các Khoa phụ trách CTĐT đã yêu cầu xây dựng, cải tiến phương pháp, hình thức kiểm tra 
đánh giá nhằm nâng cao kết quả [H16.16.04.05_CV yêu cầu rà soát CTĐT hàng năm của Ban 
QLĐT]. Nhiều phương pháp kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong các CTĐT bao gồm: đánh giá 
quá trình, đánh giá cuối kỳ với các hình thức như: thảo luận trên lớp, bài tập về nhà, thuyết trình 
nhóm, phản hồi trên lớp, viết bài tóm tắt, trắc nghiệm, viết luận, viết báo cáo, thực hành, dự án, 
thuyết trình, vấn đáp và bài tập tình huống [H16.16.04.06_Bản mô tả CTĐT; Đề cương chi tiết 
học phần].  

Mỗi học phần đều có bộ hồ sơ học phần, trong đó GV và bộ môn phụ trách môn học xây 
dựng ma trận thể hiện sự tương thích giữa CĐR của môn học với phương pháp dạy học và đánh 
giá, kế hoạch đánh giá cụ thể chi tiết. Ngoài ra, đề thi cuối kì đều kèm theo bản mô tả đề thi, trong 
đó chỉ rõ sự tương thích giữa câu hỏi thi với CĐR của môn học và của chương trình đào tạo. 
[H16.16.04.07_Hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ học phần; Mẫu Mô tả đề thi] 

Định kỳ theo năm học, khoa và bộ môn tổ chức họp tổng kết, rà soát, đánh giá hiệu quả 
của các phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy học, phương 
pháp, hình thức kiểm tra đánh giá của mỗi học phần trong CTĐT do Khoa phụ trách 
[H16.16.04.08_Biên bản họp với nội dung tổng kết, rà soát, đánh giá hiệu quả của các phương 
pháp kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh, cải tiến phương pháp dạy học, phương pháp, hình thức 
kiểm tra đánh giá của mỗi học phần trong CTĐT]. 
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Các quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của Học viện được xây dựng một cách 
khoa học cho từng bậc học trên cơ sở sự phối hợp giữa các Khoa, các đơn vị chức năng (Ban 
QLĐT, Bộ phận Khảo thí, Ban Thanh tra,). Năm 2021, Học viện ban hành Quy trình Đánh giá kết 
quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thuộc Quyết định Ban hành quy chế tào tạo trình độ đại học, 
thạc sĩ và tiến sĩ bao gồm các quy trình: (1) Đánh giá và tính điểm học phần; (2) Cách tính điểm 
dánh giá bộ phận, điểm học phần; (3) Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần; (4)Ra đề thi, hình thức thi, 
chấm thi kết thúc học phần; (5) Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học; (6) Phúc tra và 
kiếu nại điểm; (7) Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ; (8) Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi 
tín chỉ; (9)Thời gian, điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp [H16.16.04.09_QĐ ban 
hành quy chế đào tạo trình độ ĐH, ThS, TS số 2021/QĐ-HVN ngày 29/4/2021, số 3989/QĐ-HVN 
ngày 12/8/2021, số 5005/QĐ-HVN ngày 19/10/2021] 

Các quy trình, quy định, hướng dẫn về phương pháp kiểm tra đánh giá được Học viện phổ 
biến cho NH qua trang thông tin điện tử của Học viện, Ban QLĐT và các Khoa. Ngoài ra, trong 
tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, trong sổ tay SV các năm và trong buổi đầu tiên lên lớp của học 
phần nội dung này cũng được GV phổ biến và hướng dẫn cụ thể cho SV [H16.16.04.10_Hình chụp 
website Học viện, Ban QLĐT, Khoa phổ biến PP KTĐG; Báo cáo tuần SHCD, Sổ tay SV các 
năm]. 

Trong giai đoạn 2017-2021, Học viện không có đơn khiếu nại, phàn nàn của NH về sự 
thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả học tập. Bên cạnh 
đó, định kỳ hàng năm Học viện thực hiện khảo sát ý kiến người học về các hình thức và phương 
pháp kiểm tra đánh giá mỗi học phần và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến. Kết quả khảo sát cho thấy, 
đa số NH đều hài lòng và cho rằng các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá của các CTĐT 
đều đảm bảo sự khách quan, công bằng cho NH [H16.16.04.11_Báo cáo LYK giai đoạn 2017-
2021; Biên bản họp/tài liệu Hội nghị LYK], [H16.16.04.12_Kết quả phân tích/nghiên cứu các loại 
hình/hình thức đánh giá đối với đặc thù các kỳ thi/đánh giá]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16: 6 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

…giúp người học luôn không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình học tập tại Học viện. 

- Quá trình đánh giá xuyên suốt, thống nhất cho toàn bộ quá trình học của người học tại Học viện, 
từ đánh giá đầu vào, đánh giá thường xuyên suốt quá trình đào tạo cho tới khi tốt nghiệp. 

- Quy trình đánh giá chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, khách quan. 

- Các phương pháp đánh giá sinh viên rất đa dạng và được công khai, phổ biến cụ thể tới người 
học. 

- Các hình thức đánh giá đa dạng, giúp người học phát triển bản thân một cách toàn diện. 

- Phương thức và nội dung đánh giá xây dựng theo các rubric giúp người học đạt chuẩn đầu ra của 
môn học và ngành học. Mức độ yêu cầu đối với người học được thực hiện tuần tự theo thang nhận 
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thức Bloom nhằm đảm bảo phát triển tuần tự kiến thức, kỹ năng của người học trong quá trình đào 
tạo tại Học viện. 

- Hình thức đánh giá được công khai, phổ biến cụ thể tới người học. 

- Quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học được quy định rõ ràng đảm bảo tính phù hợp, khách 
quan và công bằng và được lấy ý kiến phản hồi định kì từ người học 

- Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát định kì; các môn học 
đều có ngân hàng thi  

- Phương pháp dạy và học, đánh giá người học được rà soát định kì; 

- Các hình thức dạy và học, đánh giá người học được lấy ý kiến thường xuyên để kịp thời cải 
tiến. 

 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Việc đánh giá người học về việc tham gia phong trào đoàn thể đôi lúc còn chưa được đầy đủ. 

 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục 
tiêu Nội dung 

Đơn vị đầu mối 
+ Đơn vị phối 
hợp  

Thời gian 
bắt đầu 
thực hiện  

Ghi 
chú 

1 

Khắc 
phục tồn 
tại 1  

Tăng cường họp lớp sinh viên và 
thực hiện đánh giá sinh viên 
thường xuyên hơn 

Ban Công tác 
chính trị và công 
tác sinh viên; 
 Khoa 

Năm 2022  

2 

Phát huy 
điểm 
mạnh 1 

Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện quy 
trình đánh giá chặt chẽ để đảm bảo 
tính công bằng khách quan. 

Bộ môn; Khoa; 
Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng; 
Ban Thanh tra; 
Ban Quản lý đào 
tạo. 

Thường 
xuyên 

 

3 

Phát huy 
điểm 
mạnh 2 

Tiếp tục cập nhật hệ thống đánh 
giá toàn diện người học giúp 
người học luôn không ngừng hoàn 
thiện bản thân trong quá trình học 
tập tại Học viện 

Bộ môn; Khoa; 
Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng;  
 Ban Thanh tra; 
Ban Công tác 
chính trị & công 
tác sinh viên; 
Trung tâm ngoại 
ngữ; Trung tâm 
tin học; Trung 

Thường 
xuyên 
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tâm kỹ năng 
mềm; Ban Quản 
lý đào tạo. 

4 
Phát huy 
điểm 
mạnh 3 

Rà soát nội dung, phương thức 
đánh giá giúp người học đạt chuẩn 
đầu ra của môn học và ngành học. 

Bộ môn; Khoa; 
 Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng. 

Thường 
xuyên 

 

5 
Phát huy 
điểm 
mạnh 4 

Tiếp tục bổ sung các hình thức 
đánh giá giúp người học phát triển 
bản thân một cách toàn diện. 

Bộ môn; Khoa; 
 Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng. 

Thường 
xuyên 

 

6 
Phát huy 
điểm 
mạnh 5 

Thực hiện các hoạt động lấy ý kiến 
người học theo đúng kế hoạch 

Trung tâm 
ĐBCL;  
Các đơn vị  

Thường 
xuyên 

 

 
TIÊU CHUẨN 17: CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 
Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như 
hệ thống giám sát người học. 

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, Đảng ủy, BGĐ Học viện NNVN đặc biệt 
quan tâm đến công tác phục vụ, hỗ trợ cũng như hệ thống giám sát người học. Các hoạt động này 
được thực hiện từ khi tuyển sinh đến khi người học ra trường tham gia thị trường lao động.  Các 
quy chế, quy định liên quan tới hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH, bao gồm: quy chế đào tạo, quy 
định về công tác SV, quy định về chính sách HTSV, quy định và các văn bản liên quan tới hoạt 
động phục vụ và hỗ trợ NH về hỗ trợ học tập, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ tư vấn việc làm và hướng 
nghiệp, hỗ trợ kỹ năng, hỗ trợ đời sống và các hoạt động hỗ trợ khác. Căn cứ vào chức năng nhiệm 
vụ được phân công, các đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phục 
vụ, hỗ trợ và giám sát người học (bảng 17.1). 
 

Bảng 17.1: Kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học hàng 
năm tại Học viện nông nghiệp Việt nam 

TT 
Giai 
đoạn 

Hoạt động 
phục vụ, hỗ 
trợ, giám sát 

Đơn vị thực 
hiện 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
thực hiện 

Minh chứng 

1 
Tuyển 
sinh 

Tư vấn tuyển 
sinh 

TT 
QHCC&HTSV 

Ban QLĐT, 
CTCT&CTSV, 
TCCB, NXB, 
ĐTN, HSV 

Tháng 2 
đến tháng 8 
hàng năm 

H17.17.01.01: 
Kế hoạch tư 
vấn tuyển sinh 
của HVN từ 
2017-2022 

2 

Trong 
quá 
trình 
học 

Tư vấn, hỗ 
trợ học tập 

Ban QLĐT 

CTCT&CTSV, 
QHCC&HTSV, 
Khoa (trợ lý), 
Thư viện LĐC, 
Tổ CTSV, 
GVCN/CVHT 

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.02: 
Kế hoạch tư 
vấn học tập từ 
2017-2022  



 218 

Hỗ trợ 
NCKH  

Ban KHCN 
Khoa chuyên 
môn  

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.03: 
Kế hoạch hoạt 
động của Ban 
KHCN từ 
2017-2022 (có 
nội dung hỗ 
trợ người học) 
 

Khởi nghiệp 
Ban 
CTCT&CTSV 

CLB khởi 
nghiệp Vnua, 
GV 

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.04: 
Kế hoạch tổ 
chức cuộc thi 
Khởi nghiệp 
NN đổi mới 
sáng tạo từ 
2017-2022 

Tư vấn hỗ 
trợ về chính 
sách về tài 
chính đối với 
người học 

Ban 
CTCT&CTSV 

Khoa chuyên 
môn (Trợ lý 
chuyên trách, 
GVCN), ĐTN, 
HSV 

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.05: 
Kế hoạch hoạt 
động của Ban 
CTCT&CTSV 
hàng năm. 
H17.17.01.06: 
Kế hoạch tổ 
chức tuần sinh 
hoạt công dân 
– sinh viên từ  
2017-2022 
H17.17.01.07: 
Kế hoạch triển 
khai cấp xét 
HB KKHT từ 
2017-2022 

Tư vấn, hỗ 
trợ về y tế, 
sức khỏe, 
tâm lý 

Trạm y tế 

CTCT&CTSV, 
Khoa SP&NN, 
GVCN, CLB 
tham vấn, tư 
vấn 

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.08: 
Kế hoạch hoạt 
động của trạm 
y tế từ 2017-
2022 
H17.17.01.09: 
Kế hoạch hoạt 
động của CLB 
tham vấn, tư 
vấn từ 2017-
2022 (có nội 
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dung về tư 
vấn học tập, 
tâm lý, sức 
khỏe, …) 

Xây dựng 
môi trường 
tâm lý xã 
hội, cảnh 
quan, an 
ninh an toàn 
phục vụ hiệu 
quả cho hoạt 
động học 
tập, NCKH 
và sinh sống 
của người 
học 

Văn phòng 
Học viện 
ĐTN, HSV, 
TT 
GDTC&TT 

Ban QLCSVC 
Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.10: 
Kế hoạch hoạt 
động của 
VPHV có các 
nội dung: 
Kế hoạch hoạt 
động của tổ 
cảnh quan 
(duy tu, bảo 
dưỡng, chăm 
sóc, phát triển 
cảnh quan 
mới…), 
VSMT, an 
ninh trật tự; 
phòng cháy 
chữa cháy của 
HV từ 2017-
2022 
H17.17.01.11: 
Kế hoạch hoạt 
động của 
Đoàn HV, 
HSV HV, các 
CLB từ 2017-
2022 
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Hỗ trợ về 
chỗ ở, việc 
làm thêm của 
sinh viên 

QHCC&HTSV 
Ban QLCSVC 
TT 

Văn phòng HV 
Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.12: 
Kế hoạch 
kiểm tra, rà 
soát, xây 
dựng, sửa 
chữa khu 
KTX sinh 
viên giai đoạn 
2017-2022 
H17.17.01.13: 
Kế hoạch hỗ 
trợ chỗ ở 
ngoại trú, giới 
thiệu việc làm 
thêm cho sinh 
viên từ 2017-
2022 

Hỗ trợ giải 
quyết thủ tục 
hành chính 
sinh viên 

Ban 
CTCT&CTSV 

Các Ban chức 
năng của HV 

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.14: 
Kế hoạch tổng 
thể của Ban 
CTCT&CTSV 
H17.17.01.15: 
Kế hoạch hoạt 
động của bộ 
phận 1 cửa hỗ 
trợ giải quyết 
thủ tục hành 
chính sinh 
viên 

Hỗ trợ đào 
tạo kỹ năng 
mềm và hội 
nhập quốc tế 

TT Đào tạo kỹ 
năng mềm 
TT Tin học 
TT Ngoại ngữ 
và ĐT quốc tế 
 

ĐTN, HSV 
Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.16: 
Kế hoạch hoạt 
động của TT 
Đào tạo kỹ 
năng mềm từ 
2017-2022 
H17.17.01.17: 
Kế hoạch hoạt 
động của TT 
Ngoại ngữ và 
Đào tạo quốc 
tế từ 2017-
2022 
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Tổ chức hệ 
thống giám 
sát người 
học 

Ban Thanh tra, 
TT ĐBCL 

Ban QLĐT, 
Các phòng/ban 
chức năng 
khác, Khoa 
chuyên môn, 
Tổ CTSV, trợ 
lý chuyên trách 
Khoa, GVCN 

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.18: 
Quyết định 
thành lâp, cơ 
cấu tổ chức và 
chức năng 
nhiệm vụ của 
các Ban chức 
năng. 
H17.17.01.19 
Kế hoạch hoạt 
động hàng 
năm của Ban 
Thanh tra 
H17.17.01.20: 
Chức năng 
nhiệm vụ của 
tổ công tác 
sinh viên; trợ 
lý chuyên 
trách khoa  
 

3 
Sau 
tốt 
nghiệp 

- Hỗ trợ tìm 
việc làm 
- Tạo mạng 
lưới CSV, 
hỗ trợ trong 
phát triển 
nghề nghiệp. 

TT 
QHCC&HTSV 

Các Khoa, Ban 
CTCT&CTSV 

Tháng 1 
đến tháng 
12 

H17.17.01.21: 
Kế hoạch 
ngày hội việc 
làm 2018-
2021 

 
Các khoa phân công giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập, Tổ Công tác sinh viên của Khoa 

xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập và trong cuộc sống. Đội ngũ này được 
Học viện tập huấn bổ trợ như CTĐT, lộ trình học tập, chế độ chính sách, tâm lý học 
sinh…[H17.17.01.22: Quyết định phân công GVCN/CVHT và Kế hoạch hoạt động của tổ công 
tác sinh viên của các Khoa, giai đoạn 2017-2022]. 

Các đơn vị chức năng gồm: Ban QLĐT, CTCT&CTSV, TC-KT, TT QHCC&HTSV, TT 
Thông tin thư viện LĐC, Trạm y tế, TT GDTC&TT, TT kỹ năng mềm, Trung tâm đào tạo lái xe… 
theo chức năng nhiệm vụ phân công các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực phục vụ và hỗ trợ sinh 
viên trong học tập, giải quyết chế độ chính sách và hỗ trợ tài chính, định hướng nghề nghiệp, việc 
làm và kết nối doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thể dục – thể thao, đào tạo kỹ năng 
mềm……[H17.17.01.23: Bảng phân công công việc của Ban QLĐT, CTCT&CTSV, TT 
QHCC&HTSV]. 
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ĐTN, HSV và 17 CLB theo chức năng nhiệm vụ sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 
hướng tới hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu KH, hoạt động văn thể mỹ và các hoạt động 
ngoại khóa khác của sinh viên. [H17.17.01.11: Kế hoạch hoạt động của ĐTN, HSV, các CLB giai 
đoạn 2017-2022]. 

Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ chủ động phối hợp trong và ngoài Học viện để thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của sinh viên. 

Học viện sử dụng công cụ giám sát, hỗ trợ người học là phần mềm Edusoft. Qua đó người 
học có thể cập nhật dễ dàng kết quả, tiến trình học, thậm chí cảnh báo sớm…Trong tình hình dịch 
bệnh Covid 19 phức tạp giai đoạn 2020-2021, Học viện đã thúc đẩy triển khai đào tạo E-learning, 
đào tạo trực tuyến bằng phần mềm MS team (1 triệu tài khoản có bản quyền). Ngoài ra, Quy định 
dạy và học [H17.17.01.24: Quy định dạy và học đại học theo học chế tín chỉ của HV NNVN, Quy 
định dạy và học thạc sỹ, tiến sỹ của HV NNVN], Quy định về công tác sinh viên [H17.17.01.25: 
Quy định về công tác sinh viên của HV NNVN năm 2018], quy định về công tác thi và kiểm tra, 
hoạt động lấy ý kiến người học về hoạt động hỗ trợ [H17.17.01.26: Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên 
về hoạt động hỗ trợ người học], đánh giá của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, của GVCN, 
GV…cũng là các công cụ hiệu quả trong việc hỗ trợ, giám sát cả về học tập cũng như về ý thức, 
thái độ, hoạt động cộng đồng, hoạt động xã hội của người học… [H17.17.01.27: Mẫu phiếu đánh 
giá điểm rèn luyện sinh viên 2022]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 
người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

Học viện có một đội ngũ CBHT có đủ năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm trong việc 
phục vụ và hỗ trợ sinh viên [H17.17.02.01: Quyết định thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm 
vụ của các đơn vị chức năng của HV + Bản trích ngang của CBHT trong các đơn vị chức năng, 
Trung tâm, Khoa của Học viện].  Trên cơ sở các kế hoạch đã được xây dựng vào đầu mỗi năm học 
từ các đơn vị chức năng, Học viện đã triển khai toàn diện các hoạt động hỗ trợ và giám sát người 
học như sau: 

a) Hoạt động tư vấn tuyển sinh: Trung tâm QHCC&HTSV và tổ thường trực QBTS là đơn 
vị phụ trách triển khai kế hoạch này, đơn vị phối hợp là Khoa và các đơn vị chức năng của HV. 
Các hoạt động tư vấn tuyển sinh được xây dựng bài bản, được triển khai rộng khắp, nhất là trên 
phương tiện thông tin đại chúng và các trường THPT. Trong các hoạt động tư vấn này, các nội 
dung đặc biệt được chú trọng là chương trình và CĐR của chương trình đào tạo, nhu cầu của thị 
trường lao động và cơ hội việc làm, thế mạnh của Học viện trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học…qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người học tương lai tìm hiểu và đưa ra quyết định phù 
hợp [H17.17.02.02: Biên bản Hội nghị tổng kết hoạt động quảng bá tuyển sinh hàng năm, giai 
đoạn 2017-2022]. 

b) Tư vấn, hỗ trợ học tập: Sinh viên được hỗ trợ, tư vấn về học tập theo cả 03 cấp: cấp Học 
viện do Ban QLĐT phụ trách triển khai chính, đơn vị phối hợp là TT QHCC & HTSV, cấp Khoa 
(tổ CTSV, GVCN/trợ lý đào tạo), cấp bộ môn và giảng viên. Sinh viên được phổ biến Quy chế 
dạy và học, được cấp danh mục CTĐT, sổ tay sinh viên [H17.17.02.03: Danh mục CTĐT và sổ 
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tay sinh viên giai đoạn 2018-2022]. Ngoài ra, hàng năm Ban CTCT&CTSV đã xây dựng, tổ chức 
triển khai Tuần sinh hoạt Công dân – sinh viên, trong đó truyền tải tới từng sinh viên tầm nhìn, sứ 
mạng, triết lý giáo dục của  HV. Từ năm 2020, khi đại dịch covid 19 bùng phát tại Việt Nam, Học 
viện đã kích hoạt 1 triệu tài khoản MS team bản quyền và cung cấp cho sinh viên. Các hoạt động 
hỗ trợ sử dụng phần mềm chuyên biệt cho học trực tuyến (E-learning, MS Team) được HV và các 
khoa triển khai đồng bộ và hiệu quả. 

Ngoài việc tư vấn hỗ trợ trong học tập ở cấp Học viện (TT QHCC&HTSV, Ban QLĐT, 
Ban CTCT&CTSV…), sinh viên cũng được hỗ trợ từ các trợ lý chuyên trách của các khoa (TL 
đào tạo, TL tổ chức & CTSV, TL KH&HTQT). Bên cạnh đó, sinh viên còn nhận được sự hỗ trợ 
từ tổ công tác sinh viên, GVCN/ hoặc CVHT trong cả quá trình học tập, đặc biệt trong việc xây 
dựng kế hoạch học tập cá nhân. CVHT (khoa Nông học, khoa Chăn nuôi…), GVCN (khoa CNTP, 
Khoa Kinh tế…) là các giảng viên giầu kinh nghiệm, nhiệt huyết, am hiểu về ngành nghề, về 
CTĐT và thường thuộc tổ công tác sinh viên cấp khoa. CVHT thường tư vấn hỗ trợ về ngành nghề, 
CTĐT, lập kế hoạch học tập năm học…[H17.17.02.04: Quy định nhiệm vụ của GVCN, TL đào 
tạo, TL KH&HTQT]. Bên cạnh đó sinh viên cũng nhận được sự hỗ trợ từ các giảng viên, giải đáp 
vướng mắc trong quá trình dạy và học. Ngoài ra việc tư vấn về phương pháp học tập và NCKH 
cũng được tiến hành trong hoạt động của ĐTN và HSV như chương trình nhịp cầu giảng đường, 
câu lạc bộ điểm A, câu lạc bộ NCKH và khởi nghiệp… 

Đối với sinh viên có học lực yếu, hàng năm các Khoa đều có buổi gặp gỡ, tìm hiểu nguyên 
nhân, tư vấn, động viên và đưa ra các giải pháp để sinh viên có thể cải thiện kết quả học tập của 
mình (xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, sắp xếp sinh viên giỏi hỗ trợ…) [H17.17.02.05: Biên bản 
họp khoa với sinh viên có học lực yếu, giai đoạn 2017-2022].   
 c) Hỗ trợ hoạt động NCKH và khởi nghiệp sinh viên: Học viện xác định NCKH là sức sống 
của trường ĐH. Trong đó đặc biệt quan tâm hoạt động NCKH sinh viên. Học viện giao Ban KHCN 
phối hợp với các Khoa triển khai hoạt động NCKH trong sinh viên. Hàng năm, HV đều bố trí ngân 
sách riêng và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh viên NCKH và khởi nghiệp (hỗ trợ nghiên cứu, 
thực tập trả lương). Ngoài đề tài SVNCKH, HV quy định tất cả đề tài thực hiện tại HV đều phải gắn 
với nhóm sinh viên NCKH. Hàng năm, HV cũng tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa, cấp 
HV [H17.17.02.06: Chương trình Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa, giai đoạn 2017-2022; 
H17.17.02.07: Chương trình Hội nghị sinh viên NCKH cấp Học viện, giai đoạn 2017-2022] và hỗ 
trợ các đề tài xuất sắc dự thi/báo cáo ở các cấp cao hơn. Qua đó đã tạo động lực, niềm đam mê 
NCKH trong sinh viên. 

Bảng 17.2: Tình hình sinh viên NCKH giai đoạn 2018-2022* 

 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 
Số đề tài SV NCKH cấp 
trường (đề tài) 

83 85 66 79 75 

Số đề tài sinh viên đạt 
giải cấp bộ trở lên (đề 
tài) 

3 3 2 0 2 
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* Chưa tính nhóm sinh viên tham gia đề tài từ cấp Học viện trở lên. 
Về hoạt động khởi nghiệp sinh viên: Ban CTCT&CTSV chịu trách nhiệm chính, phối hơp 

với các Khoa chuyên môn và CLB khởi nghiệp SV tổ chức các hoạt động khởi nghiệp Nông nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong SV Học viện và các đơn vị ngoài Học viện. Hoạt động này là một trong các 
điểm nhấn của HV Nông nghiệp VN. Từ năm 2014 đến nay, HV đã phối hợp với VCCI tổ chức 
chương trình Khởi nghiệp nông nghiệp – đổi mới sáng tạo, thu hút hơn 2500 dự án khởi nghiệp từ 
hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông tham gia. Trong đó trên 50% số dự 
án là của sinh viên Học viện và nhiều dự án đạt giải thưởng cao [H17.17.02.08: Cuộc thi Khởi 
nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2017-2022].  

Bảng 17.3. Số lượng ý tưởng/dự án khởi nghiệp sinh viên Học viện  giai đoạn 2018-2022 
Năm 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Số lượng ý tưởng/dự án 
khởi nghiệp SV tham gia 
(nhóm) 

225 72 0 215 

Số lượng ý tưởng/dự án 
khởi nghiệp của SV đạt giải 
cuộc thi “Khởi nghiệp nông 
nghiệp đổi mới sáng tạo” 
(dự án) 

07 07 0 09 

* Cuộc thi do HV NNVN phối hợp với VCCI 
d) Phục vụ nguồn học liệu cho học tập và nghiên cứu 

Ngoài các thư viện chuyên ngành /phòng đọc tại các khoa chuyên môn, Học viện có một 
thư viện chính là Trung tâm thông tin thư viện Lương Định Của. Trung tâm có tổng diện tích 
3795,7m2 với các phòng chức năng như kho sách mở, phòng đọc và nghiên cứu cho nhóm, khu 
tra cứu (OPAC), khu hội thảo, huấn luyện kỹ năng và 115 máy tính kết nối internet/mạng nội bộ 
trong và ngoài Học viện. Nguồn học liệu điện tử được quản lý thông qua phân hệ tài liệu số của 
phần mềm thư viện điện tử ALEPH. Hệ thống kiểm soát lưu thông tài liệu, quản lý người đọc bằng 
công nghệ điện tử, công nghệ RFID, camera, ... đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của 
cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong Học viện. 

Về tài nguyên thông tin, trung tâm thông tin - thư viện Lương Định Của có nguồn tài liệu 
phong phú, đa dạng, gồm 19.281 đầu sách/196.750 bản; 2.767 tạp chí chuyên ngành trong nước 
và quốc tế (tạp chí in và tạp chí điện tử); 01 bộ sưu tập kỹ thuật số với hơn 15.957 tài liệu số và 
sách điện tử; 12 cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến về lĩnh vực nông nghiệp (Springer, Acess DL, 
Proquest, Cabi, Elmera, Ebrary, CRCnetBase, Wiley, Dasonera, Hinari và Agrora, v.v.). Số lượng 
ấn phẩm bổ sung hàng năm khoảng 1.700-3.000 với khoảng 4.000-10.000 bản [H17.17.02.09: 
Thống kê tài liệu được bổ sung vào thư viện hàng năm 2018-6/2022].  Hàng năm thư viện bổ sung 
thêm nguồn thông tin theo nhu cầu thực tế của các khoa. Từ năm 2007 đến nay, thư viện đã đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất và cơ sở dữ liệu khoảng 40000 €/năm do dự án Việt - Bỉ tài trợ. Từ năm 
2017, thư viện đã được chính phủ Việt Nam đầu tư khoảng 1 triệu USD để nâng cấp thành trung 
tâm thông tin khoa học công nghệ khối các trường ĐH Nông Lâm Ngư [H17.17.02.10: Quyết định 
Phê duyệt Dự án nâng cấp trung tâm thư viện nhằm mục đích trở thành trung tâm thông tin KHCN 
của khối các trường đại học nông, lâm, ngư Việt Nam]. 
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e) Hỗ trợ chỗ ở 
Học viện vốn được vinh danh là “Quê hương nội trú”, hiện có 07 tòa KTX, với gần 4000 

chỗ ở. Các phòng ở sạch, đẹp, tiện ích, có phòng sinh hoạt chung, có hệ thống truyền thanh nội bộ, 
có công trình phụ khép kín, tòa nhà có thang máy và có ban quản trị riêng. Học viện có chính sách ưu tiên 
chỗ ở nội trú cho các sinh viên diện diện gia đình chính sách, gia đình khó khăn, sinh viên người dân tộc… 

Bên cạnh đó, Trung tâm QHCC&HTSV có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương 
xây dựng cơ sở dữ liệu phòng trọ ngoại trú, các dịch vụ tiện ích khác để giới thiệu cho sinh viên 
khi có nhu cầu [H17.17.02.11: Danh sách chỗ ở ngoại trú sinh viên năm 2022 – TT QHCC&HTSV].   
f) Xây dựng môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan hỗ trợ hiệu quả cho học tập và nghiên cứu 
khoa học 

Học viện có môi trường tâm lý thân thiện. Mọi SV đều có thể ứng tuyển vào các chương 
trình. Nếu trúng tuyển, SV được nhà trường và Khoa tiếp nhận và tạo điều kiện tham gia học tập, 
sinh hoạt một cách bình đẳng, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, vùng miền, tình trạng 
kinh tế, sức khoẻ...  

Học viện có không gian rộng lớn gần 200ha với gần 70% diện tích Học viện được bao phủ 
bởi cây xanh, hướng tới xây dựng mô hình Green campus – Đại học xanh.  Nhiều ”không gian học 
tập xanh” như khu hồ sen, vườn vải và các khu vườn yên tĩnh nhiều cây xanh, bóng mát được bố 
trí bàn ghế để SV học tập, làm việc nhóm và thư giãn. 

  
Ảnh cảnh quan tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Học viện có khu ký túc xá, nhà tập đa năng, sân bóng đá, tennis, bóng chuyền, cầu lông, 
bóng bàn, khu nhà tập Gym. Học viện có nhà thi đấu đa năng, khu thể thao ngoài trời phục vụ nhu 
cầu thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe cho GV và SV.  

  
Nhà thi đấu đa năng, khu thể thao ngoài trời tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
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Quảng trường sinh viên rộng 2 ha và sân văn hóa sinh viên đảm bảo phục vụ cho các sự 
kiện lớn của Học viện và các hoạt động văn hóa nghệ thuật của sinh viên.  

 
Quảng trường sinh viên - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 
g) Hỗ trợ về tài chính 

Ban CTCT&CTSV chịu trách nhiệm chính, các khoa chuyên môn và GVCN chịu trách 
nhiệm phối hợp trong việc tư vấn, hỗ trợ về chính sách, chế độ ưu đãi đối với người học. Hàng 
năm, sinh viên được hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập gần 20 tỷ đồng/năm, tương đương 8% 
nguồn thu từ học phí [H17.17.02.12: Quyết định cấp phát HB khuyến khích HT từ 2017-2022]. 
Ngoài ra, Học viện còn tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cấp học 
bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc…[H17.17.02.13: 
Tổng hợp học bổng tài trợ cho SV ngoài học viện từ 2017-2022].  Thực hiện chính sách miễn giảm 
học phí theo quy định của chính phủ, hướng dẫn hỗ trợ sinh viên vay vốn ngân hàng, cấp kinh phí 
hoạt động cho ĐTN, HSV. Trong năm 2021, HV đã huy động được hơn 5000 suất quà, với tổng 
trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội do dịch bệnh covid và 
giãn cách xã hội. 

  
Lãnh đạo và Đoàn thanh niên Học viện trao quà cho sinh viên giai đoạn dịch Covid - 19 

 
h) Y tế, an ninh và an toàn 

Trạm y tế Học viện chịu trách nhiệm chính trong công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý 
cho GV và sinh viên với 09 cán bộ bác sỹ, điều dưỡng, dược sỹ và nhân viên phục vụ 
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[H17.17.02.14: Cơ cấu tổ chức, nhân sự của trạm y tế - HVNNVN]. 100% sinh viên tham gia bảo 
hiểm y tế. 

Văn phòng Học viện phụ trách vấn đề an ninh, an toàn trường học. Hiện tổ bảo vệ có 41 
nhân sự làm việc 24/7. Đội ngũ bảo vệ được tập huấn nghiệp vụ, được trang bị đồng phục, phương 
tiện theo quy định. Vào các dịp hè, lễ, Tết, Học viện đều có kế hoạch riêng đảm bảo an ninh trật 
tự [H17.17.02.15: Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp tết, hè từ 2018-2021].  

Học viện có Ban chỉ huy và Đội PCCC hoạt động theo quy dịnh phòng cháy chữa cháy. Mỗi 
đơn vị có tổ PCCC được tập huấn hàng năm bởi Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội. 
Các công trình xây dựng trong Học viện đều tuân thủ quy định an toàn về PCCC. Hệ thống PCCC 
và thoát hiểm trong các tòa nhà, phòng làm việc được trang bị đầy đủ và kiểm tra, bảo dưỡng, thay 
thế định kỳ [H17.17.02.16: Biên bản kiểm tra hệ thống PCCC 2018-2021].  

Các quy định về an toàn phòng thí nghiệm, phòng thực hành đều được nêu rõ và thông báo 
tại tất cả các phòng thực hành phòng thí nghiệm [H17.17.02.17: Ví dụ về nội quy, quy định làm 
việc tại phòng thí nghiệm, phòng TH của Khoa].  

. Tất cả sinh viên muốn học tập và làm việc trong phòng thí nghiệm, PTH đều được tập huấn 
về nội quy, an toàn phòng thí nghiệm và cách sử dụng tất cả các thiết bị. Đối với các sinh viên 
thực hành môn học, nội quy được phổ biến vào buổi thực hành đầu tiên bởi  giảng viên hướng dẫn 
thực hành. Chất thải được thu gom và xử lý bởi công ty chuyên trách [H17.17.02.18: Hợp đồng 
xử lý rác thải giữa Học viện với công ty chuyên trách]. 
i) Hỗ trợ tìm kiếm việc làm 

Trung tâm QHCC&HTSV chịu trách nhiệm chính trong việc kết nối doanh nghiệp, giới thiệu 
việc làm toàn thời thời gian và bán thời gian cho người học. Hàng năm, Học viện đều tổ chức ngày 
hội việc làm, thu hút hàng trăm doanh nghiêp, tạo cơ hội việc làm trực tiếp cho hàng nghìn sinh 
viên sau tốt nghiệp [H17.17.02.19: Chương trình + hình ảnh ngày hội việc làm 2017-2021]. Trong 
ngày hội việc làm, sinh viên được tạo điều kiện kết nối, giao lưu với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, 
được tham dự các lớp đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng viết CV, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng 
hội nhập…Bên cạnh đó việc làm bán thời gian được TT QHCC&HTSV, các Khoa chuyên môn, 
TT CUNNL…thường xuyên cung cấp, thông tin tới các sinh viên có nhu cầu [H17.17.02.20: 
Đường link mục tư vấn việc làm của TTQHCC&HTSV].  

. 
j) Hoạt động 1 cửa hỗ trợ sinh viên 

Để tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ sinh viên, Ban CTCT&CTSV 
đã xây dựng 01 phòng tiếp sinh viên theo hình thức hoạt động 1 cửa, chuyên giải quyết thủ tục 
hành chính sinh viên. Phòng này được đặt ngay trong khu KTX, thuận lợi cho SV tiếp cận, trao 
đổi và nhận kết quả xử lý [H17.17.02.21: Báo cáo hoạt động bộ phận 1 cửa hỗ trợ giải quyết thủ 
tục hành chính sinh viên giai đoạn 2017-2021]. 
k) Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học thuật 

Dựa trên kế hoạch đầu năm học ĐTN, HSV triển khai các hoạt động theo ngành dọc, từ cấp 
HV, cấp khoa đến các lớp sinh viên [H17.17.02.22: Báo cáo tổng kết hàng năm của Đoàn, Hội 
sinh viên HV giai đoạn 2017-2021]. Các hoạt động này đã tạo ra “sân chơi” lành mạnh, bổ ích, hỗ 
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trợ sinh viên cả về thể chất, tâm hồn, cũng như các hoạt động học thuật. Hiện học viện có 17 CLB 
hoạt động phủ khắp các lĩnh vực từ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, môi trường, tâm lý đến 
hoạt động chuyên môn, khởi nghiệp  [H17.17.02.23: Quyết định thành lập, danh sách thành viên 
và báo cáo hoạt động của các các CLB của HVN, giai đoạn 2017-2022]. 
l) Hỗ trợ hội nhập, phát triển kỹ năng mềm 

Học viên đã thành lập TT đào tạo kỹ năng mềm, TT Ngoại ngữ và ĐT quốc tế để đào tạo, 
hỗ trợ sinh các kỹ năng mềm, ngoại ngữ giúp sinh viên hoàn thiện bản thân bên cạnh kiến thức 
chuyên môn, tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng hội nhập với môi trường doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế sau khi tốt nghiệp [H17.17.02.22: Quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ của 
TT Kỹ năng mềm, TT ĐT quốc tế].. 

Học viện thường xuyên có các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế ngắn hạn và dài hạn 
cho sinh viên của trường. Bên cạnh đó, sinh viên quốc tế cũng luôn được Học viện quan tâm hỗ 
trợ chỗ ở, sinh hoạt. 

       
Một số hình ảnh với Lưu học sinh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

l) Hoạt động giám sát được triển khai đồng bộ 
Với phần mềm quản lý học tập Edusoft đã cho phép Học viện theo dõi, đánh giá tiến trình 

học của sinh viên, bao gồm tổng số tín chỉ tích lũy, điểm TBC theo kỳ, theo năm và TBC tích lũy. 
Qua đó có thể đưa ra cảnh báo sớm đến sinh viên. Ngoài ra, việc thanh tra quá trình học, thi và 
kiểm tra, cũng như đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên cũng được triển khai đồng bộ.  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 
người học được rà soát. 
a) Hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học được Học viện định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng và 
có kế hoạch cải tiến sau rà soát. 

Công tác phục vụ, hỗ trợ người học luôn được kiểm tra, đánh giá, trên tất cả các mặt như: 
học tập, giải quyết chế độ chính sách, học bổng và việc làm, chăm sóc sức khỏe, y tế và thể thao, 
các hoạt động ngoại khóa do Đoàn, Hội và Khoa chuyên môn tổ chức, dịch vụ thư viện, …thông 
qua nhiều hình thức khác nhau.  

- Qua khảo sát người học về chất lượng giảng dạy các hoạt động hỗ trợ người học hàng năm 
[H17.17.03.01: Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động giảng 
dạy và hỗ trợ người học từ 2017-2021], qua khảo sát sinh viên về Tuần sinh hoạt Công dân – sinh 
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viên đầu năm/Khóa [H17.17.03.02: Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về tuần 
sinh hoạt công dân – sinh viên  từ 2017-2021],.  

- Qua các buổi đối thoại trực tiếp giữa Học viện và sinh viên hàng năm. Trong buổi đối thoại 
này, lãnh đạo Học viện, các Phòng/Ban chức năng và các Khoa sẽ cung cấp, chia sẻ và giải thích 
các thông tin mà người học quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của sinh viên 
[H17.17.03.03: Biên bản kết luận Hội nghị đối thoại giữa HV và sinh viên trong các năm 2017-
2021].  

- Qua hòm thư góp ý, hotline, email, và phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo Học viện, lãnh đạo 
các đơn vị chức năng của Học viện. 

- Qua khuyến nghị của các đoàn đánh giá ngoài khi kiểm định (Học viện/chương trình đào 
tạo) [H17.17.03.04: Khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài kiểm định Học viện năm 2017; Khuyến 
nghị của đoàn đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA]. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, phản hồi từ các bên liên quan, nhất là từ người học, Học viện sẽ 
xây dựng kế hoạch cải tiến hàng năm [H17.17.03.05: Kế hoạch cải tiến các hoạt động phục vụ, hỗ 
trợ người học trong các năm 2018-2022.  
b) Hệ thống giám sát người học được rà soát đánh giá định kỳ và có kế hoạch cải tiến chất lượng 
sau rà soát 

Hiệu quả của hệ thống giám sát người học được rà soát, đánh giá định kỳ thông qua các số 
liệu báo cáo hàng kỳ, hàng năm về tình hình học tập, rèn luyện và tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm 
sau 1 năm. Dựa trên kết quả các báo cáo và phân tích nguyên nhân thực trạng, các đơn vị liên quan 
xây dựng cải tiến chất lượng sau rà soát. 

Bảng 17.5: Kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2017-2021 (%) 

Xếp loại tốt nghiệp Năm tốt nghiệp 
2017 2018 2019 2020 2021 

Xuất sắc 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 
Giỏi 6,8 6,0 5,1 6,6 7,5 
Khá 59,6 57,6 50,7 44,7 51,3 
Trung bình 33,3 35,9 43,7 48,1 40,4 
Bảng 17.6: Kết quả xếp loại điểm rèn luyện của sinh viên Học viện Nông nghiệp Nam giai 

đoạn 2017-2021 (%) 
Xếp loại tốt nghiệp Năm  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Xuất sắc 2,02 2,84 3,59 5,10 
Tốt 16,32 18,23 21,71 26,54 
Khá 76,68 71,32 69,45 63,15 
Trung bình 4,58 6,84 4,92 4,98 
Yếu 0,34 0,61 0,28 0,18 
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Hình 17.1: Tỷ lệ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra trường có việc làm phù hợp 

sau 1 năm giai đoạn 2017-2021 (%) 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người 
học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 
Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên 
liên quan 

Từ năm 2017, Học viện luôn nỗ lực cải tiến các hoạt động hỗ trợ người học dựa trên kết 
quả khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan, nhất là từ phía người học. 
a) Về học tập 

+ Công tác hỗ trợ thủ tục hành chính cho sinh viên được cải thiện, đặc biệt trong 2 năm 
dịch bệnh covid diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội, cụ thể là: Phần mềm Edusoft 
được tích hợp đồng bộ giữa bộ phận QLĐT, QLSV và Tài chính kế toán, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc phục vụ và hỗ trợ sinh viên. Tăng cường tin học hóa trong thủ tục hành chính đảm bảo 
nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Trong thời gian dịch bệnh covid, nhà trường đáp ứng các yêu 
cầu cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính của sinh viên bằng hình thức đăng ký 
online, trả kết quả online và qua đường bưu điện. [H17.17.04.01: Thông báo mở lớp học trực tuyến 
và Thông báo giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội do 
covid]  

+ Tổ chức học tập cũng có sự cải tiến, tạo điều kiện cho sinh viên: Học viện đã nâng cấp hạ 
tầng công nghệ thông tin [H17.17.04.02: Quyết định phê duyệt nâng cấp đường truyền, hạ tầng 
CNTT giai đoạn 2018-2022], cho phép sinh viên đăng ký/hủy học phần dễ dàng hơn. 1 triệu tài 
khoản MS team bản quyền đã được sử dụng ngay từ đầu đại dịch (2020), các hoạt động tập huấn, 
tư vấn, hỗ trợ người học sử dụng phần mềm này được triển khai đồng bộ cả ở cấp Học viện, Khoa 
và Giảng viên. Hoạt động của các CLB chuyên ngành (CLB điểm A, CLB NCKH), CLB tiếng 
Anh, tin học, CLB tham vấn tư vấn…được tăng cường thúc đẩy, linh hoạt chuyển đổi từ trực tiếp 
sang trực tuyến trong thời gian giãn cách. GVCN/CVHT cũng được tập huấn thường xuyên về 
chương trình đào tạo, đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên để tư vấn hỗ trợ người học tốt hơn. 
Ngoài ra, trong quá trình học thông qua hệ thống cảnh báo sớm, khoa chuyên môn đã tăng cường 
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tương tác, hỗ trợ các sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả và thời gian học tập, thúc đẩy hoạt 
động của sinh viên giỏi hỗ trợ sinh viên yếu kém… Qua đó sinh viên có thể hoàn thành tốt chương 
trình học tập của mình [H17.17.04.03: Biên bản họp Khoa với sinh viên có kết quả học lực yếu từ 
năm 2017-2021]. 
b) Về chỗ ở và dịch vụ tiện ích 

Trong 5 năm qua, học viện đã xây dựng thêm 02 nhà KTX C4, C5, với 1400 chỗ ở mới. 
Ngoài ra, các dịch vụ tiện ích trong KTX cũng được tăng cường như bổ sung thang máy cho các 
tòa nhà cao tầng, lắp nóng lạnh cho các phòng, bố trí phòng giặt là, căng tin phục vụ trong mỗi tòa 
nhà [H17.17.04.04: Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xây dựng, sửa chữa khu ký túc xá SV, giai đoạn 
2017-2022]. Năm 2022, Học viện dự kiến xây dựng mới 01 nhà KTX hiện đại, khép kín với 600 
chỗ ở từ nguồn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [H17.17.04.05: Quyết định phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu KTX sinh viên từ nguồn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn]. Bên cạnh việc cải thiện chỗ ở và chất lượng sống khu nội trú, Học viện cũng giao TT 
QHCC&HTSV, Ban CTCT&CTSV tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, thường 
xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu chỗ ở ngoại trú, hỗ trợ kịp thời cho người học khi có nhu cầu. Công 
tác giao ban an ninh trật tự, an toàn xã hội với chính quyền địa phương cũng được thúc đẩy, đảm 
bảo cho sinh viên ngoại trú có môi trường sống an toàn, thân thiện. 

Môi trường hoạt động thể chất, văn hóa, văn nghệ cũng được cải thiện theo nhu cầu thực 
tế của sinh viên như xây dựng các sân bóng mini, mở phòng tập Gym, lắp đặt các thiết bị thể thao 
công cộng ngoài trời, thành lập các CLB sở thích mới, cải tạo sân văn hóa sinh viên. Khu liên hợp 
thể thao đang được đầu tư xây mới từ dự án WB sẽ tạo ra môi trường tiện ích, phục vụ tích cực 
cho hoạt động thể chất, tinh thần của sinh viên [H17.17.04.06: Quyết định phê duyệt dự án xây 
dựng liên quan đến thể dục, thể thao từ dự án WB]. 
c) Tăng cường và cải tiến các hoạt động ĐTN, HSV  

Các hoạt động ngoại khóa của ĐTN, HSV được cải tiến theo hướng đi vào thực chất, sát với 
nhu cầu, sở thích của giới trẻ. Trong đó, Học viện cũng đặc biệt quan tâm đến hoạt động của các 
CLB sinh viên. Hiện Học viện có 19 CLB sinh viên. Trong năm 2020, mặc dù dịch Covid diễn 
biến phức tạp nhưng trước nhu cầu cải thiện nâng cao sức khỏe và nhu cầu hoạt động chuyên môn 
trực tuyến, 02 CLB Karate và Makerting đã được thành lập. Tùy theo lĩnh vực và tầm quan trọng 
của các hoạt động, các CLB sinh viên sẽ do Giám đốc học viện, hoặc BCH Đoàn TNCS HCM, 
hoặc Ban TK Hội sinh viên Học viện ra quyết định thành lập và quản lý trực tiếp [H17.17.04.07: 
Quy định về tổ chức và quản lý CLB sinh viên kèm theo quyết định số 4015/QĐ-HVN ngày 
6/10/2017 của GĐ HV NNVN]. Bên cạnh đó, một số CLB chuyên ngành đặc thù được thành lập 
bởi các Khoa chuyên môn. Các hoạt động này đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, đóng góp quan 
trọng vào công tác giáo dục đào tạo của HV cũng như đáp ứng tốt nhu cầu, sở thích của sinh viên 
hiện nay [H17.17.04.08: Báo cáo tổng kết hoạt động của các CLB từ 2017-2022]. 
d) Hỗ trợ tài chính, tâm lý sinh viên 

Cùng với việc duy trì tốt quỹ học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ miễn giảm học phí theo 
quy định của chính phủ, Học viện không ngừng tìm kiếm các nguồn học bổng từ doanh nghiệp và 
các tổ chức khác để hỗ trợ sinh viên, nhất là sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học 
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tập và rèn luyện xuất sắc. Trong thời gian dịch bệnh, Học viện đã huy động các nguồn lực xã hội, 
tặng trên 5000 suất quà cho sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội. Điều này đã tạo tình thương yêu lan tỏa 
và phần nào giảm bớt khó khăn cho các em. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tâm lý cũng được trạm 
y tế, các thày cô GVCN, CLB Tham vấn, tư vấn, …tích cực triển khai hỗ trợ sinh viên, nhất là 
trong thời gian diễn ra dịch bệnh 

Bảng 17.6: Nguồn học bổng KKHT và HB doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021 
Năm 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Học bổng KKHT 
(tỷ đồng) 

17,8 16,5 19,7 23,4 25,8 

Học bổng doanh 
nghiệp (tỷ đồng) 

1,2 1,3 1,2 1,1 0,8 

e) Hỗ chợ việc làm cho sinh viên, khởi nghiệp 
Học viện đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ việc làm cả bán thời gian và việc làm chính 

thức sau khi ra trường của sinh viên. Trung tâm QHCC&HTSV là đơn vị chịu trách nhiệm chính 
công việc này tại Học viện. Hàng năm, Học viện tổ chức ngày hội việc làm quy tụ gần trăm doanh 
nghiệp, giới thiệu hàng nghìn chỗ làm mới cho sinh viên sau tốt nghiệp. Trong thời gian diễn ra 
đại dịch covid, Học viện đã nhanh chóng chuyển đổi sang tổ chức ngày hội việc làm cũng như tổ 
chức cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo trực tuyến, đã tạo ra 01 kênh quan trọng 
hỗ trợ tạo dựng nghề nghiệp cho các em trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh [H17.17.04.09: 
Kế hoạch ngày hội việc làm trực tuyến 2021; Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp 
đổi mới sáng tạo năm 2022]. 
b) Hệ thống giám sát NH được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Hệ thống giám sát người học luôn được chú trọng rà soát, cải tiến để đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu của các bên liên quan. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua việc Học viện không ngừng cải 
thiện nâng cấp hạ tầng CNTT, update thường xuyên phần mềm quản lý đào tạo, số hóa dữ liệu 
người học, thúc đẩy khai thác các ứng dụng phần mềm như zalo, FB, MS team, Zoom trong hoạt 
động của GVCN, tổ CTSV ở cấp Khoa …Kết quả được thể hiện qua tỷ lệ sinh viên bị cảnh báo 
kết quả học tập có xu hướng giảm trong năm gần đây; ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến tiến 
trình học bình thường của sinh viên đã được hạn chế tối thiểu; tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm 
phù hợp dưới 12 tháng luôn đạt mức độ cao (>90%). 

Bảng 17.7. Tỷ lệ sinh viên ra trường đúng hạn giai đoạn 2017-2021 

Khóa tuyển sinh 2012 2013 2014 2015 2016 

Tỷ lệ ra trường đúng hạn 
(%) 

71,46 69,51 61,75 70,36 54,57* 

*Số liệu tính đến tháng 8/2022 
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Bảng 17.8. Tỷ lệ sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập giai đoạn 2016-2021 

Khóa tuyển sinh 2017 2018 2019 2020 2021 

Tỷ lệ bị cảnh báo KQHT 
(%) 

9,7 9,9 13,5 5,5 0,0 

 
Bảng 17.9. Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp dưới 12 tháng giai đoạn 2018-2021 

Năm tốt nghiệp 2017 2018 2019 2020 2021 

Tỷ lệ có việc làm phù 
hợp dưới 12 tháng (%) 

92,3 95,5 96,6 96,5 - 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17:  
1.Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Đảng ủy, Ban giám đốc cũng như các khoa chuyên môn đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao 
các hoạt động hỗ trợ sinh viên. GV, CBHT có năng lực, nhiệt huyết, thương yêu và 
thực sự quan tâm sinh viên. Các hoạt động hỗ trợ là toàn diện, bám sát nhu cầu thực 
tiễn của sinh viên, được xây dựng trên cơ sở kế hoạch tổng thể và kế hoạch chuyên biệt 
theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. 

- Hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học cũng như hoạt động giám sát đã được các đơn vị 
chức năng triển khai đồng bộ, toàn diện, đặc biệt quan tâm đến yếu tố kết nối bên ngoài 
và không ngừng cải thiện CSVC phục vụ người học. Điều này đã hỗ trợ tích cực cho 
việc học tập, NCKH, sinh sống và phát triển bản thân của người học. 

- Các hoạt đông hỗ trợ người học được rà soát, đánh giá một cách hệ thống, đảm bảo sự 
phù hợp và tương thích 

- Hoạt động hỗ trợ, giám sát người học được Học viện đánh giá thường xuyên, kết quả 
đánh giá được sử dụng để cải tiến, phục vụ tốt hơn nữa cho sinh viên. 

2.Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Do số lượng sinh có nhu cầu tham gia các CLB văn hóa thể dục thể thao ngày càng nhiều 

nhưng CSVC, trang thiết bị hỗ trợ còn hạn chế. 
- Chưa có bể bơi, sân golf 
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3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân thực 
hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện  

Ghi 
chú 

1.  Khắc phục tồn tại 1: Do số lượng 
sinh có nhu cầu tham gia các 
CLB văn hóa thể dục thể thao 
ngày càng nhiều nhưng CSVC, 
trang thiết bị hỗ trợ còn hạn chế. 

Học viện đang lên kế 
hoạch hỗ trợ nơi sinh 
hoạt cho các CLB 

Ban QL 
CSVC (chủ 
trì), Văn 
phòng HV 
(phối hợp) 

Quý IV, 
2022 
 
 
 

 

2.  

Khắc phục tồn tại 2: Chưa có bể 
bơi, sân golf  

HV đã có kế hoạch 
XD mới nhà thể thao 
đa năng, bể bơi., sân 
bóng đá, sân golf,... 
phục vụ cho các hoạt 
động của CLB sinh 
viên. 

Ban QL đầu 
tư, Ban QL 
CSVC 

Quý 
III/2022- 
Quý IV, 
2023 

 

3.  Phát huy điểm mạnh 1: Đảng ủy, 
Ban giám đốc cũng như các khoa 
chuyên môn đã lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao các hoạt động hỗ trợ sinh 
viên. GV, CBHT có năng lực, 
nhiệt huyết, thương yêu và thực 
sự quan tâm sinh viên. Các hoạt 
động hỗ trợ là toàn diện, bám sát 
nhu cầu thực tiễn của sinh viên, 
được xây dựng trên cơ sở kế 
hoạch tổng thể và kế hoạch 
chuyên biệt theo chức năng 
nhiệm vụ của từng đơn vị. 

Tiếp tục tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy, BGĐ, 
BCN các khoa tới 
toàn thể CBVC trong 
toàn HV về công tác 
phục vụ và hỗ trợ sinh 
viên. 
Tiếp tục làm tốt công 
tác xây dựng kế hoạch 
trong hoạt động phục 
vụ, hỗ trợ và giám sát 
sinh viên 

Đảng ủy, 
HĐHV, 
BGĐ, Ban 
chủ nhiệm 
các khoa và 
các Ban/TT 
liên quan 
trong học 
viện 

Hàng 
năm 

 

4.  Phát huy điểm mạnh 2: Hoạt 
động phục vụ, hỗ trợ người học 
cũng như hoạt động giám sát đã 
được các đơn vị chức năng triển 
khai đồng bộ, toàn diện, đặc biệt 
quan tâm đến yếu tố kết nối bên 
ngoài và không ngừng cải thiện 
CSVC phục vụ người học. Điều 
này đã hỗ trợ tích cực cho việc 
học tập, NCKH, sinh sống và 
phát triển bản thân của người 
học. 

Tiếp tục triển khai 
đồng bộ, toàn diện 
theo kế hoạch các 
hoạt động phục vụ, hỗ 
trợ và giám sát người 
học, đặc biệt quan tâm 
yếu tố kết nối bên 
ngoài và cải thiện 
CSVC phục vụ người 
học.  

Các đơn vị 
chức năng 
liên quan 
trong học 
viện 

Hàng 
năm 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân thực 
hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện  

Ghi 
chú 

5.  Phát huy điểm mạnh 3: Các hoạt 
đông hỗ trợ người học được rà 
soát, đánh giá một cách hệ 
thống, đảm bảo sự phù hợp và 
tương thích 

Tiếp tục làm tốt công 
tác rà soát, đánh giá 
các hoạt động hỗ trợ 
người học, đảm bảo 
sự phù hợp và tương 
thích 

TT ĐBCL, 
các đơn vị 
chức năng 
liên quan 

Hàng 
năm 

 

6.  Phát huy điểm mạnh 4: Hoạt 
động hỗ trợ, giám sát người học 
được Học viện đánh giá thường 
xuyên, kết quả đánh giá được sử 
dụng để cải tiến, phục vụ tốt hơn 
nữa cho sinh viên. 

Tiếp tục cải tiến hoạt 
động hỗ trợ, giám sát 
người học cho ngày 
càng hiệu quả.  

TT ĐBCL 
và các đơn 
vị chức 
năng liên 
quan 

Hàng 
năm 

 

 
 
TIÊU CHUẨN 18. QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà 
soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động 
liên quan đến nghiên cứu. 

 Nhiệm vụ NCKH công nghệ luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu để nâng cao uy tín, vị thế của Học viện. Các chỉ tiêu về hoạt động KH&CN được 
xác định cụ thể trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần 
thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, “phấn đấu đến năm 2020: Số lượng đề tài nghiên cứu các cấp: 
100 đề tài, dự án/năm; Số lượng các đề tài dự án quốc tế hoàn chỉnh tham gia đấu thầu: 15 dự án 
(đề tài)/năm; Tổ chức thành công 20 hội nghị/hội thảo quốc tế/năm, xuất bản trên 80 bài báo quốc 
tế /năm” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, 
nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Hàng năm, số lượng đề tài nghiên cứu các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ và 
tương đương, cấp Học viện): trên 220 đề tài, dự án; Số lượng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 
và đề tài các cấp có sinh viên tham gia hàng năm: trên 100 đề tài;  Số bài báo quốc tế trong danh 
mục ISI/Scopus đạt trên 110 bài/năm [H18.18.01.01_ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm 
kỳ 2015 – 2020; 2020-2025].  

Dựa trên phương hướng chỉ đạo của Đảng bộ, năm 2015 Học viện đã xây dựng Chiến lược 
phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”, trong đó có Chiến 
lược phát triển KH&CN. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch chiến lược, chiến lược KH&CN đã được 
đánh giá và điều chỉnh năm 2021 [H18.18.01.02: QĐ điều chỉnh chiến lược và Chiến lược KHCN 
điều chỉnh 2021; H18.18.01.03_ QĐ 4177/QĐ-HVN 12/23/2015_ Chiến lược  phát triển Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; H18.18.01.04_Báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện chiến lược và điều chỉnh chiến lược KHCN]. 
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Học viện có hệ thống điều hành, thực thi, theo dõi và giám sát, đánh giá các hoạt động 
nghiên cứu, các nguồn lực, đội ngũ nghiên cứu và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu nhằm 
đạt được các mục tiêu chiến lược về KH&CN, bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám 
đốc Học viện và xác định các định hướng nghiên cứu và giám sát việc thực hiện 
[H18.18.03.05_Quyết định 3563/QĐ-HVN ngày 12/11/2015 quy chế tổ chức và hoạt động Học 
viện].  

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hội đồng KH&ĐT) có 
nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc Học viện về việc những công việc liên quan đến KH&CN như: 
Quy chế, quy định về hoạt động khoa học và công nghệ; Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng 
viên, nghiên cứu viên của Học viện; Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, 
hợp tác quốc tế hằng năm, trung hạn và dài hạn; Kế hoạch hợp tác với cơ sở nghiên cứu khoa học, 
cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt 
động liên quan đến khoa học và công nghệ... [H18.18.03.05_Quyết định 3563/QĐ-HVN ngày 
12/11/2015 quy chế tổ chức và hoạt động Học viện; H18.18.03.06: Quyết định thành lập HĐ 
KH&ĐT Học viện 2016-2021]. 

Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện gồm 05 cấp (Học viện 
(Ban KH&CN) – Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu-Bộ môn/PTN- các Nhóm nghiên cứu/Chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ). Hệ thống quản lý được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Học viện. Ban KHCN được giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, giám sát, quản 
lý thực hiện các hoạt động KH, chuyển giao công nghệ, SHTT [H18.18.01.07_ Chức năng nhiệm 
vụ Ban KHCN; H18.18.01.08: Lịch hoạt động KHCN; H18.18.01.09_QĐ 5813/NQ-HĐHV 
12/11/2021_ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; H18.18.01.10_QĐ 
28/QĐ-HVN 05/1/2018 Quy định quản lý khoa học và công nghệ của Học viện]. 

Để triển khai hoạt động quản lý khoa học và công nghệ còn có sự tham gia, phối hợp của 
nhiều đơn vị chức năng trong Học viện, như: Ban TC&KT có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo 
nghiệp vụ về công tác lập kế hoạch tài chính phục vụ nghiên cứu, thanh, quyết toán các chương 
trình, đề tài, dự án KHCN theo quy định; Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư Phối hợp có nhiệm 
vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư; tham mưu quản lý, điều chuyển thiết bị 
để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong Học viện. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc quản lý, 
sử dụng vật tư, trang thiết bị nghiên cứu hiệu quả, Ban Thanh tra định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện việc công tác quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị phục vụ nghiên 
cứu của các đề tài/dự án KHCN các cấp [H18.18.01.11_ Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban 
TC&KT; H18.18.01.12_ Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban QLCSVC&ĐT; H18.18.01.13. 
Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Thanh tra] 

Các văn bản quản lý KHCN của Học viện được xây dựng và triển khai thực hiện dựa vào 
các cơ sở pháp lý, bao gồm (i) Luật KHCN; (ii) Luật SHTT; Luật CGCN; (iii) Các văn bản dưới 
luật; (iv) Các quyết định, quy định về hoạt động KHCN của Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN. Các 
văn bản của Học viện quy định rõ các nhiệm vụ của các bộ phận, đơn vị trong quản lý, giám sát, 
rà soát các hoạt động nghiên cứu cấp Học viện và các đơn vị nghiên cứu trực thuộc. Học viện đã 
xây dựng và ban hành Quy định quản lý hoạt động KH&CN, trong đó quy định quản lý nhiệm vụ 
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KHCN các cấp (cấp quốc gia, cấp Bộ, tỉnh/thành phố, hợp tác quốc tế) từ việc để xuất, đăng ký, 
xét duyệt, triển khai, nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ... [H18.18.01.14 _Quyết định 02 và Quyết 
định 28 về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ; sơ đồ tổ chức] 

Để quản trị thiết bị, CSVC phục vụ hoạt động KHCN, Học viện đã thực hiện Thông tư 
hướng dẫn quản lý tài sản hình thành từ dể tài NCKH các cấp, quy trình thanh lý để tài 
H01.18.01.11 và Quy định quản lý của CSVC của Học viện [H18.18.01.15_ Quy định quản lý của 
CSVC của Học viện]. 

Để động viên, khen thưởng trong công tác KHCN, Học viện đã có quy định về đánh giá 
chất lượng nghiên cứu khoa học với các tiêu chí cụ thể rõ ràng, minh bạch, trên cơ sở đó có chế 
độ khen thưởng, xử phạt đối với các đơn vị, cá nhân hoạt động nghiê cứu khoa học [H18.18.01.16: 
QĐ 28/QĐ-HVN 05/1/2018_ Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học 
và Công nghệ], khen thưởng trong công tác NCKH sinh viên. Các mức khen thưởng được quy 
định trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H18.18.01.17_ 489/QĐ-HVN 02/3/2018 Quy chế chi tiêu nội 
bộ và Quy định khen thưởng các công bố quốc tế [H18.18.01.18_ 1153/QĐ-HVN 28/4/2020_ Quy 
định khen thưởng các công bố quốc tế] 

Học viện đã quy định đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ: Cá 
nhân, tập thể tham gia các hoạt động KH&CN phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp 
theo thông lệ quốc tế, quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
Các đơn vị/cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn về 
đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ;  có ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước 
về khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.; quyền sở hữu trí tuệ.  [H18.18.01.19_QĐ 
28/QĐ-HVN 05/1/2018 Quy định quản lý khoa học và công nghệ của Học viện]. 
 Quy trình xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm của Học viện như sau: Căn cứ vào các văn 
bản hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN [H18.18.01.20_ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 
KHCN hàng năm của Bộ NNPTNT], chiến lược KHCN của Học viện [H18.18.01.21_ Bảng kế 
hoạch KHCN của HV]. Ban KH&CN xây dựng kế hoạch tổng thể cho các hoạt động KHCN hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch KHCN cho các đơn vị liên quan [H18.18.01.22_ Kế hoạch KHCN dài hạn, 
trung hạn, hàng năm;  Thông báo hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN]. Căn cứ vào kế hoạch 
tổng thể, các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KHCN 
chi tiết cho đơn vị mình [H18.18.01.23_ Kế hoach KHCN các đơn vị].  

Học viện thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN định 
kỳ hàng năm, kiểm tra công tác KHCN tại các đơn vị KHCN trong Học viện và tại các cơ sở sản 
xuất – địa điểm thực hiện các nhiệm vụ KHCN, kiểm tra đánh giá kết quả nghiên cứu 
[H18.18.01.24_Quyết định và biên bản họp HĐ đánh giá các báo cáo chuyên đề]và báo cáo cho 
các Bộ, ngành liên quan về những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo và có biện 
pháp khắc phục kịp thời, tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 
[H18.18.01.25_Kịch bản NCKH ứng phó với dịch bệnh Covid-19; H18.18.01.26_Báo cáo tiến độ 
thực hiện đề tài KHCN] 

Kết quả hoạt động của các đơn vị được cập nhật thường xuyên trên hệ thống Quản lý khoa 
học và công nghệ của Học viện theo quy định [H18.18.01.27_QĐ 28/QĐ-HVN 05/1/2018_ Quyết 
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định về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ; H18.18.01.28_ Thông 
báo cập nhật dữ liệu;]. Hàng năm, Ban KHCN tổng hợp kết quả hoạt động KH&CN của Học viện 
2 lần/năm và trình HĐ KHCN&ĐT. Kết quả được báo cáo các bộ, ngành liên quan và được đánh 
giá tại hội nghị KHCN và hội nghị cán bộ, viên chức của Học viện [H18.18.01.29 _ Báo cáo đánh 
giá hoạt động KHCN 6 tháng các năm; H18.18.01.30_Báo cáo TK 18.5, Quyết định/thông báo kế 
hoạch tổ chức Hội nghị; H18.18.01.31_Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm 2017-2021].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy 

nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được 
tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 
 

Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, 
với mục tiêu “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt trình độ đứng đầu trong nước, 
tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhằm giải quyết các vấn đề lý luận 
và thực tiễn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực liên quan của đất nước” 

Để tăng cường kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam đã ban hành các chính sách: Tăng cường và khuyến khích nghiên cứu khoa học thông qua 
việc xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu xuất sắc, nhóm nghiên 
cứu tinh hoa,; Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học; Tăng cường 
đăng ký sở hữu trí tuệ để đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ; Hỗ trợ hoạt 
động tư vấn, chuyển giao công nghệ [H18.18.02.01: Quyết định ban hành các chính sách tìm kiếm 
nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu của Học viện;]. Học viện đã thành lập 36 nhóm nghiên cứu 
mạnh; 04 nhóm tinh hoa; 06 nhóm xuất sắc [H18.18.02.02: QĐ thành lập các nhóm nghiên cứu]. 
Học viện đã ban hành Quyết định 699/QĐ-HVN ngày 12/3/2020 về việc ban hành Đề án thí điểm 
khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học với mục tiêu thu hút, khuyến khích và thúc đẩy công 
tác NCKH. Các nhóm nghiên cứu đều có định mức sản phẩm phải đạt hàng năm như số lượng bài 
báo quốc tế ISI; sản phẩm KHCN được công nhận cấp quốc gia, đăng ký quyền SHTT 
[H18.18.02.03_Bảng định mức sản phẩm của các nhóm nghiên cứu]; Để thúc đẩy thương mại hóa 
sản phẩm KHCN, tạo nguồn thu tái đầu tư cho NCKH, Học viện đã ban hành Quyết định 4165/QĐ-
HVN 09/11/202 quy định Quản lý khai thác sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện; quy định 
tư vấn, chuyển giao. Ban KH&CN, Ban HTQT, và các Đơn vị: 13 Khoa, 21 Viện trung tâm, Công 
ty, 06 PTN ISO được giao nhiệm vụ tìm kiếm kinh phí phục vụ, thúc đẩy nghiên cứu 
[H18.18.02.04_Quyết định 28 ngày 05/1/20248 quy định quản lý khoa học công nghệ; 
H18.18.02.05_Quy định quản lý các viện, trung tâm nghiên cứu].  

Để khuyến khích các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia nghiên cứu đỉnh cao, Học viện đã 
xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá/khen thưởng  tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động KHCN, trong đó khen thưởng bài báo quốc tế với mức khen thưởng tôi đa 60 triệu đồng/ bài 
báo; khen thưởng các sản phẩm KHCN được công nhận cấp quốc gia với mức 5 triệu đồng/sản 
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phẩm [H18.18.02.06_ Quyết định 1153/QĐ-HVN 28/4/2020 Quy định khen thưởng các công bố 
quốc tế; H18.18.02.07_Quyết định 489/QĐ-HVN 02/3/2018_ Quy chế chi tiêu nội bộ] .  

Nhằm mục tiêu tạo được các sản phẩm nghiên cứu liên ngành, hướng đến sản phẩm 
KH&CN tiêu biểu quốc gia, quốc tế; tạo được các yếu tố cạnh tranh; có thể đầu tư hướng tới hình 
thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo của 
các nhà khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao đáp ứng và phục vụ nhu cầu xã hội; tiếp 
cận được các tiêu chí của đại học nghiên cứu tiên tiến; có khả năng làm nòng cột hoặc phối hợp 
với các nhóm nghiên cứu khác để triển khai các hoạt động khoa học, hàng năm  Học viện đều rà 
soát, đánh giá và hỗ trợ kinh phí cho các nhóm nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ được giao 
[H18.18.02.08: QĐ hỗ trợ các nhóm nghiên cứu]. Kinh phí hỗ trợ các nhóm nghiên cứu có xu 
hướng tăng dần qua các năm (Bảng 18.1).  

 
Bảng 18.1. Số lượng và kinh phí hỗ trợ các nhóm nghiên cứu hàng năm của Học viện 2018-

2022 

Năm 
Nhóm nghiên cứu mạnh 

Nhóm nghiên cứu 
Xuất sắc 

Nhóm nghiên cứu Tinh 
hoa 

Số lượng 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 
Số lượng 

Kinh phí 
(Triệu đồng) 

Số lượng 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 
2018 49 2550     
2019 50 2620     
2020 45 1660 5 600 4 880 
2021 46 1830 6 825 6 900 
8/2022 48 1710 9 1125 3 900 

 
Giai đoạn 2017-6/2022, Học viện triển khai ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác 

với 85 đối tác trong nước và 123 đối tác ngoài nước [H18.18.02.09: Danh mục các đơn vị hợp tác 
với Học viện giai đoạn 2017-8/2022]; phối hợp thực hiện 20 đề tài, dự án NCKH với tổng kính 
phí 30 tỷ đồng [H18.18.02.10_Danh sách các đơn vị phối hợp thực hiện đề tài các cấp 2017-2021],  
tổ chức 169 hội nghị/hội thảo với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu quốc tế [H18.18.02.11_ 
Danh sách các hội nghị, hội thảo  các cấp 2017-2021]. Thực hiện 03 dự án TCNL NC để phát triển 
tiềm lực KHCN: 01 dự án nâng cấp thư viện Học viện thành thư viện trung tâm khối nông lâm ngư 
thủy; 01 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu PTN khoa CNTP; đặc biệt là các hợp phần thuộc 
dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 
tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” vay vốn WB (58,7 triệu USD). 

Để đa dạng nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học, Học viện đã chủ động xây dựng 
các chương trình, để tài, dự án nghiên cứu các cấp;  phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa 
phương, doanh nghiệp để nắm bắt yêu cầu của thực tiễn; xây dựng danh mục các sản phẩm, công 
nghệ tiềm năng, công nghệ mới để giới thiệu với các đối tác tiềm năng [H18.18.02.12_Danh mục 
các sản phẩm KHCN có thể chuyển giao 2017-2021]. Bên cạnh đó Học viện thường xuyên tổ chức 
các diễn đàn khoa học để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, trao đổi học thuật nhằm tăng cường 
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năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ [H18.18.02.13_Thông báo tập huấn xây dựng TM, đề 
xuất nhiệm vụ, viết bài báo quốc tế; H18.18.02.14_Kế hoạch tổ chức seminar hàng năm]. 

Để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát kiến khoa học, thu hút nguồn kinh phí phục vụ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, Học viện NNVN đã xây dựng phần mềm quản lý hoạt động 
khoa học và công nghệ và Chợ công nghệ trực tuyến để quảng bá sản phẩm khoa học, công nghệ, 
giới thiệu sản phẩm mới, tiềm lực nghiên cứu đến các đối tác trong và ngoài nước [H18.18.02.15: 
www.qlkh.vnua.edu.vn].   

Giai đoạn 2017-2021, kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đa dạng từ các nguồn 
(NSNN, HTQT, DN) với kinh phí bình quân hàng năm là 67 tỷ đồng/năm thực hiện trên 180 đề 
tài cấp Học viện trở lên và trên 80 đề tài nghiên cứu KH của sinh viên [Phụ lục 1: Bảng 18.2_ Số 
lượng đề tài KHCN các cấp 2017-2021; Bảng 18.3: Bảng tổng hợp kinh phí đề tài KHCN 2017-
2021]. Giai đoạn 2017-6.2022, Học viện được các doanh nghiệp tài trợ trên 15 tỷ đồng cho việc 
tư vấn, hỗ trợ phát triển công nghệ. [H18.18.02.16_ Văn bản tài trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
nghiên cứu của các doanh nghiệp] 

Học viện có Quỹ phát triển KHCN với nguồn thu từ các khoản đóng góp của để tài, dự án 
và các nguồn thu hợp lệ khác với tổng kinh phí nhập quỹ khoảng 05 tỷ đồng/năm. Hàng năm, Học 
viện dành kính phí để hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và đầu tư tiềm 
lực, khuyến khích hoạt động KHCN theo quy định tại Nghị định 99/2014/NĐ-CP [Bảng 18.4]; hỗ 
trợ các công bố quốc tế, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ tổ chức và tham dự hội nghị, 
hội thảo khoa học [H18.18.02.17_ 1153/QĐ-HVN 28/4/2020 Quy định khen thưởng các công bố 
quốc tế; H18.18.02.18_ 489/QĐ-HVN 02/3/2018 Quy chế chi tiêu nội bộ] 

Bảng 18.4. Kinh phí cho sinh viên và người học hoạt động nghiên cứu khoa học giai 
đoạn 2017-6.2022 

Năm 

Kinh phí chi theo NĐ 99/2014/NĐ-CP 

Kinh phí cho sinh viên và người học hoạt động NCKH 
Đầu tư tiềm lực và khuyến khích hoạt động 

KHCN 
Đề tài 

NCKH 
sinh viên 

Thực hiện đề 
tài TTTN 

Thực hiện 
dự án khởi 

nghiệp 
Cộng 

Nâng cấp, sửa 
chữa CSVC 

Chi hoạt 
động 

KH&CN 
Cộng 

2017 775,185,000 8,319,825,000 168,290,000 9,263,300,000 12,121,171,251 1,097,638,048 13,218,809,299 
2018 787,500,000 8,608,800,000 151,715,000 9,548,015,000 7,791,766,886 2,543,029,703 10,334,796,589 
2019 694,500,000 7,296,230,000 167,287,000 8,158,017,000 6,120,314,352 5,428,656,800 11,548,971,152 
2020 671,340,000 6,042,125,000 231,500,000 6,944,965,000 31,494,059,546 6,018,059,000 37,512,118,546 
2021 898,000,000 4,221,915,000 39,500,000 5,159,415,000 14,332,453,930 7,452,822,496 21,785,276,426 

6/2022 597,800,000 1,857,051,700 290,836,000 2,745,687,700   5,040,960,676 5,040,960,676 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất 
lượng nghiên cứu 

Trong chiến lược KHCN của Học viện, các chỉ số thực hiện đã được xác định rõ, bao gồm: 
Số bài báo quốc tế, trong nước, số bài báo ISI, SCI, SCIE và SCOPUS; Số hội nghị, hội thảo, số 
báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế và trong nước; Bình quân số bài 
báo và báo cáo khoa học/số cán bộ khoa học; Số giống cây trồng/vật nuôi, quy trình/tiến bộ kỹ 
thuật, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp và số đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ; Số 
lượng sản phẩm KHCN được chuyển giao hoặc thương mại hóa; Số chương trình/đề tài/dự án khoa 
học trong nước và quốc tế; Số lượng giải thưởng khoa học quốc gia, quốc tế  [H18.18.03.01: Chỉ 
số thực hiện hoạt động KH&CN 2017-2021].  

Các chỉ số này được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành, khen thưởng cá nhân, tập 
thể; miễn giảm kinh phí đóng góp hàng năm của các trung tâm, viện nghiên cứu; và cũng là tiêu 
chí để sáp nhập, giải thể các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện [H18.18.03.02_ Quyết định 
4177/QĐ-HVN 12/23/2015_ Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn năm 2050], và cụ thể hóa trong Quy định quản lý hoạt động KH&CN 
[H18.18.03.03_ 28/QĐ-HVN 05/1/2018_ Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt 
động Khoa học và Công nghệ], các phương án hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của 
Học viện [H18.18.03.04_ Thông báo các phương án hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; 
Quyết định giao định mức hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm cho các nhóm nghiên cứu].  

Đối với các đơn vị, Học viện tổ chức kiểm tra hoạt động KHCN hàng năm, trên cơ sở đó 
định hướng các chỉ tiêu phấn đấu về KHCN cho các đơn vị dựa trên các phương án nghiên cứu 
khoa học hàng năm [H18.18.03.05_Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN hàng năm]. 

Đối với cá nhân các giảng viên và các nhà khoa học, Học viện yêu cầu đánh giá kết quả 
NCKH thông qua bảng kê khai đánh giá hàng năm (định mức và mức độ hoàn thành định mức 
hoạt động khoa học và công nghệ). Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua đối với mỗi cá nhân các nhà 
khoa học [H18.18.03.06_Quy định về công tác thi đua khen thưởng của Học viện]. 

Giai đoạn 2017-8.2022, Học viện đã triển khai thực hiện 1368 đề tài/dự án khoa học công nghệ 
các cấp, bao gồm: 24 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 18 đề tài NCCB; 55 đề tài/dự án 
khoa học công nghệ cấp Bộ; 57 đề tài/dự án hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; 56 nhiệm vụ HTQT; 
702 đề tài KHCN cấp Học viện và 456 đề tài nhóm sinh viên NCKH [Bảng 18.5]. Số lượng đề tài dự án 
cấp Bộ và tương đương trở lên được phê duyệt mới từ 20-30 nhiệm vụ/năm.  

Bảng 18.5. Số lượng đề tài KHCN hàng năm giai đoạn 2017-6.2022 
 

Năm 
Quốc 
gia 

NCCB 
Bộ 

NN&PTNT 
HTQT 

Cấp 
tỉnh/TP 

Học 
viện 

Sinh 
viên 

NCKH 

Tổng 
cộng 

2017 9 7 15 30 47 128 83 319 
2018 11 8 9 12 28 142 85 295 
2019 10 9 14 13 28 151 66 291 
2020 12 10 26 19 22 114 79 282 
2021 17 9 26 56 16 129 75 328 

6.2022 10 6 27 12 10 82 68 215 
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Học viện luôn chỉ đạo sát sao việc thực hiện các hoạt động KHCN, kịp thời nắm bắt tình 
hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN và đảm bảo đúng tiến đo đã đề ra, hàng năm Học viện tổ chức 
kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm (tháng 5-6), kiểm tra nghiệm thu kế hoạch năm (vào tháng 11), 
phối hợp cơ quan chủ quản kiểm tra tiến độ thực hiện và kiếm tra hiện trường thực hiện các đề tải 
dự án. Kết quả thực hiện các để tải dự án được tổng hợp và báo cáo đến cơ quan chủ quản 
[H18.18.03.07_Báo cáo kết quả KHCN gửi Bộ, ngành; Thông báo kiểm tra tình hình thực hiện 
nhiệm vụ KHCN hàng năm của Bộ; Thông báo kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN hàng 
năm của Học viện].  

Hàng năm, Học viện tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức toàn Học viện nhằm 
tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đã để ra, trong đó có hoạt động KHCN. Thông qua 
Hội nghị, toàn thể CBVC của Học viện được thông qua báo cáo kết quả và đóng góp ý kiến nhằm 
khắc phục và nâng cao chất lượng cũng như số lượng các để tài, dự án của Học viện, đồng thời 
góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cho năm tiếp theo [H18.18.03.08: Bảng tổng hợp ý 
kiến góp ý của các đơn vị về công tác NCKH] 

Giai đoạn 2017-2021, CBVC Học viện đã công bố 3037 bài báo khoa học trên các tạp chí 
khoa học chuyên ngành gồm có: 2054 bài bào đăng trên các tạp chí trong nước, 983 bài báo đăng 
trên tạp chỉ nước ngoài (trong đó có 539 bái báo đăng trên chí ISI, 162 bài trên tạp chí Scopus, 
chiếm 71,3%) [H18.18.03.09_Bảng tổng hợp số lượng bài báo hàng năm]. Học viện cũng đăng 
trên 1700 công trình nghiên cứu trong kỷ yếu các hội nghị trong và ngoài nước 
[H18.18.03.10_Danh mục bài hội thảo hàng năm]. Nhiều bài báo là kết quả của các để tài/dự án 
KHCN các cấp [H18.18.03.11_Danh mục bài báo khoa học là sản phẩm của đề tài 2017-2021] , 
tính trung bình có 3 bài báo/đề tài, dự án (tính cả đề tài cấp cơ sở). Các bài báo được đánh giá có 
nội dung khoa học tốt, phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của Học viện và nhu cầu 
của thực tiễn sản xuất.  

Chỉ số công bố quốc tế của cán bộ, giảng viên, sinh viên là một trong các chỉ số quan trọng 
đối với NCKH của Học viện và được Học viện khuyến khích, tạo mọi điều kiện  theo quy định để 
các nhà khoa học thuận lợi trong nghiên cứu và xuất bản quốc tế. Để làm tăng chỉ số này, Học viện 
có chế độ khen thưởng cho bài báo khoa học đăng trên tạp chỉ nước ngoài thuộc loại ISI, SCI, 
SCIE, SCOPUS, sách xuất bản bằng tiếng nước ngoài với kinh phí tối đã là 60 triệu đồng/bài 
[H18.18.03.12_Quyết định 1153/QĐ-HVN 28/4/2020 quy định khen thưởng các công bố quốc tế].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng 

nghiên cứu và phát kiến khoa học. 
Để cải tiến nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học, Ban KH&CN phối kết 

hợp với các đơn vị, viên chức và người học triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, cụ thể như sau: 
Tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan để hoàn thiện các quy định, chính sách liên 

quan tới hoạt động KH&CN. Học viện đã tiến hành lấy ý kiến của các đối tượng là viên chức thông 
qua Hội nghị viên chức và người lao động được tổ chức hàng năm [H18.18.04.01_Báo cáo HN 
CBVC 2017-2021]. Thông qua Hội nghị, viên chức và người lao động của Học viện tham gia góp 
ý kiến về các chính sách và công tác quản lý hoạt động cũng như chất lượng nghiên cứu và phát 
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kiến khoa học. Tại Hôi nghị, viên chức góp ý cho các văn bản quan trọng của Hội nghị bao gồm 
Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định quản lý khoa học. Đây là những văn bản quan 
trọng ảnh hưởng tới công tác quản lý nghiên cứu. Để tiếp thu ý kiến từ các đối tác là các tổ chức, 
doanh nghiệp bên ngoài, Học viện tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp hàng năm Thông qua Diễn đàn 
này, các tổ chức, doanh nghiệp là đối tác của Học viện tham gia góp ý xây dựng các chính sách và 
quy định về KH&CN để giúp Học viện hoàn thiện các chính sách. [H18.18.04.02_BC diễn đàn 
doanh nghiệp]. Với đối tượng là người học, Học viện lấy ý kiến về công tác NCKH để làm căn cứ 
cải tiến thông qua Hội nghị SVNCKH [H18.18.04.03_BC kết quả Hội nghị SVNCKH] và Hội 
nghị với sinh viên hàng năm [H18.18.04.04_Báo cáo kết quả hội nghị đối thoại sinh viên]. 

Học viện đã sửa đổi các quy định QLKH để tăng cường thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, 
tăng cường sự tham gia của các đối tác và gia tăng chuyển giao tri thức, công nghệ cho cộng đồng 
và doanh nghiệp [H18.18.04.05_Quy định KHCN ban hành 2022]. Để thực hiện được điều đó, 
Học viện đã thường xuyên điều chỉnh theo hướng tăng cường đầu tư cho các hoạt động KH&CN 
của các viện chức trong Học viện . 

Để cải tiến công tác chuyển giao công nghệ, quản lý bản quyền công nghệ, thương hiệu, 
thực hiện các nghiên cứu đỉnh cao, Học viện đã ban hành Quy định quản lý hoạt động tư vấn dịch 
vụ khoa học và công nghệ; Quy định quản lý khai thác và sử dụng logo Học viện [H18.18.04.06; 
quản lý hoạt động tư vấn dịch vụ khoa học và công nghệ]; Ban hành Quy định về Hoạt động của 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam Journal of Agricultural Sciences). Học viện 
đã có những cải tiến về quy trình phản biện để từng bước nâng cao chất lượng tạp chí 
[H18.18.04.07_ 2458/QĐ-HVN ngày 10/07/2019 Quy định về Hoạt động của Tạp chí Khoa học 
Nông nghiệp Việt Nam]. 

Thông qua việc tổng hợp ý kiến của các đơn vị, cá nhân ở trong và ngoài Học viện về hoạt 
động KH&CN, Học viện  đã thực hiện nhiều cải tiến trong công tác quản lý nghiên cứu. Những 
cải tiến trong công tác quản lý nghiên cứu được thể hiện trong các báo cáo tổng kết hàng năm về 
hoạt động KH&CN [H18.18.04.08_Báo cáo tổng kết KHCN 2017-2021]. Cụ thể, Quy định quản 
lý hoạt động KH&CN đã được điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với bối cảnh mới và nhằm thúc đẩy 
các hoạt động KH&CN cả về số lượng và chất lương [H18.18.04.09_Đề án thí điểm nhóm NC, 
khen thưởng quốc tế ]. Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ với các nội dung về KH&CN 
được điều chỉnh, hoàn thiện hàng năm góp phần cải tiến công tác quản lý nghiên cứu 
[H18.18.04.10_Quy chế chi tiêu nội bộ]. Các kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm được xây 
dựng, điều chỉnh theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu [H18.18.04.11_Bản kế 
hoạch hàng năm]. Ngoài ra, trong quá trình quản lý, Học viện luôn công bố công khai các quy 
trình quản lý đối với từng hoạt động NCKH, quá trình triển khai các hoạt động luôn đảm bảo có 
sự tương tác giữa các đơn vị chuyên môn với các ban liên quan. Đây cũng là kênh thu thập thông 
tin trực tiếp giúp Học viện hoàn thiện quy trình quản lý trong mỗi khâu điều hành hoạt động 
KH&CN. 

Từ năm 2018, Học viện đã thành lập 49 nhóm nghiên cứu mạnh, trong quá trình hoạt động 
Học viện đã rà soát, đánh giá, tổ chức lại các nhóm nghiên cứu dựa trên kết quả hoạt động và nhu 
cầu thực tiễn của Học viện. Đến nay (8/2022), Học viện có 60 Nhóm nghiên cứu và phân loại 
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thành các nhóm khác nhau dựa trên mục tiêu và chỉ số đánh giá (48 nhóm NC mạnh; 09 nhóm NC 
xuất sắc; 3 nhóm NC tinh hoa) [H18.18.04.12_QĐ thành lập nhóm NC]. Trong giai đoạn 2021-
2025, Học viện có kế hoạch tiếp tục đổi mới và triển khai các Chương trình nghiên cứu nhằm gia 
tăng chất lượng các công bố quốc tế trên các tạp chí quốc tế có uy tín và uy tín cao 
[H18.18.04.13_QĐ thí điểm thành lập nhóm nghiên cứu; Quy định QLKH Học viện].  

Đối với công tác quản lý hoạt động NCKH của người học, Học viện đã thường xuyên cải 
tiến công tác quản lý thông qua việc hoàn thiện Thể lệ Cuộc thi SV NCKH hàng năm 
[H18.18.04.14_Quy định giải thưởng svnckh của Học viện]. Học viện đã ban hành quy định về đề 
xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên [H18.18.04.15_Quy định đề xuất ý tưởng nghiên 
cứu]. Các ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải thưởng được Học viện đặt hàng và 
đầu tư kinh phí để sinh viên làm chủ nhiệm triển khai nghiên cứu. 

Học viện thường xuyên nâng cấp hệ thống quản lý KH&CN, xây dựng CSDL về KH&CN 
trực tuyến để viên chức và người học có nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và chuyển giao 
tri thức, công nghệ (https://qlkh.vnua.edu.vn; https://infolib.vnua.edu.vn). 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 18: 6 
1. Điểm mạnh:  
 Học viện đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định để làm căn cứ triển khai thực hiện 
các hoạt động trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Học viện đã huy động được 
các nguồn lực, triển khai chiến lược, đồng thời, triển khai hợp tác với các đối tác: phối hợp nghiên 
cứu, trao đổi học thuật, hội nghị, tọa đàm để tìm kiếm kinh phí phục vụ, thúc đẩy nghiên cứu. Đề 
án khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học đã tạo cơ chế để hỗ trợ các NCKH, công bổ quốc 
tế, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu, hỗ trợ các hoạt động trao đổi học thuật.  

Nguồn kinh phí ngoài ngân sách phục vụ nghiên cứu ngày càng tăng và đa dạng như: Kinh 
phí hỗ trợ nghiên cứu từ các tập đoàn, công ty lớn (tập đoàn Trung Nam, tập đoàn Xuân Thiện, 
tập đoàn Orion), các tổ chức quốc tế. 

Học viện có hệ thống CSVC, các phòng thí nghiệm hiện đại, đạt chuẩn ISO phục vụ các 
công tác nghiên cứu. Học viện liên kết chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 
Đồng thời, đã từng bước tin học hóa hệ thống quản lý KHCN, đồng thời đã tăng cường và phát 
huy vai trò của các đơn vị chuyên môn trong quản lý KHCN. 

Học viện đã xây dựng được các phương án nghiên cứu khoa học phù hợp với tầm nhìn, sứ 
mạng của Học viện, và phù hợp với năng lực sở trường của giảng viên, nhà khoa học và phù hợp 
với đặc thù của các đơn vị. Các định mức NCKH cụ thể, rõ ràng về số lượng các bài báo, đề tài/dự 
án, giống/Quy trình/TBKT/GPHI… Học viện đánh giá kết quả NCKH thông qua bảng kê khai 
đánh giá hàng năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua 
đối với đơn vị/cá nhân. 
2. Điểm tồn tại:  

Số công bố quốc tế vẫn chưa cao như kỳ vọng của đại học nghiên cứu.  
Chưa có hệ thống phần mềm kết nối tổng thể giữa nghiên cứu khoa học, tài chính, cơ sở 

vật chất phục vụ nghiên cứu. 
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3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn 

thành) 

Ghi 
chú 

1.  Nâng cao hiệu quả 
của các nhóm 
nghiên cứu 

Rà soát, giải thể, sáp nhập, 
xây dựng các nhóm nghiên 
cứu khoa học để tang số lượng 
bài báo quốc tế 
Hoàn thiện quy định khoa học 
và công nghệ, trong đó quy 
định rõ sản phẩm của trưởng 
nhóm và thành viên các nhóm 
nghiên cứu 

Ban KH&CN 
Các đơn vị 
Các nhóm 
NC 
Giảng viên 

Hàng năm 
 
 

 

2.  Tăng cường công 
bố quốc tế 

Tăng cường đề tài cấp Học 
viện trọng điểm trong đó yêu 
cầu sản phẩm là các công bố 
quốc tế trên các tạp chí uy tín;  
Rà soát và hỗ trợ các chủ 
nhiệm đề tài cấp quốc gia, cấp 
Bộ, cấp tỉnh trong việc tìm tạp 
chí phù hợp, hỗ trợ dịch thuật, 
tăng mức khen thưởng 

Các nhóm 
NC 
Giảng viên 

Hàng năm 
 

 

3.  Xây dựng hệ thống 
phần mềm quản trị 
Học viện 

Xây dựng hệ thống phần mềm 
quản trị Học viện kết nối, liên 
thông các hoạt động liên quan 
đến KHCN giữa các đơn vị 
trong Học viện 

Ban KH&CN 
Khoa CNTT 
Các đơn vị 

2022-2023  

 
TIÊU CHUẨN 19. QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

Tiêu chí 19.1. thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản 
quyền và kết quả nghiên cứu 

Hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 
được thiết lập trong Chiến lược phát triển KHCN thuộc Chiến lược phát triển Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: “Công bố và đăng ký bản quyền, sở hữu 
trí tuệ các sản phẩm KHCN” [H19.19.01.01_Quyết định 4177/QĐ-HVN 12/23/2015_ Chiến lược  
phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050] 

Để thực hiện mục tiêu quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế kết quả nghiên cứu, Học 
viện tiếp tục thực hiện Quy định về sở hữu trí tuệ được ban hành Quyết định số 02 /QĐ-NNH ngày 
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02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, trong đó có các quy 
định về quản lý sản phẩm sở hữu trí tuệ; trình tự đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; phân chia 
lợi nhuận tài sản trí tuệ sau thương mại hoá và các biện pháp xử lý hành vị vi phạm quy định. Để 
đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện, Quy định về sở hữu trí tuệ năm 2013 đã được thay thế bằng 
quy định Quản lý khai thác sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện ban hành năm 2020, trong 
đó có quy định rõ về chuẩn mực, đạo đức, bảo hộ phát minh, sáng chế, bản quyền các kết quả 
nghiên cứu [H19.19.01.02_Quyết định số 4165/QĐ-HVN, ngày 9/11/2020 quy định quản lý, khai 
thác sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện] 

Việc quản lý, lưu trữ các kết quả nghiên cứu hình thành từ các nhiệm vụ KHCN các cấp 
được thực hiện theo quy định quản lý khoa học và công nghệ của Học viện ban hành năm 2013, 
được sửa đổi, bổ sung năm 2018 và năm 2022 [H19.19.01.03: Quyết định số 02 /QĐ-NNH ngày 
02/01/ 2013; H19.19.01.04: Quyết định 28 ngày 05/1/2018; Quyết định 1874/QĐ-HVN quy định 
quản lý khoa học công nghệ].  
  Để hỗ hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai thác thương mại hóa các đề tài nghiên 
cứu, Học viện đã thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp để ươm tạo công nghệ, hoàn 
thiện sản phẩm trước khi thương mại hóa [H19.19.01.05: Quyết định thành lập Trung tâm đổi mới 
sáng tạo]. Để quản lý về việc khai thác tài sản trí tuệ, Học viện đã ban hành quy định quản lý hoạt 
động dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ nhằm quản lý, hướng dẫn các hoạt 
động tư vấn chuyển giao các quy trình kỹ thuật, giải pháp hữu ích, sản phẩm nông nghiệp (giống 
cây trồng, giống vật nuôi, thủy sản, vật tư nông nghiệp khác); hỗ trợ khai thác thương mại hóa các 
sản phẩm từ đề tài nghiên cứu thông qua việc xây dựng các doanh nghiệp nông nghiệp – Spin off 
[H19.19.01.06_ Các đề án thành lập các Spin off/+ Quyết định thành lập các Spin off; 
H19.19.01.07_ Quyết định số 1871/QĐ-HVN, ngày 12/4/2022 quy định quản lý hoạt động dịch 
vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ] 
  Ban KH&CN được Giám đốc Học viện giao là đầu mối quản lý và hỗ trợ bảo hộ các phát 
minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu như: Tư vấn về việc đặt tên giống, mẫu máy, 
thành tựu khoa học..., đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và tiếp thị sản phẩm khoa học công nghệ; Xây 
dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm trí tuệ; Xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung trình Giám đốc Học viện ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về sở hữu trí tuệ của Học 
viện; thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của Nhà nước; Tổ chức bộ phận quản lý về 
sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; Đăng ký cấp và 
thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, văn bằng bảo hộ 
các đối tượng sở hữu công nghiệp, bằng bảo hộ giống cây trồng và các sản phẩm khoa học và công 
nghệ của Học viện; Xúc tiến quảng bá sản phẩm trí tuệ ra thị trường; thương thảo và ký kết các 
hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng các sản phẩm trí tuệ; Phối hợp với Ban Thanh 
tra thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về 
sở hữu trí tuệ; Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ; Giáo dục, tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ; Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ [H19.19.01.08: 
Quy định chức năng nhiệm vụ Ban KH&CN]. Ban Khoa học và Công nghệ phân công 01 cán bộ 
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chuyên trách quản lý và hỗ trợ bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 
[H19.19.01.09: Bảng phân công nhiệm vụ Ban KH&CN] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai 
Các tài sản trí tuệ được đăng ký bảo hộ theo đúng quy định của luật sở hữu trí tuệ. Giai 

đoạn 2017-8.2022, Học viện có 55 sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 12 sản phẩm được 
chấp nhận đơn hợp lệ [ H19.19.02.01: Danh mục và Quyết định bảo hộ quyền SHTT]. 

Học viện có được hệ thống các văn bản quy định về việc ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài 
sản sở hữu trí tuệ. Các quy định, hướng dẫn trong việc đăng ký bản quyền, quyền sở hữu công 
nghiệp, công nhận sản phẩm KHCN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ của cán bộ, GV của Học viện được quy định cụ thể tại Quy định về sở hữu trí tuệ 
(H19.19.02.02_ Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 2/1/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nông 
nghiệp Hà Nội quy định về Sở hữu trí tuệ) và Quy định quản lý, khai thác sản phẩm khoa học công 
nghệ của Học viện (H19.19.02.03_Quyết định số 4165/QĐ-HVN, ngày 9/11/2020).  

Các quy định này được cụ thể hoá tại Quy trình hướng dẫn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, 
giải pháp hữu ích/ sáng chế được đăng tải trên website của Học viện và Ban KHCN (H19.19.02.04_ 
Quy trình hướng dẫn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, giải pháp hữu ích/ sáng chế).  

Bên cạnh đó, hằng năm nhằm tăng cường nhận thức về SHTT bằng cách tổ chức tập huấn 
về SHTT. Tăng cường năng lực cho lãnh đạo và cản bộ quản lý SHTT thông qua việc tham dự các 
hội thảo tập huấn về SHTT [H19.19.02.05_Tài liệu tập huấn về SHTT, đăng ký bảo hộ, công bố 
quốc tế].  

Học viện rà soát các sản phẩm KHCN tiềm năng để hỗ trợ việc đăng ký SHTT 
[H19.19.02.06_ Danh mục các sản phẩm SHTT từ đề tài/ dự án KHCN của Học viện và Quyết 
định công nhận / nghiệm thu đi kèm]. Học viện ưu tiên cấp KP cho các đề tài đăng ký sản phẩm 
của đề tài được công công nhận SHTT như giống cây trồng/vật nuôi, chế phẩm, tiến bộ kỹ thuật, 
giải pháp hữu ích… [H19.19.02.07:_Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện đề tài KHCN trọng điểm 
Học viện]. Ngoài ra, Học viện còn hỗ trợ kinh phí để ươm tạo công nghệ đối với các sản phẩm 
khoa học công nghệ tiềm năng [H19.19.02.08: Danh mục công nghệ và kinh phí hỗ trợ các sản 
phẩm KHCN tiềm năng] 

Sau khi được hỗ trợ các thủ tục bảo bộ và được cấp văn bằng sáng chế, sản phẩm trí tuệ 
được ghi nhận vào hệ thống theo dõi của Ban Khoa học và Công nghệ để thực hiện việc xây dựng 
CSDL. Các sản phẩm tiêu biểu được công nhận cấp quốc gia như giống cây trồng, tiến bộ kỹ thuật, 
giải pháp hữu ích,… được công bố tại website của Học viện và Ban KHCN; các bài báo khoa học 
trong nước và quốc tế được cập nhật vào hệ thống quản lý khoa học của Học viện [H19.19.02.09: 
Phần mềm quản lý khoa học]. 

Số lượng công bố quốc tế và trong nước của Học viện tăng vượt trội so với giai đoạn trước: 
3037 bài báo trong và ngoài nước (trung bình: 607 bài báo/ năm), với 539 bái báo đăng trên chí 
ISI, 162 bài trên tạp chí Scopus; 253 sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình sách hướng 
dẫn (Bảng 31 và Bảng 33_Phụ lục 2). Các bài báo quốc tế được đăng tại tạp chí uy tín thuộc danh 
mục WoS/Scopus có chỉ số impact factor (IF) cao được xét khen thưởng với mức thưởng cao nhất 
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là 60 triệu đồng/ bài báo (H19.19.02.10_ Quyết định khen thưởng các công bố quốc tế). Đối với 
các giống cây trồng, tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu ích, bằng độc quyền sáng chế mới được công 
nhận cấp quốc gia sẽ được khuyến khích khen thưởng là 5 triệu đồng/ sản phẩm (H19.19.02.11_ 
Quy định quản lý Khoa học và Công nghê).  

Giai đoạn 2017 – 8.2022, Học viện được công nhận cấp quốc gia 33 giống, 22 tiến bộ kỹ 
thuật/giải pháp hữu ích/phát minh sáng chế (H19.19.02.12_ Danh mục các tiến bộ kỹ thuật, sản 
phẩm trí tuệ giai đoạn 2017-2021). Học viện đã ký 11 hợp đồng khai thác sản phẩm giống cây 
trồng, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa 
phương trong cả nước [H19.19.02.13: Danh mục hợp đồng khai thác sản phẩm] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện. 

Hàng năm, Học viện đều triển khai rà soát việc quản lý tài sản trí tuệ trong toàn Học viện, 
kết quả rà soát được tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 30/6 hàng 
năm[H19.19.03.01_Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN &ĐMST]. Học viện quy định cụ thể về 
chế độ báo cáo kết quả hoạt động KHCN hàng năm đối với các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao 
trực thuộc Học viện, trong đó có báo cáo công tác quản lý tài sản trí tuệ [H19.19.03.02: Quyết định 
963/QĐ-HVN 14/4/2017 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động các viện, 
trung tâm và công ty]. Hệ thống rà soát việc quản lý tài sản trí tuệ được quy định tại Quyết định 
số 28 ngày 05/1/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 1874/QĐ-HVN ngày 12/4/2022 quy 
định quản lý khoa học công nghệ [H19.19.03.03: Quyết định 28 ngày 05/1/2018; Quyết định 
1874/QĐ-HVN quy định quản lý khoa học công nghệ] 

Ban KH&CN được Học viện giao làm đầu mối tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về sở hữu trí tuệ; tiếp nhận và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý 
vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Các Khoa, viện, trung tâm nghiên cứu được giao kiểm tra, đôn 
đốc các tác giả sản phẩm KHCN thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với Học viện về công tác SHTT 
[H19.19.03.04: Quyết định 4165/QĐ-HVN 2020 quy định quản lý khai thác sản phẩm KHCN] 

Kết quả rà soát được đối chiếu, so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch về tài sản trí tuệ hàng 
năm của Học viện gồm: Số lượng bài báo khoa học; số lượng giống cây trồng/TBKT công nhận 
cấp quốc gia; phát minh/sang chế; sở hữu công nghiệp [H19.19.03.05: Bảng so sánh kết quả rà 
soát]. Kết quả đối sánh còn được sử dụng để giảm trừ nghĩa vụ tài chính hàng năm, sáp nhập, giải 
thể đối với các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Học viện [H19.19.03.06: Quyết định miễn 
giảm nghĩa vụ tài chính] 

Việc khai thác, chuyển giao các tài sản phẩm trí tuệ của Học viện được thực hiện thông 
qua các hợp đồng chuyển giao theo quy định của pháp luật và được Hội đồng KHCN cấp Học viện 
đánh giá hiệu quả của công nghệ trước khi đưa vào danh mục các sản phẩm KHCN có khả năng 
chuyển giao phục vụ sản xuất [ H19.19.03.07_ Quy định quản lý KHCN; H19.19.03.08_ Danh 
mục sản phẩm KHCN có khả năng chuyển giao 2017-8.2022 ].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
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Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ 
nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

Công tác quản lý tài sản trí tuệ tại Học viện trước đây chưa thực sự đảm bảo được “bản 
quyền” của các tác giả nên dẫn tới thực trạng thất thoát sản phẩm KHCN, nhìn nhận được thực 
trạng này, Học viện đã tiến hành điều chỉnh và sửa đổi các văn bản, quy định liên quan tới quản lý 
tài sản trí tuệ [H19.19.04.01_Báo cáo đánh giá thực trạng sử dụng tài sản mang thương hiệu Học 
viện] 

Các văn bản, quy định liên quan tới quản lý tài sản trí tuệ của Học viện được lấy ý kiến từ 
các đơn vị, viên chức, người lao động và người học trước khi ban hành. Học viện thường xuyên 
thực hiện lấy ý kiến của các bên liên quan trong lĩnh vực quản lý sở hữu trí tuệ thông quá các cuộc 
họp giao ban, Hội nghị cán bộ. [H19.19.04.02_Bản dự thảo sửa đổi quy định quản lý SHTT; 
H19.19.04.03_Các công văn lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi quy định quản lý SHTT]. 

Dựa trên ý kiến của các bên liên quan, Học viện đã tiến hành điều chỉnh các quy định về 
công tác quản lý sở hữu trí tuệ. Năm 2020, Học viện đã ban hành Quy định Quản lý, khai thác sản 
phẩm khoa học công nghệ của Học viện [H19.19.04.04_ Quyết định số 4165/QĐ-HVN, ngày 
9/11/2020 của Giám đốc Học viện về Ban hành Quy định Quản lý, khai thác sản phẩm khoa học 
công nghệ của Học viện] 

Quy định quản lý, khai thác sản phẩm KHCN năm 2020 đã làm rõ và cụ thể hóa các hình 
thức khai thác, phân định quyền, phân chia thu nhập và lợi ích cũng như quy định quyền và nghĩa 
vụ của các chủ thể liên quan trong hoạt động quản lý tài sản trí tuệ. Đặc biệt các điều khoản được 
điều chỉnh và bổ sung tại quy định quản lý, khai thác sản phẩm KHCN năm 2020 theo hướng 
hướng động viên khuyển khích đội ngũ tham gia NCKH thông qua các chính sách đòn bẩy như: 
tăng tỷ lệ % lợi nhuận thu được từ hoạt động CGCN cho các tác giả; nâng cao quyền và trách 
nhiệm của các bên liên quan đối với TSTT nhằm đảm bảo quyền sở hữu cho Học viện và các tác 
giả.  

Bên cạnh điều chỉnh các quy định quản lý, Học viện cũng chú trọng đa dạng hóa các hình 
thức, phương thức tư vấn chuyển giao công nghệ, khuyến khích các hoạt động tư vấn, tư vấn 
chuyển giao công nghệ từ nhiều nguồn khác nhau. Học viện thành lập trung tâm Đổi mới sáng tạo 
Nông nghiệp với mục tiêu “Khai tác hiệu quả nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ thông qua 
việc phát triển các hướng nghiên cứu công nghệ mới- giá trị cao – liên ngành – tích hợp với công 
nghệ 4.0 và đồng sáng tạo với các doanh nghiệp đề tạo ra giá trị mới phục vụ xã hội” 
[H19.19.04.05_ Quyết định thành lập TT Đổi mới sáng tạo nông nghiệp]. Giai đoạn 2017-8.2022,  
trên cơ sở tham mưu của Ban KH&CN và Trung tâm Đổi mới sang tạo nông nghiệp, Học viện đã 
hỗ trợ ươm tạo 15 công nghệ, trong đó có 05 sản phẩm được đăng ký bảo hộ SHTT như: Giống 
hoa lan Huệ Hồng Vân, chế phẩm VSV tái tạo thảm thực vật và 10 sản phẩm được chấp nhận đơn 
hợp lệ [H19.19.04.06: Danh mục các sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT; H19.19.04.07: Danh 
sách sách sản phẩm được chấp nhận đơn hợp lệ] 

Học viện đã và đang thí điểm xây dựng các doanh nghiệp nông nghiệp – Spin off để đẩy 
mạnh các hoạt động chuyển giao KHCN, nâng cáo giá trị của các sản phẩm trí tuệ có thể thương 
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mại hóa của Học viện, cũng như góp phần bảo vệ quyền lợi của các tác giả. [H19.19.04.08_Các 
đề án thành lập các Spin off+Quyết định thành lập các Spin off].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19:  
1. Điểm mạnh:  

Học viện đã xây dựng được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền 
và kết quả nghiên cứu. Có quy định,hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký SHTT và giao đơn vị làm 
đầu mối hỗ trợ thực hiện các thủ tục để bảo vệ quyền SHTT. Trong 5 năm gần đây, Học viện không 
có vụ việc nào liên quan đến vi phạm tiêu chuẩn năng lức và đạo đức về NCKH hoặc vi phạm 
quyền SHTT.  

Học viện đã xây dựng được CSDL về các giống cây trồng,  tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu 
ích được công nhận, các ấn phẩm KHCN và CSDL này được công bố trên website của Học viện. 
Hàng năm, Học viện vẫn có khen thưởng để khuyến khích các nhà khoa học, nhóm các nhà khoa 
học có thành tích tốt trong công bố, đăng ký SHTT. Học viện đã thiết lập hệ thống bảo mật và 
kiểm soát theo dõi truy cập các bài báo. Đặc biệt, Học viện tăng cường chuyển giao KHCN thông 
qua việc hình thành các spin off.  
2. Điểm tồn tại:  

 Công tác truyền thông, ứng dụng CNTT quảng bá sản phẩm SHTT chưa mạnh.   
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi 
chú 

Khắc phục 
1.  Tăng số lượng sản 

phẩm SHTT, patent, 
giống, TBKT, 
QTKT,… 

Tổ chức các hội đồng 
đánh giá để đề xuất các 
sản phẩm KHCN tiềm 
năng từ đó xây dựng kế 
hoạch để phát triển các 
sản phẩm tiềm năng và 
tiến hành đăng ký SHTT 

- Ban KHCN 
chủ trì; 
- Các khoa 
chuyên môn, các 
viện/trung tâm 
nghiên cứu phối 
hợp thực hiện 

Hằng năm   

2.  Đẩy mạnh truyền 
thông, quảng bá để 
thương mại hóa các 
sản phẩm SHTT 
tiềm năng 

 - Ban KHCN 
chủ trì; 
- TT ĐMST, các 
DN  
Spin off , TT 
QHCC phối hợp 

Hằng năm  

Phát huy 
1 Nâng cao hệ thống 

quản lý công tác 
 - Ban KHCN 

chủ trì; 
Hằng năm  
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đăng ký SHTT, 
quản lý tài sản trí 
tuệ 

- Các khoa 
chuyên môn, các 
viện/trung tâm 
nghiên cứu phối 
hợp thực hiện  

2 Tổ chức tập huấn 
hướng dẫn đăng ký, 
bảo hộ các sản 
phẩm KHCN  

 Ban KHCN Hằng năm  

 
 

TIÊU CHUẨN 20. HỢP TÁC VÀ ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong 

nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 
Những nhiệm vụ trọng tâm là “Đẩy mạnh hợp tác KHCN với các tổ chức, cá nhân; xây 

dựng và phát triển các mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế”. Học viện xây dựng và thực 
hiện kế hoạch hợp tác dài hạn, trung hạn và hàng năm nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác với các 
tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế [H20.20.01.01_Chiến lược  phát triển Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050].  

Việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong NCKH tại Học viện được định 
hướng và triển khai theo một hệ thống có sự phân định rõ ràng giữa các đơn vị và bộ phận. Đảng 
ủy và HĐHV tổ chức lãnh đạo việc xây dựng các chiến lược và định hướng công tác hợp tác trong 
NCKH. Ban Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Giám đốc phụ trách công 
việc. [H20.20.01.02: Quyết định phân công NV cho các Phó Giám đốc] 

Các đơn vị chức năng được giao các nhiệm vụ cụ thể để triển khai các hoạt động hợp tác 
trong NCKH theo Quy định tổ chức hoạt động của Học viện. Học viện thành lập các đơn vị chuyên 
trách: Ban KH&CN, Ban HTQT [H20.20.01.03_Quyết định thành lập Ban KH&CN]: Ban 
KH&CN thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất cho Giám đốc Học viện về các kế hoạch, quy 
định, quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, là đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát và 
tổ chức thực hiện các hoạt động của Học viện [H20.20.01.04_QĐ2488/QĐ-HVN ngày 10/10/2014, 
Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban KHCN]. Ban HTQT thực 
hiện chức năng tham mưu, đề xuất cho Giám đốc Học viện về các kế hoạch, quy định, quy chế 
quy định hoạt động HTQT; là đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các hoạt 
động HTQT trong Học viện [H20.20.01.05_QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của 
Ban Hợp tác quốc tế]. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cán bộ (TCCB) phối hợp trong xây dựng và phát 
triển mạng lưới, quan hệ hợp tác về quản lý cán bộ viên chức, người học đi công tác, học tập và 
nghiên cứu trong nước và nước ngoài [H20.20.01.06_QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu của Ban TCCB]; Văn phòng Học viện là đơn vị chức năng đầu mối trao đổi với các đối tác 
trong nước, các khoa chuyên môn phân công lãnh đạo và trợ lý chuyên trách để triển khai và thực 
hiện các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học [H20.20.01.07_QĐ chức năng, nhiệm vụ, 
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quyền hạn và cơ cấu của VPHV]. Hơn nữa, Học viện giao quyền tự chủ cho các Khoa/Viện/Trung 
tâm xây dựng hợp tác với các đối tác (viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và 
ngoài nước) trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các Khoa đều có 01 lãnh đạo và 01 
trợ lý phụ trách khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.  

Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban HTQT, Ban KH&CN làm rõ các trách nhiệm liên 
quan của mỗi ban trong việc quản lý, phát triển hợp tác trong nghiên cứu. Ban KH&CN phối hợp 
với Ban HTQT và các đơn vị khác để xây dựng kế hoạch, kết nối và phát triển hợp tác trong NCKH 
với các đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong nước để triển khai các hoạt động 
NCKH [H20.20.01.08: chức năng nhiệm vụ của Ban HTQT, Ban KH&CN]. Các đối tác trong 
nước hợp tác với Học viện trong việc triển khai các đề tài/nhiệm vụ NCKH các cấp, tổ chức các 
hội thảo khoa học, công bố chung, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu của NH và các hoạt động 
NCKH khác. Các đối tác trong nước tham gia NCKH với Học viện với tư cách là các đối tác hoặc 
phối hợp các nguồn lực (chuyên gia, tài chính, thông tin, công nghệ, kết nối mạng lưới…) để cùng 
triển khai các hoạt động NCKH. Từ đó, các công bố chung được công bố trong và ngoài nước. 
Các đối tác trong nước cũng phối hợp với Học viện để triển khai các hoạt động chuyển giao tri 
thức và kết quả nghiên cứu ứng dụng và thực tiễn, phục vụ cho cộng đồng và doanh nghiệp.  

Ban HTQT chịu trách nhiệm tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đối tác quốc 
tế, đồng thời xây dựng và quản lý thực hiện các dự án nghiên cứu HTQT và có nguồn tài trợ nước 
ngoài [H20.20.01.09_QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban Hợp tác quốc tế]. 
Ban KH&CN chịu trách nhiệm tìm kiếm và xây dựng mạng lưới hợp tác, quản lý các đề tài nghiên 
cứu với các đối tác trong nước [H20.20.01.10_Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban KHCN].  

Quy chế hoạt động HTQT [H20.20.01.11_QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
của Ban Hợp tác quốc tế] và Quy chế hoạt động KHCN [H20.20.01.12_QĐ2488/QĐ-HVN ngày 
10/10/2014, Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban KH&CN] quy 
định rõ về phân quyền cho các cá nhân, đơn vị trong trường trong việc triển khai, quản lý đối với 
các để tài hợp tác nghiên cứu và các dự án quốc tế mà họ trực tiếp xây dựng và thực hiện cùng đối 
tác. Học viện có chính sách phát triển mối quan hệ hợp tác bằng hình thức khen thưởng, bình xét 
thi đua đối với các cá nhân, tập thể thông qua kết quả công bố quốc tế, đấu thầu thành công các đề 
tài dự án [H20.20.01.13_Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ]. 

Để thu hút và mở rộng mạng lưới các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu và CGCN, Học 
viện đã đăng tải thông tin về thế mạnh của Học viện, đồng thời liên tục đăng tải các hoạt động, kết 
quả/thành tựu KHCN trên website của Học viện [H20.20.01.14_Thành tựu KHCN của HV]. Học 
viện đã ký kết hợp tác với mạng lưới các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong nước 
[H20.20.01.15_Danh mục các Thảo thuận hợp tác với DN] và quốc tế [H20.20.01.16_Danh mục 
các Thảo thuận hợp tác với đối tác Quốc tế]. Bên cạnh đó, Học viện đã thành lập Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo nông nghiệp nhằm xây dựng và phát triển thị trường KH&CN và hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo [H20.20.01.17_QĐ thành lập TT ĐMST]. Đặc biệt Học viện đã xây dựng đề án 
thành lập 05 Doanh nghiệp Spin off, kết nối với các đối tác ngoài Học viện trong hoạt động nghiên 
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cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ [H20.20.01.18_QĐ thành lập 
các Spin off]. 

Học viện thông qua các cuộc họp của HĐHV và các cuộc họp của BGĐ, các cuộc họp giao 
ban, họp cán bộ chủ chốt, Hội nghị viên chức và người lao động hàng năm để tổng kết, đánh giá 
từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ của công tác hợp tác trong NCKH nhằm mở 
rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng của hoạt động hợp tác và đối tác trong NCKH 
(H20.20.01.19_Danh mục các buổi họp giao ban với các đơn vị). Việc quản lý hoạt động hợp tác 
đối tác trong NCKH đảm bảo hiệu quả thông qua việc xây dựng kế hoạch chi tiết trên cơ sở các 
mục tiêu chiến lược của Học viện. Học viện xác định rõ ràng, cụ thể yêu cầu, nhiệm vụ cũng như 
sản phẩm dự kiến và phân công nhiệm vụ các đơn vị để triển khai. Để đảm bảo tiến độ và kết quả, 
việc tổ chức giám sát được thực hiện thông qua cơ chế báo cáo giao ban, sơ kết, tổng kết, trên cơ 
sở đó điều chỉnh, cập nhật kế hoạch, nguồn lực để đảm bảo hiệu quả.  

Tất cả các quy định, chính sách nhằm thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác và đối 
tác trong NCKH đều được thường xuyên rà soát, cập nhật và đăng tải thông qua hệ thống các kênh 
thông tin nội bộ, hệ thống email và website Học viện. 

Tự đánh giá mức đạt được của Tiêu chí: 6 
Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối 

tác nghiên cứu  
Học viện đã ban hành và triển khai nhiều chính sách nhằm phát triển hoạt động hợp tác và 

đối tác trong NCKH. Căn cứ trên chiến lược, Học viện có các kế hoạch dài hạn trung hạn, ngắn 
hạn để phối hợp các đơn vị để triển khai các hoạt động KHCN.  

  Các quy chế, chính sách, kế hoạch được phổ biến tới từng đơn vị và cán bộ viên chức 
thông qua hệ thống email, các buổi họp giao ban, tổng kết và trên website của Học viện để các quy 
chế, chính sách này được triển khai trong toàn Học viện [H20.20.02.01_Thông báo + biên bản họp 
+ Thỏa thuận hợp tác triển khai hoạt động hợp tác trong nước và nước ngoài]. Cụ thể: 

- Về tổ chức, hoạt động: Học viện đã tăng cường phân cấp, phân quyền cho các đơn vị phát 
triển hợp tác, đối tác ở trong và ngoài nước để triển khai hoạt động NCKH. 

- Về nguồn nhân lực: Học viện đã thực hiện các chính sách tuyển dụng, đào tạo, phát triển 
GV, CB quản lý có năng lực hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác trong NCKH. Học viện đã tăng 
cường mời các đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia ở trong và ngoài nước để tham gia 
nhiều hoạt động NCKH như triển khai các đề tài nghiên cứu, tham gia các hội đồng đánh giá đề 
tài nghiên cứu, cử CB, GV tham gia các hoạt động NCKH ở trong và ngoài nước. Học viện đã 
hình thành các nhóm nghiên cứu để phát huy thế mạnh, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả cũng 
như đáp ứng được như cầu thực tiễn 

- Về tài chính: Học viện đã tăng cường định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động phát triển 
hợp tác và đối tác trong NCKH như quy định hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án nghiên cứu; tăng 
mức chi hỗ trợ đoàn ra, đoàn vào để hợp tác nghiên cứu; tăng mức chi tổ chức các hội thảo, hội 
nghị quốc gia và quốc tế; bổ sung quy định triển khai các chuyên đề nghiên cứu để thực hiện phản 
biện, tư vấn chính sách. Học viện đang triển khai 60 nhóm nghiên cứu mạnh, NC xuất sắc và tinh 
hoa trong giai đoạn 2018-2022 và hỗ trợ kinh phí hoạt động các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên 
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cứu xuất sắc và nghiên cứu tinh hoa và được hỗ trợ kinh phí hoạt động tương ứng là 50-70 triệu 
đồng, 150 triệu đồng và 400 triệu đồng/nhóm/năm. Học viện có chính sách khuyến khích các cá 
nhân và đơn vị có thành tích đưa được nhiều hợp đồng hợp tác nghiên cứu, công bố quốc tế và 
hoàn thành tốt các công trình nghiên cứu. [H20.20.02.02_Quy định quản lý HĐ KHCN]. Đặc biệt, 
Học viện đã phê duyệt đề án thí điểm khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học nhằm thu hút 
các chuyên gia trong và ngoài nước tới làm việc tại Học viện [H20.20.02.03_Quyết định 699/QĐ-
HVN ngày 12/3/2020_ Phê duyệt đề án thí điểm khuyến khích nghiên cứu khoa học].  

Các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu được xây dựng và phát triển bằng nhiều hình thức 
như: các hoạt động giao lưu, đối ngoại giữa các cấp lãnh đạo tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác 
nghiên cứu cấp Học viện/đơn vị [H20.20.02.04_ Thảo thuận hợp tác với đối tác trong nước và 
quốc tế], tổ chức hội nghị/hội thảo/semina khoa học, cử các giảng viên và cán bộ nghiên cứu đi dự 
các hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên môn để giao lưu, học hỏi và mở rộng mạng lưới quan hệ 
[H20.20.02.05_ Các quyết định cử cán bộ đi tham dự Hội nghị trong và ngoài nước], liên kết với 
các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu hoặc quản lý ở địa phương hoặc các đối tác nước ngoài để 
xây dựng hoặc đầu thầu các đề tài, dự án hoặc chương trình có nguồn tài trợ [H20.20.02.06_ Thảo 
thuận hợp tác với đối tác trong nước và quốc tế].  

Học viện đã xây dựng và triển khai nhiều dự án, đề tài, chương trình nghiên cứu có sự hợp 
tác với các đối tác trong nước và nước ngoài như: đề tài cấp Nhà nước, các đề tài cấp Bộ,….các 
dự án tài trợ ODA/WB/Viện trợ không hoàn lại, đề tài nghị định thư, dự án phi chính phủ, ... 
[H20.20.02.07_ Danh mục đề tài, dự án các cấp và kết quả nghiệm thu]. Từ các đề tài, dự án, các 
nhà khoa học của Học viện đã tạo ra 55 giống cây trồng, vật nuôi, tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu 
ích được công nhận cấp quốc gia (Phụ lục 2: Bảng 37). Kết quả này đã thu hút nhiều sự quan tâm 
và đặt hàng của các đối tác và nhận được nhiều đề nghị hợp tác từ các tỉnh thành trong cả nước 
[H20.20.02.08_ Thảo thuận hợp tác/đề án/đề tài/dự án triển khai xây dựng các đề án quy hoạch, 
phát triển nông nghiệp cho các tỉnh/thành phố]. 

Học viện chú trọng liên kết với các địa phương, doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ và phát triển sản phẩm. Học viện đã triển khai nhiều đề tài NCKH cấp Tỉnh/Thành 
phố ở các địa phương trên khắp cả nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng 
Yên, Thái Bình, Sơn La, Hòa Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận….. Bên cạnh đó, Học viện đã ký kết 
hợp tác NCKH với nhiều doanh nghiệp như Công ty Orion, Tập đoàn Trung Nam, Công ty 
Aimstones, Công ty Sinjin, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN các tỉnh... [H20.20.02.09_ Thảo thuận 
hợp tác với địa phương, doanh nghiệp]. Các công ty/tập đoàn đã ký kết tại trợ nhiều dự án: dự án 
phát triển nông nghiệp dưới pin mặt trời ở Ninh Thuận (Tập đoàn Trung Nam tài trợ 10 tỷ), dự án 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Công ty Aimstones tài trợ 9,5 tỷ) [H20.20.02.10: Quyết 
định cấp kinh phí thực hiện dự án; H20.20.02.11: Danh mục sản phẩm hợp tác phát triển] …. 

Học viện đã xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế và ký hợp tác với MOU với các trường, 
viện nghiên cứu tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Nga, 
Bulgaria, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Ailen, Thụy Sĩ, Canada và Hoa Kỳ…[H20.20.02.12_ Danh mục đối 
tác nước ngoài có hợp tác với HV trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ]. Nhiều đề 
tài, công trình hợp tác nghiên cứu cũng được xây dựng và thực hiện bởi các cá nhân hoặc các nhóm 
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nghiên cứu và nhận sự hỗ trợ của Học viện dưới nhiều hình thức như các dự án WB, JICA, OKP, 
Ailen, Bỉ, Eramus, Koica… Giai đoạn 2017-8/2022, Học viện đã ký kết 123 MOU với các đối tác 
quốc tế và triển khai 124 chương trình, dự án quốc tế [H20.20.02.13_MOU 2017-8/2022; 
H20.20.02.14_ Danh mục đề tài, hợp đồng, văn bản tài trợ… của các đối tác nước ngoài]. Thông 
qua 124 chương trình/dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã cử cán bộ và người học đi 
trao đổi, học tập để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tại nhiều nước có nền khoa học tiên 
tiến như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc; Xuất bản nhiều ấn phẩm khoa học quốc tế có sự tham gia của 
các đối tác, chuyên gia nước ngoài [H20.20.02.15: Bảng tổng hợp số lượng cán bộ được cử đi đào 
tạo thông qua các đề tài/dự án hợp tác quốc tế; H20.20.02.16:  Số lượng công bố khoa học chung 
có sự tham gia của các đối tác, chuyên gia nước ngoài] 

Ngoài ra, Học viện cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tham gia đóng góp trí tuệ vào các chủ 
trương, chính sách và các đề án lớn, quan trọng của Chính phủ và các địa phương trong cả nước 
[H20.20.02.17: Thư mời và góp ý chính sách, đề án quốc gia]   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được 

triển khai thực hiện 
Rà soát tính hiệu quả trong hợp tác và đối tác nghiên cứu được xem là một nội dung quan 

trọng trong hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của Học viện. Việc rà soát tính hiệu quả trong 
hợp tác và đối tác nghiên cứu được thực hiện bởi các đơn vị được phân công đầu mối thực hiện là 
Ban KH&CN, Ban HTQT. Học viện định kỳ rà soát, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình 
trong lĩnh vực NCKH và HTQT. 

Việc rà soát, đánh giá tính hiệu quả của hợp tác nghiên cứu khoa học được tiến hành định 
kỳ tuỳ theo các loại hình hợp tác đề tài/ dự án….Các đề tài, dự án và chương trình hợp tác nghiên 
cứu được Học viện kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần (tháng 5-6 và tháng 11-12) hoặc đột xuất 
[H20.20.03.01_ Danh mục các đề tài, dự án hợp tác nghiên cứu trong nước; H20.20.03.02: Báo 
cáo tiến độ + Biên bản đánh giá định kỳ]. Các đề tài hợp tác cấp Nhà nước, cấp Bộ, dự án HTQT 
được Học viện phối hợp với các cơ quan chủ quản và nhà tài trợ rà soát tiến độ và kiểm tra hiện 
trường và tình hình thực hiện. [H20.20.03.04_ Danh mục các đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ;  
H20.20.03.05: Báo cáo tiến độ + Biên bản đánh giá định kỳ ]. 

Các dự án nghiên cứu trọng điểm (Dự án WB, Jica, Koica, Việt – Bỉ, Trung Nam…) được 
Học viện giám sát và kiểm tra thường xuyên, để kịp thời xử lý các vấn đềvà đảm bảo tiến độ thực 
hiện. [H20.20.03.06_ Biên bản họp các dự án: WB, Jaica, Koica, Việt – Bỉ, Trung Nam…]. Hàng 
năm, các hoạt động NCKH và HTQT có báo cáo tổng kết đánh giá kết quả dựa trên kế hoạch đã 
đặt ra [H20.20.03.07: Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN hàng năm]  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được 

các mục tiêu nghiên cứu 
Trong những năm vừa qua, hoạt động hợp tác NCKH của Học viện luôn được cải thiện để 

mở rộng và đạt được mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong thức tiễn sản xuất và tăng 
cường công bố khoa học. Cụ thể:  



 256 

Học viện đã rà soát, cập nhật và ban hành các quy định, cơ chế, chính sách khuyến khích 
nghiên cứu khoa học: Quy định KHCN năm 2022, quy định khen thưởng công bố quốc 
tế…[H20.20.04.01_Quyết định khen thưởng công bố quốc tế; H20.20.04.02_ Phương án NCKH 
qua các năm; H20.20.04.03_Quyết định khen thưởng công bố quốc tế]. Mặt khác, Học viện cũng 
tiếp tục ban hành các quy định về SHTT để thúc đẩy hoạt động hợp tác thương mại hóa sản phẩm 
khoa học [H20.20.04.04_ Quy định quản lý sản phẩm khoa học và công nghệ; H20.20.04.05_ Quy 
định quản lý thương hiệu]. Đặc biệt, Học viện đã tiến hành rà soát hoạt động nghiên cứu, tư vấn, 
chuyển giao, sản xuất – kinh doanh của các cán bộ trong toàn Học viện nằm nắm bắt được tiềm 
năng hiện có (nhưng chưa được khai thác hiệu quả) của các cán bộ, từ đó xây dựng các chiến 
lược/kế hoạch khai thác, phát huy tiềm năng và lợi thế này [H20.20.04.06_ Báo cáo kết quả rà soát 
tư vấn, chuyển giao].  

Từ đó, Học viện đạt được các kết quả sau:  
Trong nước, Học viện không ngừng mở rộng hợp tác với các địa phương, viện NC, trường, 

cơ quan quản lý và các cá nhân trong lĩnh vực hợp tác NCKH.  
Số lượng các dự án, đề tài, chương trình hợp tác nghiên cứu với đối tác trong nước duy trì 

đều đặn qua từng năm với tổng mức đầu tư tăng. [H20.20.04.07: Bảng 20: Thống kê kinh phí, số 
lượng đề tài dự án hàng năm].  

Giai đoạn 2017-8.2022, Học viện đã triển khai thực hiện 1368 đề tài/dự án khoa học công 
nghệ các cấp, bao gồm: 24 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 18 đề tài NCCB; 55 
đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp Bộ; 57 đề tài/dự án hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; 
56 nhiệm vụ HTQT; 702 đề tài KHCN cấp Học viện và 456 đề tài nhóm sinh viên NCKH [Bảng 
18.5_Tiêu chuẩn 18]. Các đề tài/dự án này đều được triển khai theo đúng tiến độ đặt ra. 

Để ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Học viện đã xây dựng các kịch bản ứng 
phó phù hợp, vì vậy số lượng các công bố trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục tăng, cụ thể: Công 
bố quốc tế năm 2017 là 123 bài; 2022: 233 bài. (Bảng số 33_Phụ lục 2).  

Ở phạm vi quốc tế, Học viện cũng không ngừng mở rộng mạng lưới quốc tế và có tham 
gia các tổ chức NCKH quốc tế. Giai đoạn 2017 – 8.2022, Học viện có 124 chương trình, dự án, 
hợp đồng quốc tế; và 52 chương trình/dự án hợp tác quốc tế với tổng kinh phí tài trợ ước tính 
khoảng 60 triệu đô la Mỹ bao gồm tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng của Học viện; tổ chức 187 
hội thảo trong nước và quốc tế;  

Ngoài ra, Học viện đã thu hút nhà quản lý từ các Bộ và địa phương, nhà khoa học đến làm 
việc, tham gia đánh giá và cố vấn cho các định hướng nghiên cứu đề tài, dự án nghiên cứu trọng 
điểm [H20.20.04.08_ Quy định quản lý HĐ KHCN].  

Về cơ sở vật chất phục vụ NC, nhiều trang thiết bị đã được đầu tư (06 Phòng thí nghiệm 
đã được đăng ký ISO, đang xây dựng 01 Trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong khuôn khổ dự án 
WB), số lượng kinh phí thực hiện đề tài dự án duy trì  trung bình 87 tỷ đồng/năm. Do vậy, các kết 
quả NCKH  trong giai đoạn 5 năm đã đạt được các mục tiêu đã đề ra: 

- Số lượng công bố quốc tế tăng nhanh, trong đó nhiều công bố quốc tế có đồng tác giả là 
các nhà khoa học nước ngoài và các nhà khoa học trong nước; 

- 100% Nhóm nghiên cứu và Chương trình nghiên cứu đều có sự tham gia của các nhà 
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khoa học nước ngoài và các nhà khoa học trong nước, do vậy tạo ra sự giao lưu học thuật, góp 
phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho các GV của Học viện; 

- 100% các đề tài/nhiệm vụ NCKH cấp trên cơ sở đều có sự phối hợp của các tổ chức, 
doanh nghiệp và có sự tham gia của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước, do vậy các đề 
tài/nhiệm vụ có thêm nguồn lực cho nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào 
thực tiễn; 

- Toàn bộ 100% các hội thảo quốc tế có sự hợp tác với các đối tác nước ngoài, do vậy chất 
lượng của các bài viết được nâng cao; 

- Nhiều NCS của Học viện đã được hỗ trợ thông qua các dự án để nâng cao năng lực nghiên 
cứu. 

Học viện nhận được nhiều tài trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, trao đổi cán bộ nghiên cứu để 
nâng cao năng lực nghiên cứu, tạo sản phẩm phục vụ xã hội như: Tài trợ thiết bị nghiên cứu sản 
xuất giống khoai tây sạch bệnh trên giàn khí canh do Tập đoàn Orion Hàn Quốc trao tặng; Hỗ trợ 
kinh phí nghiên cứu khoa học của các trường đại học khối Pháp ngữ, Vương quốc 
Bỉ…[ H20.20.04.09: Danh mục và văn bản hỗ trợ kinh phí, CSVC của các đối tác] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20: 6 
1. Điểm mạnh:  

Học viện có chiến lược dài hạn và trung hạn trong phát triển hợp tác trong NCKH; Có quy 
chế, quy định về quản lý các công trình hợp tác nghiên cứu; Có chỉ số cụ thể về phát triển hợp tác 
trong nghiên cứu theo lộ trình từng năm. Học viện có thế mạnh và uy tín cao trong NCKH và 
CGCN lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Có chính sách thu hút chuyên gia và thúc 
đẩy mở rộng mạng lưới đối tác NCKH. Các đề tài, dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu được 
theo dõi, rà soát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.   
2. Điểm tồn tại:  
Hợp tác với doanh nghiệp lớn để thực hiện các chương trình quốc gia, liên ngành, liên vùng còn 
hạn chế. 
3. Kế hoạch cải tiến:  
 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi 
chú 

1.  Tiếp tục tăng cường 
khuyến khích vai trò 
cá nhân trong phát 
triển hợp tác 

Lập cơ chế khuyến 
khích hoạt động hợp 
tác NCKH cụ thể, chi 
tiết hơn hơn 
Đưa đánh giá về hiệu 
quả kinh tế của các 
hoạt động hợp tác 

- Ban 
KH&CN chủ 
trì 
- Ban HTQT, 
các khoa, 
viện, trung 

2022  
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nghiên cứu vào bộ chỉ 
số đánh giá NCKH và 
hoạt động đối ngoại 

tâm nghiên 
cứu phối hợp 

2.  Tăng cường các dự 
án hợp tác với các 
đối tác với các 
doanh nghiệp/Tập 
đoàn lớn để thực 
hiện các chương 
trình quốc gia, liên 
vùng 

Thành lập các nhóm 
NC/tổ công tác tìm 
hiểu nhu cầu của các 
đối tác, nhu cầu thị 
trường 

- Ban 
KH&CN chủ 
trì 
- Ban HTQT, 
các khoa, 
viện, trung 
tâm nghiên 
cứu phối hợp 

2022  

 
 
TIÊU CHUẨN 21: KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 
 
Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 
để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 
   
 Thực hiện chỉ đạo và định hướng của Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học 
viện đã xây dựng kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng trong các lĩnh vực như: 1. Đào tạo và bồi 
dưỡng để nâng cao năng lực của cộng đồng; 2. Chuyển giao công nghệ, giải quyết các vấn đề cấp 
bách của đất nước; 3. Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn,…; 4. Kết nối và hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; 5. Phối 
hợp với các đơn vị ngoài Học viện để khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực của Học viện 
để phục vụ cộng đồng. [H21.21.01.01. Chiến lược, chính sách phát triển hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng giai đoạn 2018 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2030] 
 Hàng năm, các đơn vị trong Học viện như: khoa, ban, viện, trung tâm và tương đương xây 
dựng kế hoạch chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năng cao năng lực của cộng đồng về việc 
kết nối cộng đồng và cung cấp dịch vụ [H21.21.01.02. Kế hoạch về kết nối phục vụ cộng đồng của 
Học viện từ năm 2018 đến năm 2022], [H21.21.01.03. Kế hoạch hàng năm của các đơn vị có nội 
dung kết nối và phục vụ cộng đồng 2018-2022]. Ban Khoa học và công nghệ xây dựng kế hoạch 
hợp tác, chuyển giao công nghệ tại các địa phương trên cả nước xây dựng các nhóm nghiên cứu 
mạnh có chuyên môn sâu để sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước và hợp 
tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các dự án phục vụ cộng đồng; Ban Quản lý 
đào tạo, Trung tâm QHCC&HTSV xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các địa 
phương [H21.21.01.04. Kế hoạch đào tạo, tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại các địa 
phương 2018-2022], xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực chuyên môn cho Bộ, các địa phương, 
hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
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Học viện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vì cộng đồng tại các địa phương như chiến 
dịch tình nguyện mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi, các chương trình phổ biến 
thông tin pháp luật hàng năm cho sinh viên.[H21.21.01.05. Kế hoạch Chiến dịch tình nguyện mùa 
hè xanh giai đoạn 2018-2022; H21.21.01.06. Kế hoạch Hiến máu nhân đạo giai đoạn 2018-2022; 
H21.21.01.07. Kế hoạch Tiếp sức mùa thi giai đoạn 2018-2022] 

Học viện đã ban hành quy định về việc kết nối và phục vụ cộng đồng [H21.21.01.08. Quy 
định về việc kết nối và phục vụ cộng đồng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam] Với sứ mạng 
phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức, Học viện xác 
định PVCĐ là một trong những giá trị cam kết quan trọng của mình. Trách nhiệm PVCĐ cũng 
được thể hiện rõ trong triết lý đào tạo của Học viện, đó là: Giáo dục hướng tới khai phóng, gắn với 
thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo và được triển 
khai qua những việc làm hết sức cụ thể và thiết thực như: Xây dựng nội dung chương trình, các 
khóa đào tạo để phát triển cộng đồng doanh nhân; Hỗ trợ tư vấn và chuyển giao tri thức cho doanh 
nghiệp; Đổi mới các mô hình đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp hướng tới tạo ra giá trị gia tăng 
cho cộng đồng; Hợp tác thực hiện các đề tài nghiên cứu phục vụ sự phát triển của các doanh nghiệp, 
địa phương; Tích cực đầu tư cho các hoạt động và dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng tới 
PVCĐ; Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện...  
 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 
được thực hiện. 
 Căn cứ Nghị quyết được Đảng ủy Học viện ban hành, kế hoạch được Ban Giám đốc phê 
duyệt, các đơn vị triển khai thực hiện kết nối cộng đồng tới các đối tượng tại các địa phương, sở, 
ban, ngành của các tỉnh, các doanh nghiệp bao gồm [H21.21.02.01. Nghị Quyết chuyên đề Đảng 
ủy Học viện giai đoạn năm 2018-2022], [H21.21.02.02. Quy định quản lý về hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng của Học viện]. 
 
a) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực của cộng đồng 
 Tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo ngắn hạn (theo chủ đề đặt hàng của địa phương) và dài 
hạn (tại chức) nhằm đào tạo theo nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành của 
các tỉnh, tổ chức các lớp đào tạo cung cấp chứng chỉ, tập huấn kỹ năng (Ban Quản lý đào tạo; 
Trung tâm QHCC&HTSV; các khoa, ban, viện, Trung tâm). [H21.21.02.03. Thông báo về việc 
hướng dẫn tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cộng đồng của các 
đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm QHCC&HTSV, Trung tâm Kỹ năng mềm,…]: 
b) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giải quyết các vấn đề cấp bách của đất 
nước 
 Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và các dự án liên quan 
đến tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, nông nghiệp và phát triển nông thôn, chăn nuôi, thú y, 
kinh tế, xã hội và một số dự án hỗ trợ cộng đồng khác (Ban Khoa học và Công nghệ, các khoa, 
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ban, viện, Trung tâm và tương đương trong Học viện). Tiến bộ kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật (Ban 
Khoa học và Công nghệ), thống kê số lượng các giải pháp. [H21.21.02.04. Thông báo hướng dẫn 
về việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện] 
c)  Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về các lĩnh vực nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 
 Tổ chức các hội thảo quốc tế, trong nước, tham gia vào các hội chợ, ngày hội triển lãm về 
ngành nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, quản lý 
đất đai, nông nghiệp và phát triển nông thôn, chăn nuôi, thú y, kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo, 
khởi nghiệp,… Kết nối với các trường THPT trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh 
THPT [H21.21.02.05. Kế hoạch quảng bá tuyển sinh của Học viện; H21.21.02.06. Kế hoạch hoạt 
động hàng năm của Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Hợp tác quốc tế, Trung tâm QHCC&HTSV] 
d) Tổ chức các hoạt động kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương 
 Hàng năm, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viêntổ chức các hoạt động vì cộng đồng 
tại các tỉnh, địa phương như chiến dịch mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, tập 
huấn cho bà con nông dân các kỹ năng chăm sóc vật nuôi, cây trồng, sử dụng các sản phẩm hữu 
cơ vào trong sản xuất nông nghiệp. [H21.21.02.07. Hình ảnh hoạt động, kế hoạch thực hiện các 
hoạt động chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo; H21.21.02.08. Kế hoạch tổ chức các lớp 
tập huấn nông dân chăm sóc vật nuôi, cây trồng, sử dụng sản phẩm nông nghiệp] 
e) Phối hợp với các đơn vị ngoài Học viện để khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực 
của Học viện để phục vụ cộng đồng. 
 Học viện có bệnh viện Thú y, bệnh viện cây trồng, các phòng thí nghiệm với các trang thiết 
bị hiện đại, sân vận động, nhà thể chất, phòng tập gym,… Học viện đã hợp tác với các cá nhân, cơ 
quan, tổ chức bên ngoài để khai thác, sử dụng cơ sở vật chất của Học viện hiệu quả để phục vụ 
cộng đồng [H21.21.02.09. Quy định về việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân, cơ quan để khai thác 
cơ sở vật chất của Học viện hiệu quả để phục vụ cộng đồng) (Bệnh viện Thú y, bệnh viện Cây 
trồng, Ban Quản lý cơ sở vật chất] 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng. 

 Kết quả thực hiện kết nối cộng đồng và cung cấp dịch vụ được các đơn vị thu thập, 
đánh giá và rà soát định kỳ hàng năm dựa trên các tiêu chí sau [H21.21.03.01. Kế hoạch của Học 
viện về kết nối và phục vụ cộng đồng] 

a) Số lượng các khóa đào tạo; số lượng các khóa được đào tạo cho các sở, ban, ngành và 
doanh nghiệp hàng năm; đào tạo tại chức, đào tạo từ xa, đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc (Ban 
Quản lý đào tạo) [H21.21.03.02. Báo cáo số lượng các khóa đào tạo; số lượng học viện được đào 
tạo cho các sở, ban, ngành và doanh nghiệp hàng năm; đào tạo tại chức, đào tạo từ xa, đào tạo 
nâng cao kỹ năng làm việc] 

b) Số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học và dự án nghiên cứu khoa học của 
Học viện đã được nghiệm thu và chuyển giao cho các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương 
hàng năm. Tổng hợp số lượng đề tài và các dự án trong giai đoạn từ 2018 đến nay (2022) (Ban 
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Khoa học và công nghệ) [H21.21.03.03. Bảng tổng hợp số lượng giống, tiến bộ kỹ thuật, giải pháp 
hữu ích, bằng sáng chế được chuyển giao trong giai đoạn từ 2018-2022] 

c) Các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo nhiệm vụ đặt hàng và 
giải quyết các vấn đề cấp bách của cơ quan Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương như: 
nghiên cứu vắc xin phòng các loại bệnh của vật nuôi, quy hoạch về đất đai, dự báo các vấn đề về 
kinh tế, xã hội [H21.21.03.04. Báo cáo tổng hợp các công việc cấp bách của các đề tài nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2018-2022] 

d) Số lượng các hội thảo quốc tế, trong nước, hội chợ triển lãm tham gia nhằm chia sẻ kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, chăn nuôi, thú y, nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, kinh tế, xã hội,… Tổng hợp số lượng hội thảo quốc tế và trong nước được tổ chức tại Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2018 đến nay (2022) [H21.21.03.05. Báo cáo tổng hợp số lượng 
hội thảo quốc tế và trong nước được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2018-2022] 

e) Quy mô, hiệu quả các chương trình kết nối, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa 
phương (Chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh 
viên do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trung tâm QHCC&HTSV tổ chức và thực hiện). 
[H21.21.03.06. Báo cáo tổng kết Chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên, tổ chức và thực hiện từ 2018-2022] 
 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp 
ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 
  
 Kết quả phân tích các tiêu chí trên cho thấy hoạt động kết nối cộng đồng và cung cấp các 
dịch vụ của Học viện ngày càng được cải thiện và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây 
về số lượng các đề tài, dự án; số lượng các hội thảo, hội nghị, hội chợ được tổ chức ở Học viện để 
chia sẻ kinh nghiệm, các chương trình kết nối, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương đi 
vào chiều sâu và được mở rộng hơn. 
 Để tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động kết nối cộng đồng và cung cấp các dịch vụ 
trong giai đoạn tới, Học viện đa dạng hóa các hình thức và lĩnh vực phục vụ cộng đồng như: 
 - Định hướng mở thêm các ngành, các khóa đào tạo tại Học viện và địa phương để phục 
vụ cộng đồng và đáp ứng nhu cầu xã hội [H21.21.04.01. Kế hoạch cải tiến và mở rộng về các 
chương trình học, ngành học của các Khoa; H21.21.04.02. Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng 
các chương trình học ngắn hạn, các lớp đào tạo kỹ năng, cấp chứng chỉ]. 
 - Gia tăng chất lượng và số lượng của các hoạt động và các công trình thanh niên trong 
chiến dịch mùa hè xanh [H21.21.04.03. Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình 
hoạt động của sinh viên trong cộng đồng] 
 Tiếp tục tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách của Chính phủ liên quan 
đến các lĩnh vực của Học viện phụ trách. [H21.21.04.04. Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng 
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các chương trình kết nối đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ khoa học tại các địa phương và 
doanh nghiệp] 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Đánh giá chung tiêu chuẩn 21: 6 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Học viện đã có chiến lược, định hướng chi tiết, cụ thể về kết nối cộng đồng và cung cấp 
các dịch vụ; công việc lập kế hoạch đã được các khoa, viện, phòng ban chức năng, trung tâm triển 
khai xây dựng hàng năm. 

Hình thức và loại hình kết nối cộng đồng đa dạng, phong phú và hiệu quả. 
 Kết quả thực hiện kết nối cộng đồng và cung cấp dịch vụ được các đơn vị thu thập, đánh 
giá và rà soát định kỳ hàng năm dựa trên các tiêu chí về số lượng và chất lượng. 

  
2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

  
Quy định về phục vụ cộng đồng mới được ban hành năm 2021 nên chưa đánh giá được 

hiệu quả của việc triển khai quy định. 
Việc thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan đã có thực hiện nhưng chưa thường 

xuyên. 
 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ 

Cá nhân thực 
hiện 

Thời gian thực 
hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 
1 Khắc 

phục 
tồn tại 

Phân bổ nguồn lực và quyền tự chủ 
nhiều hơn cho các đơn vị chức năng 
để theo sát nhu cầu các địa phương, 
doanh nghiệp để từ đó có kế hoạch 
nhanh chóng, kịp thời nắm bắt được 
nhu cầu để triển khai dịch vụ được 
tốt hơn 

Học viện và các 
đơn vị chức năng 
trong Học viện 

Hàng năm từ 2023 

2 Khắc 
phục 
tồn tại 

Ban hành quy định, chế tài về việc 
cập nhật thông tin định kỳ theo 
tháng, quý, năm để các đơn vị liên 
quan thực hiện 

TT. 
QHCC&HTSV 

Năm 2023 

3 Khắc 
phục 
tồn tại 

Xây dựng kế hoạch tổng thể, xây 
dựng hệ thống thu thập thông tin, 
phân tích các kết quả phục vụ cộng 
đồng để từ đó có kế hoạch chi tiết, 
phân công cụ thể cho các đơn vị 

TT. 
QHCC&HTSV 

Năm 2023 
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TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/ 

Cá nhân thực 
hiện 

Thời gian thực 
hiện (bắt đầu và 

hoàn thành) 
chức năng thực hiện các nhiệm vụ 
của mình, đảm bảo thực hiện được 
mục tiêu chung. 

 
TIÊU CHUẨN 22. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 
Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn 
học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Học viện sử dụng phần mềm Edusoft quản lý đào tạo do đó các chỉ số liên quan đến người 
học như: các kết quả học tập, rèn luyện, kết quả tốt nghiệp,  … luôn được lưu trữ, theo dõi, và đối 
sánh cải tiến. Phần mềm này phân quyền đến cấp Khoa và SV để theo dõi quá trình học tập. Trong 
quá trình học tập, người học cần phải đạt được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ 
và trách nhiệm được quy định trong CTĐT, qua đó đánh giá được người học từ chất lượng đầu 
vào, chất lượng quá trình đào tạo đến chất lượng tốt nghiệp đầu ra [H22.22.01.01_ Danh mục 
chương trình đào tạo].  

Sau mỗi năm học, Ban Quản lý đào tạo thống kê kết quả học tập của tất cả người học. Từ 
kết quả đó xác định được tỷ lệ người học đạt yêu cầu. Tỷ lệ này được theo dõi, đối sánh giữa các 
năm để cải tiến.  

Bảng 22.1 Xếp loại học tập của sinh viên Đại học chính quy  
(Tính theo năm học – Tháng 6 hàng năm) 

 

Năm học 

Xếp loại học tập của sinh viên 
(Số lượng sinh viên có kết quả đánh giá) 

Xếp loại học tập của sinh viên 
(tỉ lệ %) 

Xuất sắc Giỏi Khá Trung 
bình Yếu Kém Xuất 

sắc Giỏi Khá Trung 
bình Yếu Kém 

2017-2018 2280 2639 5782 4031 5938 2302 9.93 11.49 25.17 17.55 25.95 10.02 

2018-2019 1788 2313 4964 3798 5543 2567 8.53 11.03 23.67 18.11 26.43 12.24 

2019-2020 1370 2325 4825 3279 4598 2228 7.36 12.48 25.91 17.61 24.69 11.96 

2020-2021 1655 3117 6265 3346 2602 1320 9.04 17.03 34.23 18.28 14.21 7.21 

2021-2022 2158 3330 6650 3649 3264 1399 10.55 16.28 32.52 17.84 15.96 6.84 

Học viện công khai kết quả học tập theo học kỳ, năm học và cả quá trình của người học 
trên cổng thông tin để người học chủ động tra cứu, lập kế hoạch học tập nhằm đảm bảo tiến độ 
học tập. 

  Học viện có hệ thống cảnh báo cho người học. Hàng năm Hội đồng xét tốt nghiệp họp rà 
soát người học trong diện cảnh báo học tập từ đó đưa ra biện pháp hỗ trợ người học. Người học 
trong diện cảnh báo được Khoa, tổ công tác sv, giáo viên chủ nhiệm tư vấn và hỗ trợ về tiến độ 
học tập, đăng ký học phần, phương pháp học tập …. [H22.22.01.02_Báo cáo của Ban QLĐT với 
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Hội đồng xét TN về số lượng sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học], [H22.22.01.03_Biên bản họp 
xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học], [H22.22.01.04 Quyết định buộc thôi học], [H22.22.01.05 
Quyết định cảnh báo buộc thôi học]. 

Bảng 22.2. Thống kê tỷ lệ cảnh báo học tập từ năm 2016 đến 2021 bậc đại học 

TT 

Năm 
tuyển 
sinh 

(khóa 
đào tạo) 

SLSV 
nhập học 

SLSV 
cảnh 
báo 

Tỷ lệ cảnh 
báo 

Trong đó, SL thôi học 

Năm 
thứ 1 

Năm 
thứ 
2 

Năm 
thứ 
3 

Năm 
thứ 
4 

Sau 
năm 
thứ 4 

1 2016 
(K61) 4285 648 15.1 240 41 28 193 146 

2 2017 
(K62) 3755 366 9.7 91 30 131 114 0 

3 2018 
(K63) 5684 563 9.9 113 238 212 0 0 

4 2019 
(K64) 4147 561 13.5 330 231 0 0 0 

5 2020 
(K65) 4809 266 5.5 266 0 0 0 0 

6 2021 
(K66) 5869 0 0.0 0 0 0 0 0 

 
Người học thôi học gồm 2 trường hợp: thôi học do kết quả học tập không đạt, thôi học do 

cá nhân tự nguyện xin thôi học. 

Bảng 22.3. Thống kê tỷ lệ buộc thôi học từ năm 2016 đến 2021 bậc đại học 

TT 

Năm 
tuyển 
sinh 

(khóa 
đào 
tạo) 

SLSV 
nhập học 

SLSV 
buộc 
thôi 
học 

Tỷ lệ thôi 
học 

Trong đó, SL thôi học 

Năm 
thứ 1 

Năm 
thứ 
2 

Năm 
thứ 
3 

Năm 
thứ 
4 

Sau 
năm 
thứ 4 

1 2016 
(K61) 4282 67 1.6 0 0 8 2 57 

2 2017 
(K62) 3755 19 0.5 0 0 15 4 0 

3 2018 
(K63) 5684 33 0.6 0 0 33 0 0 

4 2019 
(K64) 4147 0 0.0 0 0 0 0 0 

5 2020 
(K65) 4809 0 0.0 0 0 0 0 0 

6 2021 
(K66) 5869 0 0.0 0 0 0 0 0 

 
 

Qua bảng đối sánh tỷ lệ cảnh báo học tập và buộc thôi học trên có thể thấy số lượng sinh 
viên cảnh báo học tập và buộc thôi học có giảm qua các năm do Học viện đã tiến hành nhiều biện 
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pháp để giảm tỷ lệ sinh viên cảnh báo học tập, thôi học như: phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ 
nhiệm, trợ lý đào tạo của khoa, cán bộ lớp, cán bộ đoàn và với gia đình để tư vấn cho sinh viên 
cũng như phối hợp với Bộ môn, Ban Quản lý đào tạo để mở thêm các lớp theo nguyện vọng của 
sinh viên giúp sinh viên cải thiện kết quả học tập. 

Đối với trường hợp người học tự nguyện xin thôi học được Khoa, Trung tâm Quan hệ công 
chúng và hỗ trợ sinh viên tư vấn trước khia Học viện ra quyết định. Hàng năm, Học viện đều theo 
dõi tỷ lệ người học xin thôi học. Ban Quản lý đào tạo sẽ thống kê cụ thể số lượng người học nghỉ 
học theo từng nguyên nhân, từng học kỳ  [H22.22.01.06_ Thống kê số lượng sinh viên thôi học 
theo năm học và theo từng nguyên nhân, Danh sách sinh viên được hỗ trợ tư vấn].  

Bảng 22.4. Thống kê số người học xin thôi học năm 2017 – 2022 
 

Năm Số người học của Học viện 
Xin thôi học 

Số lượng Tỷ lệ % 
2017 26183 250 0.95 
2018 25318 393 1.55 
2019 23523 541 2.30 
2020 23104 515 2.23 
2021 25762 290 1.13 
2022 23388 235 1.00 

 
Ngoài ra khi SV có nguyện vọng Giám đốc Học viện xem xét cho sinh viên đại học chính 

quy được chuyển sang hệ vừa làm vừa học [H22.22.01.07_ Quyết định cho sinh viên chuyển hệ 
đào tạo]. 

Bảng 22.5. Thống kê số lượng người học hệ chính quy chuyển sang hệ VLVH 

Năm 
Số người học của Học 

viện 
Số người học chuyển 

sang hệ VLVH 
Tỷ lệ % 

2017 26183 14 0.05 
2018 25318 18 0.07 
2019 23523 13 0.06 
2020 23104 25 0.11 
2021 25762 55 0.21 

Học viện luôn có các hoạt động tăng cường hỗ trợ người học. Hàng năm tổ chức đối thoại 
với người học. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp định kỳ 2 lần/học kỳ. Đoàn thanh niên, Hội 
sinh viên tạo diễn đàn gặp gỡ để lắng nghe, trao đổi, tư vấn cho người học. Học viện còn có nhiều 
hình thức khen thưởng người học đạt thành tích tốt trong học tập [H22.22.01.08_ Kế hoạch, thông 
báo, biên bản họp đối thoại giữa người học và lãnh đạo Học viện]. Đối với người học bỏ học, tùy 
nguyên nhân Học viện có các biện pháp cải tiến như: Hỗ trợ vay vốn, xét học bổng vượt khó, tư 
vấn và hỗ trợ sắp xếp lịch làm ngoài giờ với lịch học hợp lý (đối với trường hợp đi làm thêm), 
[H22.22.01.09_ Minh chứng học bổng cho sinh vượt khó, Minh chứng hỗ trợ sinh viên vay vốn]. 
Bên cạnh đó Học viện tổ chức các nhóm sinh viên có học lực giỏi, đạt điểm cao 1 số môn thành tổ 
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tư vấn cho sinh viên có kết quả đánh giá học phần chưa đạt nhằm giảm tỷ lệ sinh viên yếu kém 
[H22.22.01.10_ Minh chứng tổ tư vấn cho sinh viên]. 

Bảng 22.6. Thống kê số lượt đăng ký học lại, cải thiện năm 2020-2021 
TT Học kỳ/Năm học Tổng số lượt SV đăng ký 

học phần tín chỉ 
Tổng số lượt đăng ký học 
lại/ cải thiện 

Tỷ 
lệ % 

1 HK 1 năm 2020-2021 144559 9510 6.6 
2 HK 2 năm 2020-2021 120524 8900 7.4 
3 HK 1 năm 2021-2022 162762 7754 4.8 
4 HK 2 năm 2021-2022 135782 5651 4.2 

Ngoài ra, dựa vào bảng phân tích số lượt đăng ký học lại và cải thiện hàng năm, tỷ lệ lượt 
người học đăng ký học lại, cải thiện điểm qua các năm có xu hướng giảm từ 6.6% xuống còn 4.2%. 
Điều này cho thấy, kết quả học tập của người học ngày càng tốt lên. Người học không còn bị trượt 
các học phần nhiều góp phần giảm tỷ lệ thôi học ở tất cả các CTĐT trong toàn Học viện. 

Để đạt được điều này, công tác cố vấn học tập của khoa, hỗ trợ của các phòng ban chức 
năng được chú trọng để tư vấn, nhắc nhở, động viên người học trong học tập. Học viện thực hiện 
đổi mới giảng dạy, rà soát lại chương trình phù hợp để tăng tính chủ động và năng lực tự học của 
người học. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, giám sát 
và đối sánh để cải tiến. 

 Trong các chương trình đào tạo, Học viện xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng học 
kỳ, năm học từ học phần đại cương đến các học phần chuyên ngành đào tạo theo điều kiện tiên 
quyết của các học phần, cấp độ học của mỗi học phần và chuẩn đầu ra của từng chương trình 
[H22.22.02.01_ Danh mục chương trình đào tạo]. 

Thời gian của một khoá học, được quy định tuỳ thuộc vào trình độ, ngành đào tạo. Thời 
gian đào tạo thiết kế chuẩn cho trình độ đại học là 4-5 năm, trình độ thạc sĩ là 1,5 - 2 năm, trình độ 
tiến sĩ là 3 - 4 năm. Thời gian thực hiện các CTĐT của Học viện được quy định và thông báo cho 
người học vào đầu mỗi khóa học [H22.22.01.02_ Sổ tay sinh viên, Sổ tay Học viên, Quy định đào 
tạo trình độ Tiến sĩ], cụ thể như bảng 22.6 

Bảng 22.7. Thời gian đào tạo các bậc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Trình độ 
đào tạo 

Ngành đào tạo Thời gian 
đào tạo 
thiết kế 

Thời gian rút 
ngắn tối đa 

Thời gian kéo 
dài thêm tối 

đa 

Đại học 

Ngành Kỹ thuật cơ khí,  
Kỹ thuật điện  
Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa 
Thú y 
Kỹ thuật tài nguyên nước 

5 năm 
3 học kỳ chính 

(1.5 năm) 
6 học kỳ chính 

(3 năm) 

Đại học 
Các chương trình đào tạo bằng tiếng 
Anh: 

4,5 năm 
3 học kỳ chính 

(1.5 năm) 
5 học kỳ chính 

(2.5 năm) 
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Trình độ 
đào tạo 

Ngành đào tạo Thời gian 
đào tạo 
thiết kế 

Thời gian rút 
ngắn tối đa 

Thời gian kéo 
dài thêm tối 

đa 
Quản trị kinh doanh nông nghiệp 
Khoa học cây trồng 
Kinh tế tài chính 
Công nghệ sinh học 

Đại học 
Các ngành còn lại 

4 năm 
2 học kỳ chính 

(1 năm) 
4 học kỳ chính 

(2 năm) 

Thạc sĩ 
Tất cả các ngành 

2 năm 
1 học kỳ chính 

(0.5 năm) 
4 học kỳ chính 

(2 năm) 

Tiến sĩ 
Tất cả các ngành 

4 năm 
2 học kỳ chính 

(1 năm) 
4 học kỳ chính 

(2 năm) 
Hàng năm, Học viện tổ chức 04 đợt xét tốt nghiệp cho SV (30/3, 25/7, 30/9, 30/12). Trước 

mỗi đợt tốt nghiệp, Ban Quản lý đào tạo báo cáo về tỷ lệ người tốt nghiệp trước Hội đồng xét tốt 
nghiệp của Học viện. 

Học viện có hệ thống phần mềm Edusoft giám sát thời gian tốt nghiệp của từng sinh viên 
so với thời gian thiết kế của khóa học. Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên theo năm nhập 
học được thể hiện trong bảng 22.7 

Bảng 22.8.  Thống kê kết quả rèn luyện của sinh viên năm 2017-2021 

TT Năm học 

Tổng số 
SV tham 
gia đánh 

giá 

Kết quả rèn luyện 

Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu Kém 

1 2017-2018 20912 422 3412 16036 957 72 13 
2 2018-2019 18094 513 3298 12904 1237 110 32 
3 2019-2020 15644 561 3397 10865 770 44 7 
4 2020-2021 16138 823 4283 10191 804 29 8 
5 2021-2022        

 
Nhìn chung, thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên là đối với các chương trình đào 

tạo có thời lượng thiết kế 4/4,5/5 năm lần lượt là 4,14/4,59/5,01. Nhằm hỗ trợ người học có thể tốt 
nghiệp đúng thời hạn, Học viện đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người học trong cả 03 giai đoạn: 
trước khi người học tham gia quá trình đào tạo, trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp. Người 
học có thể theo dõi thời khóa biểu từng kỳ trong năm để chủ động quá trình học tập. Sau khi có 
kết quả thi của mỗi học kỳ Ban quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị xét học vụ, gửi kết quả 
đến người học. Số liệu về kết quả học tập, rèn luyện của người học được lưu giữ bởi phần mềm 
quản lý đào tạo và được thể hiện trong báo cáo hàng năm, đồng thời cảnh báo kết quả học tập được 
Ban Quản lý đào tạo thống kê theo từng học kỳ, năm học nhằm giúp người học có kết quả học tập 
kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa cho phép 
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theo chương trình học [H22.22.02.03_các biên bản họp rà soát, điều chỉnh và các quyết định điều 
chỉnh về tỷ lệ tốt nghiệp trung bình sau rà soát, điều chỉnh]. 

Bảng 22.9.  Thống kê kết quả rèn luyện của sinh viên năm 2017-2021 

TT Năm học 
Tổng số 

SV 
Kết quả rèn luyện 

Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu Kém 
1 2017-2018 20912 422 3412 16036 957 72 13 
2 2018-2019 18094 513 3298 12904 1237 110 32 
3 2019-2020 15644 561 3397 10865 770 44 7 
4 2020-2021 16138 823 4283 10191 804 29 8 
5 2021-2022        

Bảng 22.10. Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp so với thời gian thiết kế của khóa học bậc đại học 

Khóa 
học 

Thời gian đào 
tạo thiết kế 

Tốt nghiệp 
Trước thời hạn Đúng hạn Muộn 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

% 
Số lượng 

Tỷ lệ 
% 

Số lượng Tỷ lệ % 

2011 
 

(6804 
SV) 

4 năm 2131 31.32 1761 25.88 522 7.67 
4,5 năm 91 1.34 19 0.28 1 0.01 
5 năm 

191 2.81 504 7.41 96 1.41 

2012 
(6920 
SV)  

4 năm 756 10.92 3459 49.99 399 5.77 
4,5 năm 98 1.42 14 0.20 7 0.10 
5 năm 252 3.64 366 5.29 193 2.79 

2013 
 

(8117 
SV) 

4 năm 1474 18.16 3217 39.63 423 5.21 
4,5 năm 29 0.36 39 0.48 6 0.07 
5 năm 

403 4.96 480 5.91 207 2.55 

2014 
 

(9167 
SV) 

4 năm 1312 14.31 3230 35.24 925 10.09 
4,5 năm 73 0.80 16 0.17 3 0.03 
5 năm 

548 5.98 481 5.25 134 1.46 

2015 
(5858 
SV) 

4 năm 699 11.93 2105 35.93 596 10.17 
4,5 năm 41 0.70 34 0.58 12 0.20 
5 năm 418 7.14 239 4.08 121 2.07 

2016 
( 4285 
SV) 

4 năm 327 7.63 1378 32.16 375 8.75 
4,5 năm 22 0.51 17 0.40 8 0.19 
5 năm 294 6.86 300 7.00 87 2.03 

Tỷ lệ cho ta thấy đa số sinh viên ra trường trước thời hạn và đúng hạn, đồng nghĩa với việc 
các Học viện có chính sách quản lý và hỗ trợ người học kịp thời, hiệu quả. 
  



 269 

Bảng 22.11. Tỷ lệ người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo 

Xếp loại tốt nghiệp 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 
Xuất sắc 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 

Giỏi 6.8% 6.0% 5.1% 6.6% 7.5% 
Khá 59.6% 57.6% 50.7% 44.7% 51.3% 

Trung bình 33.3% 35.9% 43.7% 48.1% 40.4% 
Quy chế đào tạo cũng đã cung cấp đủ các thông tin liên quan đến điều kiện để được xét tốt 

nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho người học. Trong trường hợp người học hoàn thành chương 
trình đào tạo sớm so với thời gian thiết kế của khóa học thì gửi đơn đề nghị xét tốt nghiệp 
[22.22.02.04_ Đơn đề nghị xét tốt nghiệp sớm của sinh viên]. Đầu khóa học, sinh viên được phổ 
biến về thời gian đào tạo trong buổi sinh hoạt đầu khóa [22.22.02.05_Kế hoạch, chương trình giảng 
dạy tuần sinh hoạt công dân, sinh viên đầu khóa]. Bên cạnh đó, các thông tin về quy định, kết quả 
học tập từng kỳ, kết quả điểm số tích lũy qua các năm học cũng được cung cấp cho người học qua 
cổng thông tin, website của Học viện. Người học có thể sắp xếp thời gian để bố trí lịch học cá nhân 
cụ thể từng học kỳ, chủ động lên kế hoạch học tập nhằm tốt nghiệp đúng hoặc sớm tiến độ 
(https://www.vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh/type/adacd12c-cfcf-4386-a529-
00b80f77947d). 
 Từng học kỳ, Học viện thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp theo khóa học, ngành học, 
thời gian tốt nghiệp nhằm theo dõi tiến độ tốt nghiệp của sinh viên.  

Bảng 22.12. Thống kê số người học tốt nghiệp theo chương trình đào tạo 

Chuyên ngành 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 
Bảo vệ thực vật 269 244 169 135 105 922 
Chăn nuôi         19 19 
Chăn nuôi 460 454 465 336 281 1996 
Chăn nuôi (POHE)       9   9 
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 74 62 35 13 33 217 
Công nghệ sau thu hoạch 238 195 140 46 59 678 
Công nghệ sinh học 128 201 231 110 117 787 
Công nghệ sinh học  233         233 
Công nghệ sinh học (Chương trình chất lượng cao)       7   7 
Công nghệ sinh học (CLC) 1 36 38 10 4 89 
Công nghệ sinh học (CTCLC)         28 28 
Công nghệ thông tin 65 54 135 60 65 379 
Công nghệ thông tin (POHE)       1   1 
Công nghệ thực phẩm 271 205 220 201 247 1144 
Công thôn   18 12 9 4 43 
Kế toán 760 430 363 155 262 1970 
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Chuyên ngành 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 
Kế toán (POHE)       11   11 
Khoa học cây trồng 503 455 351 217 186 1712 
Khoa học cây trồng (CTTT) 42 45 37 29 31 184 
Khoa học đất 82 59 36 10 8 195 
Khoa học môi trường 373 386 326 159 96 1340 
Kinh doanh nông nghiệp 36 49 13 2 5 105 
Kinh tế 347 381 330 144 168 1370 
Kinh tế  21 21       42 
Kinh tế nông nghiệp 316 333 146 74 89 958 
Kinh tế nông nghiệp (CLC)   1 37 17 3 58 
Kinh tế nông nghiệp (CTCLC)         5 5 
Kỹ thuật cơ khí 62 102 77 60 62 363 
Kỹ thuật cơ khí (POHE)       1   1 
Kỹ thuật điện 22 6       28 
Kỹ thuật điện, điện tử 72 143 145 91 131 582 
Kỹ thuật tài nguyên nước         3 3 
Môi trường 2         2 
Ngôn ngữ Anh         50 50 
Nông nghiệp 52 54 80 29 13 228 
Nông nghiệp  6         6 
Nông nghiệp (POHE)       15 12 27 
Nuôi trồng thuỷ sản       19   19 
Nuôi trồng thủy sản 92 92 72 25 37 318 
Phát triển nông thôn 281 321 162 48 49 861 
Phát triển nông thôn (POHE)       4   4 
Quản lý đất đai 400 398 285 193 148 1424 
Quản trị kinh doanh 86 223 177 79 99 664 
Quản trị kinh doanh nông nghiệp         1 1 
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (CTTT) 38 13 4 11 30 96 
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 60 60 42 10 6 178 
Thú y 506 723 691 571 568 3059 
Tin học 12 7       19 
Xã hội học 107 103 91 54 34 389 
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Bảng 22.13. Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp qua các năm 

Tổng số sinh viên của khóa học 
Tỷ lệ % tốt nghiệp 

Trước thời hạn Đúng hạn Muộn 
2011 

6804 SV 
35.46 33.57 9.10 

2012 
6920 SV 

15.98 55.48 8.66 

2013 
8117 SV 

23.48 46.03 7.84 

2014 
9167 SV 

21.09 40.66 11.59 

2015 
5858 SV 

19.77 40.59 12.44 

2016 
4285 sv 

15.01 39.56 10.97 

   Bên cạnh việc tư vấn hỗ trợ người học hoàn thành khóa học đúng tiến độ, Học viện luôn 
quan tâm tạo điều kiện để người học có thể tốt nghiệp sớm [H22.22.02.06_Báo cáo của Ban Quản 
lý đào tạo gửi Hội đồng xét tốt nghiệp]. Song song các lớp học phần được mở theo đúng tiến trình 
đào tạo, Học viện mở thêm các lớp trong giờ, ngoài giờ hành chính trên cơ sở lấy đăng ký nguyện 
vọng mở lớp của sinh viên theo từng học phần [22.22.02.07_ Thông báo cho sinh viên đăng ký 
nguyện vọng mở lớp, Thông báo sinh viên đăng ký vào các lớp trong giờ, ngoài giờ theo nguyện 
vọng]. Bên cạnh đó Học viện liên tục tổ chức các kỳ thi tiếng Anh, tin học để tạo điều kiện cho 
sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học [22.22.02.08_ Thông báo của Trung tâm ngoại ngữ 
về tổ chức thi TA đầu ra, Thông báo của Trung tâm tin học về tổ chức thi tin học]. Ngoài ra, Khoa 
còn tiến hành họp mặt sinh viên và theo dõi tình hình học tập của sinh viên qua GVCN. Trưởng 
khoa/bộ môn cùng với GVCN động viên, khuyến khích và hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài 
tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình và các điều kiện, người học có thể nộp đơn xin xét tốt 
nghiệp để được xét công nhận tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp. Người học tốt nghiệp sớm sẽ 
tiết kiệm thời gian và có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm việc làm so với người học cùng 
khóa. Song song đó, Học viện cũng ban hành các văn bản hướng dẫn người học thực hiện và có 
các chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với người học để giúp người học chủ động và 
tốt nghiệp đúng tiến độ [22.22.02.09_ Minh chứng tổ chức đối thoại hàng năm]. 

Các giải pháp khắc phục cũng được Hội đồng xét tốt nghiệp đưa ra để tăng tỷ lệ tốt nghiệp 
của người học [H22.22.02.11_ Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp]. Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình 
của người học trong các năm qua của cả trường khoảng 76,21% [H22.22.02.10_ Bảng thống kê tỷ 
lệ sinh viên tốt nghiệp]. Tỷ lệ này tương đương so với một số trường trong khu vực và trên thế 
giới (ví dụ trường ĐH Wisconsin-Madison, Mỹ. 
(https://www.studentachievementmeasure.org/participants/240444).  
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
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Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương trình 
đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Thực hiện chỉ đạo và định hướng của Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học 
viện đã ban hành các quy định về việc xây dựng kế hoạch kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong 
và ngoài nước để tăng cường liên kết, kết nối việc làm cho sinh viên của Học viện đối với tất cả 
các chương trình đào tạo [H22.22.03.01_ Nghị quyết của Đảng ủy; Kế hoạch, báo cáo kết quả 
khảo sát có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường 2017-2022]. Học viện ban hành 
CĐR của các CTĐT để làm cơ sở đào tạo, đánh giá sau đào tạo, sự phù hợp giữa việc làm của 
người tốt nghiệp với ngành nghề được đào tạo. Các CTĐT mô tả/đề cập đến vị trí việc làm mà 
người tốt nghiệp chương trình có thể đảm nhiệm [H22.22.03.02_ Quyết định ban hành chuẩn đầu 
ra của các chương trình đào tạo]. Trên cơ sở khảo sát, thống kê tình trạng việc làm của người học, 
trong Đề án tuyển sinh hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho từng ngành đào tạo đảm bảo 
người học sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo [H22.22.03.03_ Đề 
án tuyển sinh các năm]. 
 Hàng năm, các đơn vị trong Học viện như: khoa, ban, viện, trung tâm và tương đương, đặc 
biệt là các khoa và Trung tâm QHCC&HTSV đã xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối doanh 
nghiệp để tăng cường khả năng có việc làm của sinh viên trong tất cả các chương trình đào tạo. 
Sau khi có kế hoạch triển khai, hàng năm, Học viện tổ chức giám sát, đối sánh, rút kinh nghiệm 
để cải tiến chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo và xây 
dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp [H22.22.03.04_ Kế hoạch hợp 
tác, kết nối với doanh nghiệp trong công tác đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo 2017-2022]. 
Học viện thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, đi thực tế cho người học tại các doanh nghiệp, 
tổ chức phù hợp với chuyên môn được đào tạo để sinh viên từng bước làm quen với thực tế nghề 
nghiệp [H22.22.03.05_ Kế hoạch tham quan thực tế tại doanh nghiệp]. 
 Học viện có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tăng cường kết nối với Học viện trong 
công tác đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Các chính sách này đã phát huy tác dụng một 
cách hiệu quả, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường 1 năm là hơn 90% 
[H22.22.03.06_ Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo, hỗ 
trợ việc làm cho sinh viên 2017-2022]. 

Như vậy, có thể khẳng định Học viện đã luôn chủ động, tích cực và có rất nhiều chủ trương, 
chính sách và các hoạt động nhằm hỗ trợ người học có việc làm hoặc cơ hội thăng tiến nghề nghiệp 
sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ người học có việc làm và việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau 
khi tốt nghiệp luôn ở mức rất cao. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
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Tiêu chí 22.4 Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp 
được xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến 
 

Chất lượng người học tốt nghiệp là vấn đề rất quan trọng, qua đó phản ánh chất lượng đào 
tạo của Học viện. Vì vậy, việc đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của 
người học tốt nghiệp luôn là một trong những vấn đề Học viện đặc biệt quan tâm.  

Sau mỗi khóa tốt nghiệp, Học viện đều có kế hoạch khảo sát của doanh nghiệp và các bên 
liên quan sử dụng lao động và sinh viên của Học viện về chất lượng của sinh viên, những người 
trực tiếp sử dụng lao động là sinh viên của Học viện [H22.22.04.01_ Kế hoạch khảo sát mức độ 
hài lòng của các bên liên quan đến chất lượng sinh viên của Học viện sau khi tốt nghiệp 2017-
2022]. Hoạt động này có thể qua các kênh trực tiếp như qua các phiếu khảo sát trực tiếp, phiếu 
khảo sát online, qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, ti vi,…) để nắm được chất 
lượng sinh viên của Học viện được đánh giá như thế nào. 
Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng của sinh viên 

Các hoạt động đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng sinh 
viên được thực hiện hàng năm. Các hoạt động này vừa giúp giảng viên và sinh viên Học viện có 
được thông tin về những sinh viên đã tốt nghiệp, đề từ đó có căn cứ cải tiến những điểm doanh 
nghiệp chưa hài lòng, từ đó rút kinh nghiệm và có kế hoạch chi tiết nâng cao chất lượng dạy và 
học cho giảng viên và sinh viên Học viện [H22.22.04.02_ Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của 
doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp 2017-2022]. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh:  
- Học viện có các quy định cụ thể về đào tạo, đánh giá từ đầu vào, quá trình học đến khi tốt nghiệp 
đảm bảo tính công bằng, tin cậy và được công bố công khai cho sinh viên vào đầu khóa học, năm 
học. 
- Học viện có hệ thống giám sát chặt chẽ tình hình học tập của sinh viên trong suốt quá trình học 
tập. Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Học viện được quản lý tốt nhờ ứng dụng CNTT, do 
đó các báo cáo và quyết định về ĐBCL được thực hiện thường xuyên và cải tiến liên tục. 
- Tỷ lệ tốt nghiệp khá cao thể hiện được chính sách quản lý của Học viện có hiệu quả và chất lượng 
đào tạo của Học viện được kiểm soát chặt chẽ. 
- Học viện có hệ thống giám sát chặt chẽ thời gian tốt nghiệp trung bình của người học. Cơ sở dữ 
liệu về hoạt động đào tạo của Học viện được quản lý tốt nhờ ứng dụng CNTT, do đó các quyết 
định về cải tiến chất lượng được thực hiện thường xuyên và cải tiến liên tục nằm nâng cao tỷ lệ tốt 
nghiệp và rút ngắn thời gian tốt nghiệp của người học. 
- Học viện có chính sách quản lý và hỗ trợ người học kịp thời, hiệu quả. 
- Học viện đã có định hướng chi tiết, cụ thể về kết nối với doanh nghiệp trong công tác đào tạo và 
xây dựng chương trình đào tạo, giúp tăng cường khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp ở 
tất cả các chương trình đào tạo. Hàng năm có khảo sát, giám sát, điều chỉnh kịp thời để ngày càng 
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hoàn thiện chương trình đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp đối với sinh viên tốt 
nghiệp từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
- Học viện là trường trọng điểm quốc gia, là trường đại học đầu ngành trong các lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, việc cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao là một 
việc mà mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên của Học viện đều có trách nhiệm và 
coi đây là niềm vinh dự, tự hào của Học viện khi đóng góp được công sức của mình cho sự nghiệp 
phát triển nền nông nghiệp, nông thôn của nước nhà. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá rất 
cao năng lực khi làm việc của sinh viên tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
- Một số ít ngành còn có sinh viên tốt nghiệp đúng hạn muộn do hoàn cảnh khó khăn. 
3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị đầu mối + Đơn 
vị phối hợp  

Thời gian 
bắt đầu 
thực hiện  

Ghi 
chú 

1 Khắc 
phục tồn 
tại- 1  

Tiếp tục phát triển đội ngữ tư 
vấn cũng như xây dựng các 
giải pháp hỗ trợ sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Ban Công tác chính trị 
và công tác sinh viên; 
Trung tâm Quan hệ 
công chúng và Hỗ trợ 
sinh viên;  
Bộ môn, Khoa 

Năm 2022  

2 Phát huy 
điểm 
mạnh 1 

Tiếp tục hoàn thiện các quy 
định về đào tạo, đánh giá từ 
đầu vào, quá trình học đến khi 
tốt nghiệp đảm bảo tính công 
bằng, tin cậy. 

Ban Quản lý đào tạo;  
Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng; Ban Thanh 
tra; Ban Công tác chính 
trị và Công tác sinh viên 

Thường 
xuyên 

 

3 Phát huy 
điểm 
mạnh 2 

Tiếp tục phát triển hệ thống 
giám sát chặt chẽ tình hình 
học tập của sinh viên trong 
suốt quá trình học tập. 

Ban Quản lý đào tạo; 
Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng; 
Ban Thanh tra; Ban 
Công tác chính trị và 
Công tác sinh viên; Ban 
Quản lý cơ sở vật chất. 

Năm 2022  

4 Phát huy 
điểm 
mạnh 3 

Tiếp tục phát triển hệ thống 
quản trị Học viện theo hướng 
tích hợp giúp quản lý tốt cơ 
sở dữ liệu và các hoạt động về 
đào tạo của Học viện.  

Ban Quản lý đào tạo; 
Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng; Ban Thanh 
tra; Ban Công tác chính 
trị và Công tác sinh 
viên;  Ban Quản lý cơ sở 
vật chất. 

Năm 2022  
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TIÊU CHUẨN 23. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ nghiên 

cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
Học viện đã xác định được các chỉ số về loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ 

GV và cán bộ nghiên cứu của Học viện hàng năm như: (1) Kế hoạch tổng thể về KHCN được phê 
duyệt trong đó có các lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn trong nghiên cứu; Hình thành được nhiều nhóm 
và đề tài nghiên cứu liên ngành; (2) Tạo điều kiện cho các nhà khoa học/nhóm nghiên cứu duy trì, 
củng cố mối liên hệ với Nhà khoa học, giáo sư đầu ngành của các phòng thí nghiệm tiên tiến cùng lĩnh 
vực trên thế giới; (3) Hàng năm, Học viện có ít nhất 15 - 20 sản phẩm KHCN được công nhận và 
được đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố 300 - 400 công trình nghiên cứu, trong đó, 30 -35% công bố 
quốc tế. Từ 2030 trở đi, hàng năm có trên 300- 350 lượt cán bộ Học viện tham dự các Hội thảo 
quốc tế. [H23.23.01.01_QĐ 4177/QĐ-HVN 12/23/2015 Chiến lược  phát triển Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050]. 

Để cụ thể hoá và triển khai chiến lược, Học viện đã ban hành quy định quản lý hoạt động 
khoa học và công nghệ; định mức về giờ nghiên cứu khoa học, các hoạt động được thống kê giờ 
NCKH; quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ; quy định khen thưởng bài báo quốc tế 
[H23.23.01.02_ Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định Quản 
lý hoạt động Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022 
của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy định về việc quản lý hoạt động khoa 
học và công nghệ]. 

Trong kế hoạch KH&CN giai đoạn 2017-8.2022, Học viện cụ thể hoá công tác NCKH, 
CGCN và phục vụ sản xuất đến từng giảng viên, nghiên cứu viên, nhóm nghiên cứu, làm rõ đơn 
vị chịu trách nhiệm chính và đơn vị phối hợp kèm theo chỉ số đánh giá [H23.23.01.03_Chỉ số đánh 
giá KPIs]. Học viện tổ chức tổng kết công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng 
năm và 5 năm trong đó đánh giá mức độ phát triển của Học viện, những điểm mạnh và những điểm 
yếu, xác định định hướng, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho năm tiếp theo 
[H23.23.01.04_Báo cáo tổng kết KHCN hàng năm và giai đoạn 2017-2021].  

Đối với lực lượng nghiên cứu chủ chốt là cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu, Học viện 
có quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu và sản phẩm cần đạt được trong một năm, quy đổi về 
đơn vị giờ nghiên cứu để đối sánh, đánh giá [H23.23.01.05_QĐ 28/QĐ-HVN 05/1/2018 Quy định 
Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 
2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy định về việc quản lý hoạt động 
khoa học và công nghệ, các công văn đăng ký phương án KHCN; Các thông báo về định mức 
nghiên cứu khoa học của giảng viên và nhóm nghiên cứu]. Kết quả NCKH của giảng viên được 
đánh giá thông qua các sản phẩm NCKH cụ thể, được công bố, công nhận hoặc nghiệm thu trong 
năm, bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố; báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc 
gia, quốc tế; sản phẩm được đăng ký giải pháp hữu ích, TBKT. Số lượng và chất lượng NCKH mà 
đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu phải thực hiện được quy định cụ thể tại Điều 48, Quyết định số 
28/QĐ-HVN ngày 05/1/2018; Quyết định 2376/QĐ-HVN ngày 15/8/2018 (giảng viên không tham 
nhóm nghiên cứu phải hoàn thành 11 hoạt động/sản phẩm; giảng viên tham gia nhóm nghiên cứu 
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phải hoàn thành 12 hoạt động/sản phẩm) [H23.23.01.06_2376/QĐ-HVN ngày 15/8/2018 Quy định 
chế độ làm việc đối với giảng viên]. 

Hàng năm, các cán bộ khoa học cập nhật kết quả hoạt động NCKH của cá nhân vào phần 
mềm quản lý khoa học trực tuyến của Học viện, đây là một trong những căn cứ chính để đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng và là căn cứ để thực hiện 
công tác cán bộ. Mức quy đổi các khâu công tác NCKH CGCN được quy định cụ thể trong Quy 
định quản lý khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam [H23.23.01.07_QĐ 28/QĐ-HVN 
05/1/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ; 
Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam ban hành quy định về việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Bảng sối sánh các 
trường đại học trong nước và các trường đại học trong khối ngành]. Học viện đã ban hành quy 
trình quản lý khối lượng NCKH của giảng viên trong đó quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị 
liên quan từ cấp Khoa, chủ nhiệm đề tài, Ban KHCN, Ban TCCB, Ban TC&KT trong việc tính 
toán và quản lý khối lượng NCKH [H23.23.01.08_Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 
năm 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy định về việc quản lý hoạt 
động khoa học và công nghệ; Bảng sối sánh các trường đại học trong nước và các trường đại học 
trong khối ngành]. 
 

Với sứ mạng của một trường đại học nghiên cứu, các chi tiêu về khối lượng NCKH của 
Học viện cao hơn so với yêu cầu chung trong cả nước do Bộ GD&ĐT quy định về NCKH đối với 
giảng viên (Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên). So 
với các trường đại học trong nước và các trường đại học trong khối ngành thì định mức khối lượng 
NCKH của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cao hơn [H23.23.01.09_Bảng sối sánh các trường 
đại học trong nước và các trường đại học trong khối ngành]. 

Số lượng đề tài KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ, NCCB của Học viện trong 5 năm 2017-
2021 được các Bộ, ngành đặt hàng nghiên cứu tăng qua các năm và tập trung vào các nghiên cứu 
khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn. Bên cạnh việc tạo ra các sản phẩm phục 
vụ sản xuất, phục vụ xã hội, các để tài do Học viện chủ trì đều phục vụ hiệu quả cho đào tạo tiến 
sĩ, thạc sĩ và sinh viên các ngành đào tạo của Học viện [Phụ lục 1: Bảng 23.1, Bảng 23.3, Bảng 
23.4, bảng 23.5, bảng 23.6].   
    
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám 
sát và đối sánh để cải tiến 

Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học, là nền tảng, động lực của mọi hoạt 
động trong trường đại học. Tham gia NCKH là một trong những nhiệm vụ và quyền lợi của sinh 
viên Học viện NNVN. Học viện xác định một trong những giải pháp cần thực hiện để đảm bảo 
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ là có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên 
sớm được tham gia vào công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, “Sinh viên, Học 
viên cao học và đặc biệt là NCS tham gia trong tất cả các chương trình và đề tài KHCN. Khuyến 
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khích NCS tham gia giảng dạy”  [H23.23.02.01_QĐ 4177/QĐ-HVN ngày 12/23/2015 Chiến lược  
phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050]. Các hoạt động 
nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Học viện bao gồm: Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài 
nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kiến thức, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho sinh viên; Tổ chức hội nghị, hội thảo 
và các diễn đàn khoa học; các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp dành cho sinh viên. Hướng dẫn, 
khuyến khích sinh viên tham gia các giải thưởng, triển lãm khoa học và công nghệ, các cuộc thi, 
các diễn đàn học thuật trong và ngoài nước dành cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động truyền 
thông về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức đạo đức nghiên cứu, kiến thức về sở 
hữu trí tuệ cho sinh viên; giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, kết quả nghiên cứu khoa học 
của sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;  Khen thưởng và đề xuất 
khen thưởng, biểu dương sinh viên, tập thể sinh viên và người hướng dẫn có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học của sinh viên; [H23.23.02.02_ Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018, 
Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022  ban hành Quy định Quản lý hoạt động 
Khoa học và Công nghệ].  

Các chỉ số chính để đánh giá hoạt động nghiên cứu của sinh viên là số lượng bảo cáo khoa 
học, số lượng giải thưởng các cấp, số bài bảo khoa học. Thành phần tham gia NCKH của sinh viên 
khá đa dạng, khuyến khích sinh viên năm thứ 2,3 (không là sinh viên năm cuối). Hàng năm, Học 
viện tổ chức tuần lễ nghiên cứu khoa học của sinh viên vào dịp ngày khoa học và công nghệ 18/5, 
trong đó có tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp Học viện để đánh giá 
kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Những công trình được đánh 
giá xuất sắc được lựa chọn gửi tham dự các giải thưởng khoa học toàn quốc: Giải thưởng khoa học 
khối Nông – Lâm - Ngư - Thuỷ, Eureka, giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ GD&ĐT tổ chức 
hàng năm  [H23.23.02.03_Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và 
Công nghệ; Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018, Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 
năm 2022  ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch tổ chức lễ 
nghiên cứu khoa học của sinh viên hàng năm], và đây cũng là cơ hội tốt để HVNNVN so sánh, 
đánh giá chất lượng sinh viên NCKH với các đơn vị khác. Giai đoạn 2018-2021, Học viện liên tục 
nhiều năm là một trong những đơn vị dẫn đầu về số lượng giải thưởng KHCN được trao tặng cho 
sinh viên tại các Hội nghị KHCN toàn quốc [H23.23.02.04_Công văn gửi các công trình khoa học 
của sinh viên tham dự các giải thưởng khoa học toàn quốc hàng năm hoặc định kỳ; Quyết định/ 
chứng nhận tặng giải thưởng KHCN  cho sinh viên tại các Hội nghị KHCN toàn quốc] và là một 
trong các đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc đối với hoạt động NCKH của sinh viên được BTC 
các giải thưởng trao tặng [H23.23.02.05_Quyết định khen thưởng Học viện của BTC  về công tác 
NCKH của sinh viên] 

Năm 2018, Học viện đã ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên kèm theo 
Quyết định số 28/QĐ-HVN và Quyết định 489/QĐ-HVN ngày 3/2/2018 quy định quản lý nguồn 
thu và Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định đã nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu của 
nhóm sinh viên, quy định mức kinh phí tối đa và tối thiểu đối với đề tài nghiên cứu của sinh viên 
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(mức chi <=10 triệu đồng đối với đề tài KTXH;<=20 triệu đồng đối với đề tài ngành kỹ thuật); các 
sinh viên NCKH đều được hỗ trợ tiếp cận và sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ 
nghiên cứu. Khi sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu sinh viên phải chấp hành, thực hiện đầy đủ 
các quy định quản lý của PTN, đơn vị phụ trách và của Học viện [H23.23.02.06_ Quyết định 
489/QĐ-HVN ngày 3/2/2018 quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ]. 
  Học viện có chính sách khen thưởng cho thành tích NCKH của sinh viên như cấp giấy 
khen và giấy chứng nhận sinh viên NCKH, được hỗ trợ đăng ký SHTT; được hỗ trợ tham gia các 
giải thưởng, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, được cộng điểm thường vào điểm rèn luyện 
của học kỳ để làm căn cứ xét cấp học bổng và xếp loại thi đua [H23.23.02.07_ Quyết định 28/QĐ-
HVN 05/1/2018, Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022 ban hành Quy định 
Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ]. Kết quả nghiên cứu của người học được cập nhật vào 
hệ thống phần mềm quản lý khoa học của Học viện (website: qlkh.vnua.edu.vn).   

Kết quả số lượng các công trình NCKH của người thể hiện: trên 50% SV tham gia các hoạt 
động NCKH thông qua các cuộc thi chuyên môn; 100% các công trình SVNCKH đều đươc HĐ 
nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu, 18 công trình nghiên cứu được cấp Bộ; trên 100 công trình được 
giải thưởng cấp Học viện (phụ lục 1: Bảng 23.3) 
  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn 
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Các loại hình công bố khoa học của Học viện bao gồm: bài báo trên tạp chí trong nước, 
Học viện đã xác lập loại hình và số lượng các công bố khoa học trong Chiến lược phát triển Học 
viện đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, cụ thể hàng năm, Học viện công bố 300 - 400 công trình 
nghiên cứu, trong đó, 30 -35% công bố quốc tế. [H23.23.03.01_Quyết định 4177/QĐ-HVN 
12/23/2015_ Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 
2050]. 

Để cụ thể hóa mục tiêu chiến lược, Học viện đã hành định mức công bố khoa học đối với 
từng giảng viên, nhóm nghiên cứu. Các loại hình công bố khoa học của Học viện bao gồm: bài 
báo trên tạp chí trong nước, tạp chí quốc tế (ưu tiên xuất bản trong tạp chí thuộc danh mục 
ISI/Scopus); báo cáo đăng tại kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; sách chuyên khảo 
và tham khảo. [H23.23.03.02_ Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018, H23.23.03.03_Quyết định số 
1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022 ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và 
Công nghệ]. 

 Số liệu công bố theo từng đơn vị và từng nhà khoa học được thống kê để đánh giá kết quả 
hoạt động, nhận dạng những cá nhân, đơn vị mạnh về công bố khoa học và những điểm yếu cần 
khắc phục, và là một trong những tiêu chí để đánh gia công tác thi đua, khen thưởng, thống kê 
vượt giờ NCKH, giảng dạy của viên chức, người lao động [H23.23.03.04_Bảng tổng hợp giờ 
NCKH năm 2017-2021; bảng thống kê vượt giờ NCKH, giảng dạy của viên chức năm 2017-2021 ].  

Để theo dõi số liệu công bố khoa học, Học viện có cơ sở dữ liệu quản lý công bố khoa học, 
gắn liền với từng cán bộ khoa học và đề tài nghiên cứu (website: qlkh.vnua.edu.vn). Mặc dù đã có 
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hệ thống theo dõi và đối sánh số lượng công bố khoa học nhưng hiện tại Việt Nam chưa có hệ 
thống quản lý trích dẫn khoa học nên vấn đề theo dõi, đối sánh trích dẫn khoa học của Học viện 
hiện nay chưa được thực hiện toàn diện, hiện tại Học viện đang sử dụng công cụ Google Scholar 
để lấy số liệu về trích dẫn của các công bố quốc tế của Học viện [H23.23.03.05_ Bảng tổng hợp 
các tài khoản Google Scholar, research gate của cán bộ, viên chức…]. 

Theo thống kê, tổng số các bài báo của CBVC Nhà trường đã đăng trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành từ năm 2017 – 2021 là 3037 bài, trong đó 983 bài báo đăng trên tạp chỉ nước 
ngoài với 71,3% bái báo đăng trên chí ISI, Scopus; 2054 bài bào đăng trên các tạp chí trong nước 
và trên 1700 công trình nghiên cứu trong kỷ yếu các hội nghị trong và ngoài nước (Bảng 33_Phụ 
lục 2). Để thúc đẩy công tác xuất bản quốc tế, Học viện đã hành quy định khen thưởng các công 
bố quốc tế với mức thưởng tối đa tăng dần từ 50- 60 triệu đồng/bài báo 
(H23.23.03.06_QĐ1153/QĐ-HVN, ngày 28/4/2020 và H23.23.03.07_QĐ 1546/QĐ-HVN ngày 
24/3/2022); phê duyệt đề án thí điểm khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học với mục tiêu thu 
hút, khuyến khích và thúc đẩy công tác NCKH trong Học viện thông qua các công bố khoa học 
trong và ngoài nước [H23.23.03.07 Quyết định 699/QĐ-HVN ngày 12/3/2020 phê duyệt đề án thí 
điểm khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học]. 

Trong những năm gần đây, nhờ việc triển khai các giải pháp tích cực như đã trình bày trong 
các tiêu chí trước (hỗ trợ công bố quốc tế, ưu tiên xét chọn các đề tài có công bố ISI/SCOPUS, 
khen thưởng cá nhân có công bố quốc tế, thành lập các nhóm nghiên cứu xuất sắc, tinh hoa) và sự 
phấn đấu của các nhà khoa học, số lượng công bố khoa học, đặc biệt là công bố trên các tạp chí 
quốc tế có gia tăng về số lượng cũng như chất lượng như số lượng bài báo quốc tế trong danh mục 
ISI/Scopus 2017: 73 bài; 2021: 193 bài [Bảng 33_Phụ lục 2].  

 Học viện thường xuyên chủ trì tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan đến ngành thế mạnh 
và phù hợp với định hướng, chiến lược phát trển khoa học của Học viện như: Hội thảo Bệnh lý 
Thú y châu Á lần thứ 9; Hội thảo về tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu trực tuyến các 
nghiên cứu nông nghiệp thông qua hệ thống AGRIS cho khu vực Đông Nam Á;… 
[H23.23.03.08_Các thông báo tổ chức Hội thảo]. Để góp phần đăng tải kịp thời các kết quả nghiên 
cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam của Học viện được xuất bản định kỳ 12 số/năm bằng 2 
ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để công bố những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước 
về các ngành khoa học nông nghiệp và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. Tạp chí cũng 
chuyển tải các thông tin về kết quả nghiên cứu nông nghiệp trong và ngoài nước thông qua các bài 
viết tổng hợp và tin tức hoạt động khoa học công nghệ(website: https://vjas.vnua.edu.vn/) 

Bên cạnh đó, Học viện chủ trì tổ chức nhiều Hội thảo quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn như:  Hội thảo tham vấn chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 
Hội thảo quốc gia: Thực phẩm – Công nghệ xanh và phát triển bền vững; Hội thảo Phát triển công 
nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 và các Hội thảo khoa học thường niên [H23.23.03.09_ Các thông báo tổ chức Hội thảo]. 
Các bài bảo đăng trên tạp chí và tuyển tập hội nghị được công bố trên các website hội thảo và của 
Học viện [H23.23.03.10_Các kỷ yếu Hội thảo/ địa chỉ đăng bài trên website].  
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến. 

Học viện đã xác lập loại hình và số lượng các công bố khoa học trong Chiến lược phát triển 
Học viện đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, cụ thể hàng năm, Học viện có ít nhất 15 - 20 sản 
phẩm KHCN được công nhận và được đăng ký sở hữu trí tuệ. [H23.23.04.01_Quyết định 
4177/QĐ-HVN 12/23/2015_ Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn năm 2050]. 

Để cụ thể hóa mục tiêu chiến lược, Học viện đã ban hành các quy định về hoạt động sở 
hữu trí tuệ đối với các sản phẩm KHCN. Các sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ của Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam bao gồm: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tiến bộ kỹ thuật, giống 
cây trồng, vật nuôi, bản quyền tác giả, bản quyền phần mềm máy tính [H23.23.04.02_Quy định về 
sở hữu trí tuệ theo QĐ số 02 /QĐ-NNH ngày 02/01/2013;H23.23.04.03_ Quyết định 4165/QĐ-
HVN 09/11/2020]. Các đăng ký SHTT được Ban KHCN hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thống kê các 
công trình gửi đăng ký, được chấp nhận và lưu trữ hàng năm [H23.23.04.04_ Danh mục các sản 
phẩm KHCN được công nhận TBKT, đăng ký SHTT 2017-2022; website đăng tải] và được ghi 
nhận trong CSDL về KHCN của Học viện. Việc nâng cao hiểu biết về quyển SHTT cho cán bộ, 
giáo viên và gia tăng số lượng sản phẩm KHCN đăng ký quyền SHTT là một trong những hoạt 
động được ưu tiên của Học viện. Học viện đã thực hiện tuyên truyền phổ biến trong toàn Học viện 
về SHTT và có thông bảo về các quy định của Nhà nước về SHTT thông qua các buổi huóng dẫn 
viết thuyết minh đề cương chi tiết các đề tải NCKH, viết các bải báo khoa học, hội nghị tập huấn 
về công tác sở hữu trí tuệ 
  Học viện khuyến khích, có chính sách khen thưởng các đơn vị, các nhân đăng ký bản quyền 
SHTT cho các sản phẩm KHCN (5 triệu đồng/sản phẩm) và có quy định cụ thể về bản quyền SHTT 
sản phẩm KHCN [H23.23.04.03_ Quyết định 4165/QĐ-HVN 09/11/2020 ban hành Quy định 
Quản lý khai thác sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện; H23.23.04.05_ Quyết định 489 
QĐ-HVN ngày 02/3/2018 quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ]. Trong giai đoạn 2017-
8.2022, Học viện có 02 GPHU/sáng chế; 32 giống; 21 TBKT công nhận cấp quốc gia 
[H23.23.04.06_ Danh mục các sản phẩm KHCN được công nhận TBKT, đăng ký SHTT 2017-
2022]. Kết quả đăng ký SHTT cũng được đối sánh với các trường trong khối nông, lâm, ngư thủy, 
một số trường đại học hàng đầu của Việt Nam và một số trường đại học trong cùng lĩnh vực ở 
nước ngoài, cho thấy so với mức trung bình của một đại học nghiên cứu trong nước thì Học viện 
có số lượng vượt trội về đăng ký SHTT, nhưng so với các trường đại học nước ngoài thì chỉ số 
đăng ký SHTT còn khá hạn chế, đặc biệt là các đăng ký quốc tế [H23.23.04.07_ Bảng đối sánh 
với các trường trong khối nông, lâm, ngư thủy,  một số trường đại học hàng đầu của Việt Nam]. 

Từ năm 2018 đến nay, Học viện đã chuyển nhượng bản quyền 04 giống cây trồng mới cho 
doanh nghiệp gồm 2 giống lúa (Hương cốm, Hương cốm 4) và 2 giống ngô (VNUA16, VNUA69); 
tiếp nhận thiết bị nghiên cứu sản xuất giống khoai tây sạch bệnh trên giàn khí canh do Tập đoàn 
Orion Hàn Quốc trao tặng; hỗ trợ công nghệ để phát triển sản phẩm với công ty CP Công nghệ và 
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Dược phẩm quốc tế, công ty RTD, công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội như: Sản phẩm chế biến 
từ vi tảo; công nghệ sản xuất vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi; vòng tẩm progesterone cho bò sữa 
(do Học viện chế tạo, lần đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam), chuyển giao công nghệ về giống, 
quy trình lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò thịt lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt trên địa 
bàn thành phố Hà Nội [H23.23.04.08_ Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giống cây trồng mới 
cho doanh nghiệp; Thông báo tài trợ thiết bị nghiên cứu sản xuất giống khoai tây sạch bệnh trên 
giàn khí canh do Tập đoàn Orion Hàn Quốc trao tặng]. Các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ của Học viện tiếp tục góp phần thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ban hành theo Quyết định số 899/QĐ-
TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; và mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ 
yếu giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ; và Quyết định số 3748/QĐ-BNN-KH ngày 15/9/2015 về việc phê 
duyệt Định hướng phát triển giống cây trồng, vật nuôi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [H23.23.04.06_Danh mục sản phẩm KHCN được 
công nhận quốc gia 2017-8/2022]. 
  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát 
và đối sánh để cải tiến. 

Kinh phí cho hoạt động KHCN là chỉ số đầu vào quan trọng cho các hoạt động nghiên cứu 
và là một trong hai nguồn thu lớn của Học viện góp phần nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục vụ 
hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đồng thời cải thiện thu nhập của cán bộ, viên chức và người lao 
động. Ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học được xác lập trong Chiến lược phát triển Học viện đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cụ thể kế hoạch thu, chi cho nghiên cứu khoa học giai đoạn 
2016-2020 là 207 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 297 tỷ đồng [H23.23.05.01_Quyết định 
4177/QĐ-HVN 12/23/2015_Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2045. 

Với vị thế là một trong các trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong lĩnh vực 
nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam, hàng năm Học viện ký kết được nhiều hợp đồng 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các đối tác ở trong và ngoài nước [H23.23.05.02_ 
Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các đối tác ở trong nước, trong nước]. 
Trong giai đoạn 2017 – 2021, tổng kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học là 335 tỷ đồng (Bảng 
23.6).  

Công tác quản lý tài chính phục vụ hoạt động KHCN của Học viện được thực hiện theo 
đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch. Các nguồn kinh phí này được kiểm soát theo đúng 
quy định và có thể được thống kê, tổng hợp tại mọi thời điểm theo yêu cầu. [H23.23.05.03_ Quyết 
định 489 QĐ-HVN ngày 02/3/2018 quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ]. Hàng năm, Học 
viện đều tổ chức các buổi tập huấn về công tác thanh quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học đối 
với tất cả các đơn vị và cá nhân liên quan, các chủ nhiệm và thư ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học. 
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Học viện đã trích một phần từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện để làm phục vụ các hoạt 
động khoa học và công nghệ bao gồm chi cho để tài NCKH cấp cơ sở, công tác NCKH sinh viên, 
tổ chức hội nghị khoa học thường niên, tham gia các giải thưởng NCKH khối ngành và toàn quốc, 
hỗ trợ cho các nhà khoa học, sinh viên tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc 
tế... [H23.23.05.03_Quyết định 489/QĐ-HVN ngày 3/2/2018 quy định quản lý nguồn thu và Quy 
chế chi tiêu nội bộ]. Hàng năm, Học viện dành khoảng 5% kinh phí từ nguồn thu hợp pháp để đầu 
tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở của Học viện; và 
khoảng 3% kinh phí từ nguồn thu học phí để cho sinh viên và người học hoạt động nghiên cứu 
khoa học [Bảng 29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học công nghệ của Học viện trong 5 năm gần 
đây.] 

Các chỉ số về kinh phí KHCN được thống kê hàng năm để báo cáo kết quả hoạt động 
KHCN hàng năm tại đại hội CNVC của Học viện và đối sánh với chỉ số chung các trường thuộc 
Bộ NN&PTNT và một số trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Kết quả đổi sánh hiện nay cho 
thấy tỷ lệ kinh phí KHCN nói chung và tỷ lệ kinh phí dịch vụ KHCN và chuyển giao tri thức trên 
tổng kinh phí hoạt động KHCN hàng năm hiện còn thấp, cần được cải thiện trong thời gian tới 
[H23.23.05.04_Bảng đối sánh kinh phí nghiên cứu KHCN hàng năm 2017-2021]. 

Việc giám sát các khoản chi phục vụ nghiên cứu khoa học hàng năm được thực hiện bởi 
Ban Kiểm soát nội bộ Học viện. Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát nội bộ định kỳ để 
rà soát hệ thống quản lý tài chính, quản lý tài sản; các chính sách và thủ tục chung về kiểm soát 
nội bộ; việc khai thác và sử dụng các nguồn kinh phí của Học viện trong đó có các nguồn kinh phí 
phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Học viện. 
[H23.23.05.03_Quyết định 489/QĐ-HVN ngày 3/2/2018 quy định quản lý nguồn thu và Quy chế 
chi tiêu nội bộ]. 
  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử 
nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh 
để cải tiến. 

Kết quả nghiên cứu và sáng tạo được xác lập cụ thể trong Chiến lược phát triển KH&CN 
của Học viện đến năm 2030: “Hàng năm, Học viện có ít nhất 15 - 20 sản phẩm KHCN được công 
nhận và được đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố 300 - 400 công trình nghiên cứu, trong đó, 30 -35% 
công bố quốc tế”; “Đến năm 2030 ít nhất có 10 phòng thí nghiệm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
quản lý ISO, 3 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (Nông học, CNTY), 1 Trung tâm ươm tạo 
KHCN (Inovation and Incubation Center), 1 Trung tâm xuất sắc về công nghệ sinh học nông 
nghiệp”; “Xây dựng được cơ chế để hình thành các doanh nghiệp KHCN (công ty spin-off) kinh 
doanh các sản phẩm mới do Học viện sáng tạo” [H23.23.06.01_Quyết định 4177/QĐ-HVN 
12/23/2015_Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 
2050]. 

Học viện đã ban hành Quy định quản lý, khai thác sản phẩm khoa học và công nghệ của 
Học viện trong đó quy định rõ việc phân chia lợi nhuận các sản phẩm KHCN sau thương mại hóa 
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[H23.23.06.02_ 4165/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định ban hành Quy định Quản lý khai thác sản 
phẩm khoa học công nghệ của Học viện; Quy định sở hữu trí tuệ năm 2013] 

Giai đoạn 2017-8.2022, Học viện có 53 sản phẩm KHCN được công nhận cấp quốc gia 
gồm 02 sáng chế/GPHU; 29 giống cây trồng; 22 TBKT. [Bảng 37. ]. 

Học viện đã ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc thương mại hóa, thử nghiệm 
chuyển giao kết quả nghiên cứu theo quy định quản lý KH&CN của Học viện trong năm 2013 và 
2018 [H23.23.06.03-Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018, H23.23.06.04- Quyết định số 1874/QĐ-
HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022  ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ]. 
Đặc biệt, năm 2022 công tác kiểm tra, giám sát kết quả nghiên cứu KHCN đã được cụ thể hóa 
quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đến từng cá nhân, đơn vị trong Học viện [H23.23.06.05- Quyết 
định 1871/QĐ-HVN ngày 12/4/2022 quy định quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển 
giao khoa học công nghệ] 

Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN và hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo: Tháng 3 năm 2020, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành 
Quyết định số 830/QĐ-HVN ngày 24/3/2020 về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông 
nghiệp, với mục đích: Thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ mới của Việt Nam trong nông 
nghiệp và khoa học sự sống, hợp tác đồng sáng tạo với thị trường; Ươm tạo công nghệ, hỗ trợ khởi 
nghiệp; ươm tạo các doanh nghiệp spin-off và start-up; thu hút đầu tư, thương mại hóa công nghệ; 
thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho thị trường khoa học công nghệ, các dịch vụ về sở hữu trí tuệ trong 
lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và khoa học sự sống; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp và 
sự sống phục vụ nội tiêu và xuất khẩu; phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và 
quốc tế sản xuất các sản phẩm công nghệ phục vụ thị trường [H23.23.06.06_ Quyết định số 
830/QĐ-HVN ngày 24/3/2020 về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo]. 

Học viện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập 05 doanh nghiệp Spin off tại Học viện 
nhằm hoàn thiện và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ: Spin off Dược - Mỹ 
phẩm, Spin off Chế phẩm vi sinh, Spin off Giống cây trồng - Sinh vật cảnh, Spin off CNSH thú y, 
Spin off Cơ điện - Công nghệ thực phẩm... để đẩy mạnh thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu 
khoa học do chính các nhà khoa học nắm giữ sản phẩm công nghệ hay bằng sáng chế tự khởi 
nghiệp [H23.23.06.07_ Hồ sơ thành lập 05 doanh nghiệp Spin off] 

Thành lập thêm 05 viện nghiên cứu (đến nay Học viện có 10 viện nghiên cứu: Viện Nghiên 
cứu cây dược liệu, Viện Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ phẩm, Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh, 
Viện Nghiên cứu nấm ăn và nấm dược liệu, Viện sinh vật cảnh nhằm mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu, 
thử nghiệm, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ [H23.23.06.08_ Quyết định thành lập 
05 viện nghiên cứu] 

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm KH&CN và lấy các thông tin phản 
hồi đối với các sản phẩm KHCN đã được thương mại hóa, Học viện đã xây dựng chợ KH&CN 
trực tuyến để thu thập, cung cấp thông tin, phục vụ việc xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm và 
giai đoạn của Học viện (website: agromart.vnua.edu.vn). So với các trường đại học kỹ thuật khối 
nông lâm ngư, Học viện là trường đầu tiên có công cụ trực tuyến để giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
và thu thập thông tin phản hồi đối với các sản phẩm KHCN của Học viện. 
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  Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 23: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Kết quả nghiên cứu và sáng tạo được xác lập cụ thể trong Chiến lược phát triển KH&CN 
của Học viện đến năm 2030 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao sản phẩm, đánh 
giá hiệu quả hoạt động các đơn vị nghiên cứu, khởi nghiệp thường xuyên được cải tiến, quy định 
chi tiêt, cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tiễn. 
 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Đề xuất với các cơ quan liên quan để có quy định đặc thù về thương mại hóa, chuyển giao 
sản phẩm KHCN trong nông nghiệp. 

- Hoàn thiện quy định xử lý các trường hợp vi phạm quyền sở hữu để đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn. 

 
3. Kế hoạch cải tiến:  

 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện (bắt 
đầu và hoàn 

thành) 

Ghi 
chú 

1.  Hoàn thiện quy 
định đặc thù về 
thương mại 
hóa, chuyển 
giao sản phẩm 
KHCN trong 
nông nghiệp 

Đề xuất với các cơ quan 
liên quan để có quy định 
đặc thù về thương mại 
hóa, chuyển giao sản 
phẩm KHCN trong nông 
nghiệp 

Đơn vị chủ trì: Ban 
KHCN, Ban 
HTQT, 
Đơn vị phối hợp: 
Các khoa, Viện, 
Trung tâm 

2022-2024  

2.  Hoàn thiện quy 
định xử lý các 
trường hợp vi 
phạm quyền sở 
hữu sản phẩm 
KHCN 

Cải tiến, hoàn thiện quy 
định xử lý các trường 
hợp vi phạm quyền sở 
hữu sản phẩm KHCN để 
đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn 

Đơn vị chủ trì: Ban 
KHCN, Ban Thanh 
tra; Ban TCKT,  
Đơn vị phối hợp: 
Các khoa, Viện, 
Trung tâm 

2022-2025  
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TIÊU CHUẨN 24. KẾT QUẢ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 
Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 
đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
 Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
 Để kết nối và phục vụ cộng đồng, Học viện đã ban hành các Quy định, có các kế hoạch, 
chương trình hành động cụ thể để triển khai. Các loại hình, khối lượng kết nối cộng đồng được thể 
hiện rõ nét trong hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trung tâm 
QHCC&HTSV, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Khoa học và Công nghệ, Ban 
Hợp tác quốc tế, các khoa, ban, viện, Trung tâm trực thuộc Học viện. Cán bộ viên chức và sinh 
viên của Học viện tích cực tham gia vào các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Học viện 
 Cụ thể như sau: 
a) Các khóa đào tạo ngắn hạn và đào tạo cấp chứng chỉ 

Ngoài đào tạo chính quy, Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn cung cấp các khóa học 
ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu của xã hội và kinh doanh (Ban Quản lý đào tạo) [H24.24.01.01. Báo 
cáo kết quả mở các lớp học ngoài chương trình đào tạo cho cộng đồng và sinh viên của Học viện]. 
 Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về kiến thức, kỹ năng của sinh 
viên sau khi tốt nghiệp đặc biệt là kỹ năng mềm, ngoại ngữ,… Học viện đã tích cực mở các lớp 
học ngoài chương trình đào tạo cho cộng đồng và sinh viên của Học viện. Số liệu cụ thể như sau: 

Bảng 24.1. Số lượng các khóa học ngắn hạn giai đoạn 2017-2022 
Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Chứng chỉ tin học 40 52 72 90 33 
Chứng chỉ ngoại ngữ 39 42 36 39 8 
Chứng chỉ kỹ năng mềm 216 188 208 220 105 
Chứng chỉ khác 07 06 03 05 01 

Bảng 24.2. Số lượng học viên được cấp chứng chỉ 
Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Chứng chỉ tin học 1200 1560 2160 2700 990 
Chứng chỉ ngoại ngữ 1170 1260 1080 1170 240 
Chứng chỉ kỹ năng mềm 6480 5640 6240 6600 3150 
Chứng chỉ khác 210 180 90 150 30 

b) Các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 
 Với vai trò là trường đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Học 
viện luôn đi đầu trong cả nước về số lượng cũng như chất lượng của các đề nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn để phục vụ cộng đồng 
trong sản xuất, nghiên cứu. (Ban Khoa học và Công nghệ)  
c) Các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phục 
vụ cộng đồng giai đoạn 2018-2022 

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giảng viên của Học viện có nhiều cơ hội 
tham dự các hội thảo khoa học, Học viện tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa 
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học trong nước và quốc tế [H24.24.01.02. Báo cáo tổng hợp số lượng hội thảo quốc tế và trong 
nước được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2018-2022] 

Bảng 24.3. Số lượng các hội thảo khoa học giai đoạn 2018-2022 
Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Hội thảo trong nước 46 49 8 31 02 
Hội thảo quốc tế 12 17 0 6 4 

d) Tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương 
 Các chương trình hoạt động vì cộng động của Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
trong những năm qua luôn được cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện đánh giá cao 
[H24.24.01.03. Báo cáo tổng hợp kết quả các hoạt động của Công đoàn Học viện về số tiền chi phúc 
lợi cho cán bộ viên chức hàng năm và số tiền ủng hộ đồng bào không may gặp thiên tai bão lũ từ 2018-
2022]: 
 Công đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên là đầu mối trong các hoạt động thiện nguyện 
vì cộng đồng. Thường xuyên có các hoạt động tri ân, thiện nguyện và luôn có sự ủng hộ kịp thời 
đồng bào không may bị thiên tai, lũ lụt,… 
 Để nâng cao nhận thức của sinh viên về trách nhiệm xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 
viên Học viện đã tích cực tổ chức một số chiến dịch tình nguyện quy mô lớn như: Chiến dịch tình 
nguyện mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo,… góp phần vào sự phát triển kinh tế, 
xã hội của địa phương [H24.24.01.04. Kế hoạch và kết quả hoạt động của các hoạt động tình 
nguyện của đoàn viên, thanh niên Học viện tại địa phương (Chương trình tình nguyện mùa hè xanh, 
Hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào địa phương khó khăn…)]. 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 
góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
  

Đối với hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, Học viện luôn tìm cách để đánh giá được 
tác động xã hội từ đó sẽ có những điều chỉnh, cải tiến kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ 
xã hội ngày càng được tốt hơn. Với quan điểm mỗi sản phẩm của Học viện đến với xã hội là một 
sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu của Học viện, được xã hội đánh giá cao, Học viện xây 
dựng những kênh đánh giá, khảo sát để biết được tác động xã hội đối với các hoạt động của Học 
viện trong việc kết nối và phục vụ cộng đồng. 
a) Tác động của các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ 
 Các hoạt động của các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ tập trung chủ 
yếu ở các lĩnh vực như Thú ý, cây trồng, tài nguyên và môi trường, kinh tế xã hội, các chứng chỉ 
như tin học, ngoại ngữ và các lớp ngắn hạn khác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ như kế toán, 
tài chính, chứng khoán) [H24.24.02.01. Kế hoạch lấy ý kiến sự tác động của các hoạt động cộng 
đồng đối với sinh viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện; H24.24.02.02. Báo cáo 
kết quả mở các lớp học ngoài chương trình đào tạo cho cộng đồng và sinh viên của Học viện]. Đây 
là những lớp bồi dưỡng được mở theo nhu cầu của xác hội và được đánh giá rất cao về chất lượng. 
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b) Tác động xã hội và kết quả ở hoạt động nghiên cứu khoa học 
 Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất của Học viện 
tập trung phần lớn ở lĩnh vực mà Học viện có thế mạnh và uy tín như: Chăn nuôi, thú y, tài nguyên 
và môi trường, các ngành công nghệ, cây trồng, kinh tế xã hội,…Đây là những vấn đề mà Học 
viện có nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, Học viện có nhiều 
mối liên hệ mật thiết với một số trường đại học uy tín hàng đầu trên thế giới ở các nước như: Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Canada, Australia, Mỹ, Hà Lan, Bỉ, New Zealand,…Các công việc của Học viện 
đều được các Bộ, Ban, ngành của Trung ương và địa phương đánh giá cao, hiệu quả và uy tín được 
nhân dân và địa phương ghi nhận. 
c) Tác động xã hội và kết quả hoạt động Công đoàn 
 Các hoạt động của Công đoàn Học viện được cán bộ, viên chức và người lao động đánh 
giá rất cao và rất thiết thực đối với cả trong và ngoài Học viện. Số tiền chi phúc lợi cho cán bộ 
viên chức hàng năm và số tiền ủng hộ đồng bào không may gặp thiên tai bão lũ tuy chưa phải là 
nhiều nhưng đã thể hiện được những tình cảm và trách nhiệm của Học viện đối với xã hội 
[H24.24.02.03. Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn từ 2018-2022 (bao gồm kinh phí ủng hộ 
đồng bào lũ lụt, số tiền phúc lợi cho cán bộ)]. 

Bảng 24.5. Thống kê các hoạt động của Công đoàn Học viện 
Năm 2018 2019 2020 2021 

Số các 
chương 
trình phát 
động ủng hộ 
đồng bào 

30.000.000 Ủng 
hộ đồng bào Lai 
Châu, Hà Giang 
bị thiệt hại do 

mưa lũ 

12.000.000 
Ủng hộ quỹ vì 
người nghèo 

227.803.000 Ủng hộ xây dựng 
tượng đài Lương Định Của, và 

xây dựng nhà công vụ giáo 
viên các trường vùng khó+ 

280.000.000 (Ủng hộ đồng bào 
miền Trung lũ lụt) 

234.568.000 
Ủng hộ phòng 

chống Covid 19 

Số các 
chương 
trình cho 
cán bộ viên 
chức Học 
viện 

13 13 15 09 

d) Tác động xã hội và kết quả hoạt động của các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh 
niên Học viện 
 Hàng năm, Đoàn Thanh niên Học viện triển khai kế hoạch tình nguyện mùa hè xanh, đến 
các địa phương khó khăn để xây dựng đường xá, lắp đèn thắp sáng đường quê, sân chơi cho trẻ 
em, hỗ trợ bà con kỹ thuật chăn nuôi, trồng cây,… Khi triển khai chiến dịch, Đoàn Thanh niên 
Học viện bên cạnh có nguồn kinh phí từ Học viện, cũng đã có những hoạt động để huy động nguồn 
vốn xã hội hóa từ bên ngoài tài trợ cho chương trình. [H24.24.02.04. Báo cáo kết quả hoạt động 
của các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Học viện từ 2018-2022] 
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 Các chương trình của Đoàn Thanh niên được thực hiện hàng năm, được xã hội ghi nhận và 
đánh giá rất cao, xây dựng được hình ảnh sinh viên Học viện thân thiện, cởi mở, trách nhiệm, nhiệt 
tình. 
 Trong những năm qua, Học viện luôn là đơn vị tiên phong trong việc tổ chức chương trình 
hiến máu nhân đạo với chủ đề: “Nông nghiệp một trái tim hồng”, với số lượng cán bộ, viên chức 
và sinh viên tham gia đông đảo. Trung bình mỗi đợt thu được từ 1000-1500 đơn vị máu. 

Bảng 24.6. Số đơn vị máu thu được hàng năm 
Năm 2018 2019 2020 2022 

Số đơn vị máu 1209 1100 1110 696 
 Bên cạnh đó, Học viện có câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu, trong một số trường 
hợp khẩn cấp, sinh viên trong câu lạc bộ sẽ được xét nghiệm máu trước và khi cần thiết để sẽ đi 
hiến máu tại các bệnh viện. 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
 
Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội 
ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
 

Sau mỗi hoạt động vì cộng động, Học viện đều có kế hoạch khảo sát sự tác động đối với 
sinh viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện, những người trực tiếp hoặc không 
trực tiếp tham gia [H24.24.03.01. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến về các hoạt động nghiên cứu khoa 
học đối với giảng viên và sinh viên đối với sinh viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Học 
viện từ 2018-2022]. Hoạt động này có thể qua các kênh trực tiếp như qua các phiếu khảo sát trực 
tiếp, phiếu khảo sát online, qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, ti vi,…) để nắm 
đưuọc tình hình các cộng việc phục vụ cộng đồng của Học viện được đánh giá như thế nào. 
a)  Tác động của các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và sinh viên 
 Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và cộng đồng 
chính là những cơ hội để cho giảng viên và sinh viên của Học viện hiện thực hoá những kiến thức 
đã được truyền thụ. Các hoạt động này vừa giúp giảng viên và sinh viên Học viện có cơ hội tìm 
hiểu những kiến thức mới, áp dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học của trong nước và thế 
giới, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho giảng viên 
và sinh viên Học viện [H24.24.03.02. Báo cáo khảo sát lấy ý kiến về các hoạt động nghiên cứu 
khoa học đối với giảng viên và sinh viên đối với sinh viên, cán bộ, viên chức và người lao động 
của Học viện từ 2018-2022]  
Bảng 24.7. Số lần lấy ý kiến của giảng viên về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ 
Năm 2018 2019 2020 2021 

Số lần lấy ý kiến 2 2 2 2 
Số lượng giảng viên tham gia lấy ý kiến 89 89 367 186 

Mức độ hài lòng 
(theo thang điểm từ 1-5) 

4.22 4.26 4.17 4.18 
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b) Tác động của các hoạt động Công đoàn đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện 
 Qua các hoạt động của Công đoàn Học viện, giảng viên và sinh viên trong Học viện nhận 
thức được trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm đối với cộng đồng của mỗi cá nhân, tập thể. 
Chung tay xóa đói, giảm nghèo, chia sẻ với các địa phương không may bị thiên tai, bão lũ 
[H24.24.03.03. Kế hoạch lấy ý kiến về các hoạt động Công đoàn đối với cán bộ, viên chức, người 
lao động của Học viện; H24.24.03.04. Báo cáo lấy ý kiến về các hoạt động Công đoàn đối với cán 
bộ, viên chức, người lao động của Học viện]. Đây là những hoạt động làm tăng thêm nét văn hóa, 
truyền thống tương thân tương ái của giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã 
được Học viện gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. 
c) Tác động của các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đối với cán bộ và sinh viên 
 Sau mỗi hoạt động được tổ chức, ngoài việc đánh giá mức độ tham gia và đóng góp của 
từng cá nhân, Học viện cũng tiến hành khảo sát sự hài lòng của cá nhân tham gia vào các hoạt 
động để có sự điều chỉnh, cái tiến cho các hoạt động tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn [H24.24.03.05. 
Kế hoạch lấy ý kiến về của các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đối với cán bộ và sinh viên; 
H24.24.03.06. Báo cáo lấy ý kiến về của các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đối với cán bộ 
và sinh viên] 
 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
 
Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 
đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
 
 Các hoạt động của Học viện về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã 
hội được xã hội ghi nhận và đánh giá cao thông qua các bằng khen, giấy khen các cấp, các thư cảm 
ơn từ bên ngoài gửi đến Học viện. [H24.24.04.01. Kế hoạch lấy ý kiến về của các hoạt động đào 
tạo mở lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn tại địa phương, doanh nghiệp]. 
 Sau mỗi hoạt động được triển khai, Học viện đều tiến hành tổng kết, rà soát, đánh giá tính 
hiệu quả của hoạt động để rút kinh nghiệm cho những hoạt động sau sẽ tổ chức tốt hơn. 
[H24.24.04.02. Báo cáo lấy ý kiến về của các hoạt động đào tạo mở lớp tập huấn ngắn hạn, dài 
hạn tại địa phương, doanh nghiệp] 
 Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 
  
Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24: 6 
 
1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng đa dạng về loại hình, trải rộng khắp cho nhiều 
đối tượng, có sức hút và tính lan tỏa cao đối với người học, cán bộ, viên chức trong Học viện, có 
tác động lớn đến các đối tượng được hưởng thụ. 
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Toàn bộ hệ thống chính trị của Học viện luôn có ý thức trách nhiệm xã hội sâu sắc, Học viện 
trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên Học viện có nhiều cơ hội được gắn kết với 
nhiều tỉnh, thành, địa phương trên cả nước về lĩnh vực nông nghiệp, để từ đó, cán bộ, viên chức, 
người lao động và sinh viên Học viện có thể thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của người 
nông dân trên cả nước. Từ đó hình thành nên được ý thức phục vụ cộng động trong toàn thể cán bộ 
viên chức, người lao động và các lớp thế hệ sinh viên, học viên của Học viện. 
 Học viện luôn coi trọng sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng, coi đây là uy tín, thương hiệu của Học viện và là nét đẹp văn hóa của cán bộ, viên chức, 
người lao động, sinh viên, học viên của Học viện trong hơn 65 năm xây dựng và phát triển. Chính 
vì vậy, các hoạt động của Học viện luôn được đánh giá cao của các Bộ, Ban, ngành từ Trung ương 
đến địa phương. Vào các dịp lễ kỷ niệm của Học viện, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành 
sự quan tâm đặc biệt và những phần thưởng cao quý cho tập thể Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

 Mặc dù đã có kế hoạch và các đơn vị đều rất cố gắng kết nối và phục vụ cộng đồng, 
tuy nhiên, với cơ chế tự chủ hiện nay, kinh phí cho các hoạt động còn nhiều hạn chế, chủ yếu từ 
kinh phí của Học viện, nguồn kinh phí từ xã hội hóa đã được huy động nhưng chưa được nhiều 
trong khi khối lượng tham gia kết nối và phục vụ cộng đồng rất lớn dẫn đến việc phục vụ cộng 
đồng đã có kết quả tốt nhưng chưa xứng tầm với trường đại học trọng điểm quốc gia. 
 Các đánh giá tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đã được thực hiện 
nhưng chưa có sự đồng bộ, thống nhất của đơn vị để từ đó có được sự đánh giá chi tiết, đầy đủ và 
tổng thể về những hoạt động này. 
 Do các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Học viện được tổ chức ở nhiều địa 
phương khác nhau trên cả nước nên việc đánh giá tác động của các bên liên quan còn gặp nhiều 
khó khăn. 
 
3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ 

Cá nhân thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi 
chú 

1 Khắc phục 
tồn tại 

Tìm các nguồn kinh phí xã 
hội hóa (từ doanh nghiệp, các 
tổ chức trong nước và quốc tế, 
nhà hảo tâm, cựu sinh viên, 
cựu học viên của Học 
viện,…) 

Các đơn vị trong 
Học viện với đầu 
mối là TT. 
QHCC&HTSV 

Năm 2023  

2 Khắc phục 
tồn tại 

Xây dựng kế hoạch tổng thể 
cho hoạt động đánh giá này, 
các đơn vị trong Học viện, 

TT. QHCC&HTSV Năm 2023  
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ 

Cá nhân thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành) 

Ghi 
chú 

căn cứ vào kế hoạch tổng thể 
để có kế hoạch chi tiết cho 
đơn vị của mình. 

3 Khắc phục 
tồn tại 

Thực hiện việc khảo sát, đánh 
giá thông qua các phiếu khảo 
sát online. 

TT. QHCC&HTSV Năm 2023  

 
TIÊU CHUẨN 25: KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG 
Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Giai đoạn 2017-2021, Học viện đã thực hiện xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chỉ 
số tài chính của các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Về việc xác lập các chỉ số tài chính: 
Từ sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động của Học viện, hàng 

năm Ban Giám đốc đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tài chính, báo cáo dự kiến thu chi tài chính và 
dự toán kinh phí của Học viện, trong đó xác định rõ các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng đồng như: học phí các loại hình đào tạo, lệ phí tuyển sinh, mức chi tiền 
giảng dạy, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp,... Kế hoạch tài chính hàng năm của Học viện được báo 
cáo Hội đồng Học viện xem xét, thông qua [H25.25.1.01_ Nghị quyết hội đồng HV có nội dung 
thông qua Kế hoạch tài chính của Học viên các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]; báo cáo dự 
kiến thu chi tài chính và dự toán kinh phí được lấy ý kiến và thông qua tại Hội nghị đại biểu cán 
bộ viên chức và người lao động của Học viện [H25.25.1.02_ Nghị quyết hội nghị CBVC và người 
lao động các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]. 

Mức học phí các loại hình đào tạo của Học viện được xác định trên cơ sở đảm bảo đầy đủ 
chi phí đào tạo hợp lý ứng với chuẩn chất lượng, trong đó tích lũy bù đắp được khấu hao tài sản 
và chi phí tái tạo nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, tuân thủ các quy định trong Đề án thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện [H25.25.1.03_ Đề án tự chủ của Học viện được phê duyệt 
theo Quyết định 873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ]. Bên cạnh đó, căn cứ 
tình hình kinh tế xã hội của đất nước, trên cơ sở tham khảo mức học phí của các trường đại học 
trong cùng khối ngành như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại 
thương, Đại học Cần thơ, Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh. Học viện sẽ điều chỉnh để đảm bảo 
vừa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, khả năng của người học, vừa tuân thủ các quy định của 
pháp luật. Mức học phí các loại hình đào tạo của Học viện được báo cáo Hội đồng Học viện xem 
xét, thông qua [H25.25.1.04_ Nghị quyết hội đồng HV có nội dung thông qua Mức học phí các 
loại hình đào tạo các năm]. 
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Cùng với các kế hoạch, dự toán tài chính hàng năm của Học viện, các đơn vị cũng sẽ xây 
dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và trình 
Giám đốc Học viện phê duyệt [H25.25.1.05_ Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hàng năm 
được Ban GĐ phê duyết các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]. 
 Về việc giám sát kết quả và các chỉ tiêu tài chính: 

Học viện luôn đảm bảo các hoạt động tài chính được triển khai minh bạch, công khai, tuân 
thủ các quy định của pháp luật. Học viện luôn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện giám 
sát đối với công tác tài chính như: 

- Định kỳ báo cáo Hội đồng Học viện về kết quả tài chính và việc quyết toán kinh phí của 
Học viện [H25.25.1.06_ Báo cáo kết quả tài chính và quyết toán kinh phí hàng năm gửi hội đồng 
học viện các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]. 

- Báo cáo công khai quyết toán tài chính, việc sử dụng các quỹ của Học viện tại Hội nghị 
đại biểu cán bộ viên chức và người lao động hàng năm [H25.25.1.07_ Báo cáo hội nghị đại biểu 
viên chức và người lao động]. 

- Học viện đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán năm 2017 và năm 2019 về việc sử dụng 
tài sản, tài chính. Về cơ bản, báo cáo kiểm toán đã cho thấy hoạt động của Học viện được đánh giá 
tốt [H25.25.1.08_ Thông báo kế hoạch kiểm toán và kết luận kiểm toán Nhà nước 2017 và 2019; 
Thông báo kế hoạch kiểm toán NN 2022]. Từ năm 2020 Học viện còn thành lập tổ kiểm toán nội 
bộ thực hiện kiểm toán nội bộ [H25.25.1.09_ Kết luận kiểm toán nội bộ 2020; 2021; 2022] và thuê 
kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và 2020 [H25.25.1.10_ Kết 
luận kiểm toán độc lập 2019, 2020 và 2021]. Ngoài ra sau khi kết thúc các dự án, công trình xây 
dựng cơ bản trước khi quyết toán Học viện cũng thuê kiểm toán độc lập kểm toán thực hiện từng 
công trình, dự án [H25.25.1.11_ Kết luận kiểm toán các dự án, công trình XDCB]. 

- Hàng năm, Học viện lập dự toán kinh phí, lập Báo cáo quyết toán kinh phí, Báo cáo tài 
chính năm gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) thẩm định, phê duyệt 
đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 [H25.25.1.12_ Thông báo 
Quyết toán hàng năm của Bộ NN từ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]. 

- Đối với kế hoạch kinh phí hàng năm của các đơn vị, Ban TCKT là đơn vị đầu mối theo 
dõi, đôn đốc và tổng kết công tác triển khai thực hiện, báo cáo Giám đốc Học viện để kịp thời đưa 
ra những chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác giám sát việc phát triển 
các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng đã được triển khai qua 
phần mềm tin học về nghiệp vụ kế toán,  phần mềm quản lý đào tạo... để theo dõi hệ thống tài 
chính trong toàn Học viện, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao [H25.25.1.13_ Hợp đồng bảo trì phần mềm kế toán, quản lý đào tạo]. 

Về việc đối sánh để cải tiến: 
Công tác đối sánh được Học viện thường xuyên thực hiện nhằm đánh giá về kết quả triển 

khai các hoạt động, đồng thời đưa ra các kết quả và chỉ tiêu phù hợp lý cho giai đoạn tiếp theo. 
Việc đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 
đồng được thể hiện qua Báo cáo tổng kết năm học [H25.25.1.14_ Báo cáo tổng kết năm học từ 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021]. 
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Việc cải tiến kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo của Học viện được thực hiện 
hàng năm, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra 
phức tạp, chỉ số được thể hiện trong Bảng 25.1 

Bảng 25.1: Chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo của Học viện giai đoạn 2017-2021 
ĐVT triệu đồng 

STT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021 

I Thu từ hoạt động đào tạo 328.287 317.518 328.479 333.793 384.665 

1 
 - Thu từ đào tạo đại học và 
sau đại học 

321.782 308.010 322.382 326.949 377.236 

2 
 - Thu từ hoạt động đào tạo 
khác 

6.505 9.508 6.097 6.844 7.429 

II Chi hoạt động đào tạo 237.493 298.806 293.698 308.903 311.960 

III 
Chênh lệch Thu – Chi  

(III= I-II) 
90.794 18.712 34.781 24.890 72.705 

Nguồn thu từ đào tạo Học viện đã thực hiện theo cơ chế tự chủ 100% chi thường xuyên, 
và số thu thực tế hàng năm đảm bảo được chi thường xuyên cho hoạt động đào tạo. Chênh lệch 
thu chi hoạt động đào tạo được trích lập các quỹ Học viện. Học viện cũng đã sử dụng các quỹ để 
chi: tăng thu nhập cho viên chức và người lao động; hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học; mua sắm 
thiết bị và xây dựng cơ bản. 

Chỉ số tài chính của hoạt động NCKH và phục vụ cộng đồng cũng được cải tiến hàng năm, 
có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp trong bối cảnh đại dịch covid 19 năm 2020 – 2021, kết quả chỉ 
số thể hiện được thể hiện trong (Bảng 25.2). 

Bảng 25.2. Chỉ số tài chính của hoạt động NCKH và phục vụ cộng đồng của Học 
viện giai đoạn 2017-2021 

ĐVT triệu đồng 
STT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021 

I Kinh phí NCKH 85.281 40.827 49.216 69.696 94.150 

1 
 - Từ ngân sách nhà nước 
cấp 

41.265 14.838 15.761 20.823 20.859 

2 
 - Từ các nguồn ngân sách 
địa phương (đề tài cấp tỉnh) 

42.918 23.446 28.026 42.855 65.838 

3  - Từ nguồn của Học viện 1.098 2.543 5.429 6.018 7.453 

II 

Phục vụ cộng đồng (thông 
qua cung cấp dịch vu, 
chuyển giao TBKT, tư 
vấn) 

809 2.956 10.516 8.086 6.951 

  Tổng  I + II 86.090 43.783 59.732 77.782 101.101 
Kinh phí nghiên cứu khoa học từ nguồn ngân sách cấp và đề tài cấp tỉnh là chủ yếu. Đề tài 
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cấp tỉnh có xu hướng tăng, phản ánh phạm vi tác động và sự ảnh hưởng mở rộng của Học viện 
trong NCKH tới các địa phương. 

Nguồn thu từ phục vụ cộng đồng thông qua các hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ phân tích 
mẫu, tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng phản ánh xu hướng tăng dần hàng năm (năm 2020, 
2021 giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19). 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
 
Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Giai đoạn 2017-2021, kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và 
phát triển cộng đồng của Học viện đã được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến, cụ thể như 
sau: 

Về việc xác lập kết quả và các chỉ số thị trường: 
Trong thời gian vừa qua, với mục tiêu khẳng định và không ngừng nâng cao vị thế và năng 

lực cạnh tranh, Học viện đã xây dựng các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng được thể hiện trong Chiến lược phát triển và Kế hoạch hoạt động hàng năm: 

- Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2016-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định các chỉ 
số thị trường của hoạt động đào tạo gồm: (1) Tỷ lệ CTĐT được kiểm định/Tổng số CTĐT đại học 
và SĐH có người học tốt nghiệp, (2) Tỷ lệ CTĐT được kiểm định quốc tế/Tổng số CTĐT được 
kiểm định; các chỉ số đối với hoạt động nghiên cứu khoa học là: (1) Tỷ lệ công bố quốc tế/Tổng 
số giảng viên, (2) Tỷ lệ công bố trong nước/Tổng số giảng viên, (3) Số đề tài/nhiệm vụ/dự án 
NCKH cấp Nhà nước/Bộ/Tỉnh hàng năm; đối với hoạt động phục vụ công đồng, các chỉ số gồm: 
(1) Số thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, cơ sở giáo dục, (2) Số lượng 
hợp đồng tư vấn, nhiệm vụ NCKH và chuyển giao tri thức cho cơ quản quản lý nhà nước, tổ chức, 
doanh nghiệp, địa phương, (3) Số dự án/doanh nghiệp được hỗ trợ ươm tạo [H25.25.2.01_ Chiến 
lược phát triển Học viện Giai đoạn 2016 - 2030 , tầm nhìn 2050]. Quá trình xây dựng chiến lược 
cũng như việc xây dựng các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 
vụ cộng đồng đã được Học viện nghiên cứu và thực hiện lấy ý kiến của viên chức, người lao động 
trong trường và các bên liên quan (người học, các hiệp hôi, tổ chức, doanh nghiệp, cựu giáo chức, 
cựu sinh viên,...) đảm bảo phù hợp với bối cảnh và định hướng phát triển của Học viện 
[H25.25.2.02_ Các văn bản liên quan đến lấy ý kiên viên chức và người lao động và các bên liên 
quan (người học, các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp, cựu giáo chức, cựu sinh viên]. 

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển Học viện, hàng năm, Giám đốc chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch hoạt động của Học viện, trong đó đã làm rõ và bổ sung các chỉ tiêu thị trường cụ thể của 
hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng như: số CTĐT kiểm định trong nước/quốc tế 
hàng năm; số bài trên tạp chí ISI, Scopus; số bài viết hội thảo quốc tế; số đề tài/nhiệm vụ/dự án 
NCKH do doanh nghiệp đặt hàng; số doanh nghiệp được tư vấn, hỗ trợ, đào tạo; Kế hoạch hoạt 
động hàng năm của Học viện được trình Hội đồng Học viện xem xét, thông qua [H25.25.2.03_ 
Nghị quyết hàng năm của Hội đồng Học viện có nội dung thông qua Kế hoạch hoạt động của Học 
viện] và được báo cáo công khai tại Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động [H25.25.2.04_ 
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Nghị quyết hàng năm của Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động có nội dung thông qua 
Kế hoạch hoạt động của Học viện từ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] đảm bảo tuân thủ đúng các 
quy định, tăng tính dân chủ và sự tham gia của viên chức, người lao động vào công tác quản lý, 
điều hành chung của Học viện. 

- Triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ số thị trường đã đề ra gắn liền với hoạt động 
của Học viện. Hội đồng Học viện, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện thông qua các văn bản nghị 
quyết, văn bản chỉ đạo điều hành, các cuộc họp giao ban, họp chuyên môn. Các đơn vị chức năng 
cũng gắn các chỉ số thị trường trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc đảm bảo tính 
thống nhất, liên tục và toàn diện trong việc đạt mục tiêu Học viện đề ra. 

Về việc giám sát kết quả và các chỉ số thị trường: 
Trong quá trình triển khai thực hiện, Học viện thường xuyên theo dõi, đôn đốc đảm bảo 

kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
được thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các ban chức năng Ban Quản lý đào tạo, Ban Khoa 
học và Công nghệ, Ban Hợp tác quốc tế và Trung tâm Đảm bảo chất lượng được giao nhiệm vụ là 
đầu mối trong công tác theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động, kịp thời báo cáo 
Giám đốc về tiến độ cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ 
đó Giám đốc sẽ đưa ra những chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp . 

Bên cạnh công tác tự giám sát, Học viện cũng luôn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân 
có thể giám sát về kết quả cũng như các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng. Cụ thể: 

- Định kỳ báo cáo Hội đồng Học viện về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động 
đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng [H25.25.2.05_ Báo cáo của Ban giám đốc Học viện gửi Hội 
đồng học viện từ 2016-2021]. 

- Báo cáo tổng sơ kết, tổng kết năm học và các báo cáo khác [H25.25.2.06_Báo cáo Sơ kết, 
tổng kết năm từ 2017 – 2021]. 

- Thực hiện lấy ý kiến góp ý dự thảo và báo cáo công khai tại Hội nghị đại biểu viên chức 
và người lao động hàng năm [H25.25.2.07_ Biên bản hội nghị đại biểu viên chức và người lao 
động 2017 – 2021 có nội dung các chỉ tiêu thị trường về góp ý kiến của đại biểu]. 

- Học viện được đánh giá bởi các tổ chức đánh giá có uy tín : tháng Một năm 2022 trang 
Web nổi tiếng Webometrics.info đã bố xếp hạng các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam dựa 
trên xếp hạng theo 3 trụ cột/tiêu chí : Impact – Openness – Excellence (ảnh hưởng – cởi mở/ mở 
cửa – xuất săc) . Học viện xếp vị trí 32/178. 

Về việc đối sánh để cải tiến: 
Nhằm khẳng định vị thế, uy tín là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, 

công tác đối sánh để cải tiến các hoạt động, trong đó có các kết quả và các chỉ số thị trường của 
hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được Học viện quan tâm và triển khai thường 
xuyên, liên tục. Việc đối sánh về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa và phục vụ cộng đồng được thể hiện trong Chiến lược phát triển Học viện và các báo 
cáo tổng kết hàng năm [H25.25.2.08_ Chiến lược phát triển học viện và Báo cáo tổng kết hàng 
năm 2017 – 2021]. 
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Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của 
Học viện được phân tích, đánh giá và cải tiến hàng năm trên cơ sở định hướng phát triển của Học 
viện và tình hình kinh tế xã hội . Trong quá trình cải tiến, Học viện cũng tham khảo kết quả và các 
chỉ tiêu của một số trường đại học trong cùng khối ngành đào tạo trong nước Bên cạnh việc cải 
tiến các chỉ số hoạt động, Học viện cũng đã linh hoạt thực hiện điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho 
phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 có những diễn 
phức tạp như: số lượng đề tài cấp Nhà nước/Bộ, số lượng bài báo quốc tế [H25.25.2.09_ Thống 
kê số lượng đề tài cấp nhà nước/ Số lượng bài báo quốc tế 2017 - 2021]. 

Các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng động 
của Học viện giai đoạn 2017-2021 cụ thể như sau: 

Bảng 25.3. Các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo giao đoạn 2017-2021 
STT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 

A Chương trình đào tạo (CTĐT) 27 32 41 50 50 

1 
Số CTĐT đã được kiểm định quốc tế 
(AUN) 

0 2 2 2 6 

2 
Số CTĐT đã được kiểm định trong 
nước 

0 0 0 0 0 

3 Số CTĐT chưa được kiểm định 27 30 39 48 47 
B Số Sinh viên và người học      
I Kết quả tuyển sinh (nhập học)      
1 Đại học 3755 5684 4147 4809 5869 
2 Thạc sỹ 718 714 775 692 676 
3 Nghiên cứu sinh 30 23 10 5 11 
II Kết quả đào tạo (tốt nghiệp)      
1 Đại học 6017 5876 4909 2965 3057 
2 Thạc sỹ 934 940 685 373 637 
3 Nghiên cứu sinh 37 25 31 17 28 

Về chỉ tiêu chương trình đào tạo, Học viện ngày càng đã dạng trương trình đào tạo, số 
chương trình tăng lên theo từng năm. Số chương trình đào tạo được kiểm định tăng lên thể hiện 
một xu thế phát triển của Học viện theo đúng lộ trình tiến tới kiểm định toàn bộ các chương trình 
đào tạo. Về hoạt động tuyển sinh đang đi vào xu hướng ổn định và phát triển được quy mô, cơ cấu 
đào tạo. 

Bảng 25.4: Các chỉ số thị trường của hoạt động NCKH giai đoạn 2017-2021 
STT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Bài báo quốc tế ISI/SCOPUS 73 115 136 184 193 

2 
Bài báo quốc tế/chương sách quốc tế 
khác 

50 83 57 52 40 

3 
Bài viết đăng trên kỷ yếu hội thảo 
quốc tế 

129 198 185 42 125 

4 Số đề tài KH &CN cấp nhà nước 7 4 4 7 8 
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STT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 

5 
Số đề tài/chương trình KH&CN cấp 
Bộ đang thực hiện 

17 22 17 28 18 

6 
Số đề tài KH&CN cấp Tỉnh/Thành 
phố 

47 45 24 16 12 

7 Đề tài cấp học viện 110 124 120 100 114 
8 Đề tài sinh viên 83 85 66 79 75 

Các chỉ số thị trường của hoạt động NCKH đã thể hiện một xu hướng tích cực thông qua 
số lượng các bài báo và số đề tài KH&CN tăng dần qua các năm. 

Cùng với việc phân tích, đánh giá và cải tiến kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, các CTĐT của Học viện cũng được rà soát, 
điều chỉnh hàng năm dựa trên những phân tích, đánh giá nhu cầu của thị trường và lấy ý kiến các 
bên liên quan (người học, người sử dụng lao động, . . . ) . Công tác đối sánh nội bộ giữa các CTĐT 
của Học viện; đối sánh giữa các CTĐT của Học viện với các CTĐT của các trường đại học trong 
nước và quốc tế được thực hiện nhằm liên tục cập nhật những tiến bộ, nâng cao chất lượng các 
CTĐT. 
Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

 
Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 25: 5 
1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Đã thiết lập được các chỉ số tài chính, chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, khoa học 
công nghệ và phục vụ cộng đồng. Các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra hợp lý, đảm bảo vừa thể hiện được 
sự phát triển của Học viện, vừa phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Công tác giám sát kết quả và các chỉ số tài chính, thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Học viện đã có sự phân 
công thực hiện công tác giám sát nội bộ, đồng thời đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan. 

- Công tác đối sánh để cải tiến được thực hiện bài bản, đảm bảo đáp ứng tốt những nhu cầu 
của thị trường và yêu cầu của các bên liên quan. 
2. Tóm tắt các điểm tồn tại 
 - Tỷ trọng các chỉ số tài chính của các hoạt động còn chưa cân đối, phần lớn kết quả và chỉ 
số tài chính đến từ hoạt động đào tạo. 
 - Hoạt động phục vụ cộng đồng đã được Học viện quan tâm triển khai từ lâu, tuy nhiên các 
chỉ số thị trường của hoạt động này thì mới được đưa vào các văn bản chính thức trong những năm 
gần đây, do đó cần có thêm thời gian để cân đối, điều chỉnh cho phù hợp. 
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3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 
(bắt đầu 
và hoàn 
thành) 

Ghi 
chú 

1 

Giữ và 
phát huy 
điểm 
mạnh 

Tiếp tục thiết lập kết quả và các 
chỉ số tài chính, thị trường của 
hoạt động đào tạo, NCKH và 
PVCĐ hàng năm trên cơ sở phân 
tích, đánh giá, cải tiến kết quả 
thực hiện của năm trước 

Ban TC&KT; 
Ban KH&CN; 
Ban QLĐT; 
TT QHCC & 

HTSV 

Hàng năm  

2 

Giữ và 
phát huy 
điểm 
mạnh 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
giám sát nội bộ về kết quả và các 
chỉ số tài chính, thị trường của 
hoạt động đào tạo, NCKH và 
PVCĐ; đảm bảo sự giám sát của 
các bên liên quan. 

Ban TC&KT; 
Ban KH&CN; 
Ban QLĐT; 
TT QHCC & 

HTSV 

Hàng năm  

3 

Phát huy 
điểm 
mạnh, 
khắc phục 
tồn tại 

Thường xuyên thực hiện công 
tác đối sánh về kết quả và các chỉ 
số tài chính, thị trường của hoạt 
động đào tạo, NCKH và PVCĐ 
cả trong nội bộ và với các trường 
đại học trong cùng khối ngành 
nhằm đưa ra những cải tiến/điều 
chỉnh phù hợp. 

Ban TC&KT; 
Ban KH&CN; 
Ban QLĐT; 
TT QHCC & 

HTSV 

Hàng năm  

4 
Khắc phục 
tồn tại 

Cân đối lại các chỉ số tài chính 
của hoạt động đào tạo, NCKH và 
PVCĐ, trong đó đặc biệt chú 
trọng nâng cao các chỉ số tài 
chính của hoạt động NCKH. 

Ban TC&KT; 
Ban KH&CN; 
Ban QLĐT; 
TT QHCC & 

HTSV 

Hàng năm  

5 
Khắc phục 
tồn tại 

Thường xuyên thực hiện rà soát, 
bổ sung, điều chỉnh các chỉ số thị 
trường về hoạt động PVCĐ đảm 
bảo vừa thể hiện được sự phát 
triển, vừa phù hợp với bối cảnh 
thực tiễn của Học viện 

Ban TC&KT; 
Ban KH&CN; 
Ban QLĐT; 
TT QHCC & 

HTSV 

Hàng năm  
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PHẦN III. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ HỌC VIỆN 

TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

(mức điểm) 
Ghi 
chú 

I Lĩnh vực 1: ĐBCL về chiếm lược   
I.1 Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá 6  

1.  
1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng 
của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng 
của các bên liên quan. 

6 
 

2.  
1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa 
phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

6  

3.  
1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD 
được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để 
thực hiện. 

5  

4.  
1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD 
được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 
các bên liên quan. 

5  

5.  

1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng 
như quá trình xây dựng và phát triển chúng được 
cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 
bên liên quan. 

6  

I.2 Tiêu chuẩn 2: Quản trị 6  

6.  

2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị 
hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; 
các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy 
định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến 
lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm 
bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh 
bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá 
trình quản trị của CSGD. 

6 

 

7.  
2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được 
chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính 
sách, hướng dẫn để triển khai thực. 

6 
 

8.  
2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát 
thường xuyên 

5 
 

9.  
2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để 
tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi 
ro tốt hơn. 

5 
 

I.3 Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 6  

10.  
3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản 
lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá 

6  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

(mức điểm) 
Ghi 
chú 

trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt 
được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu 
chiến lược của cơ sở giáo dục. 

11.  

3.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc 
thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng 
tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến 
lược của cơ sở giáo dục. 

6  

12.  
3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục 
được rà soát thường xuyên. 

6  

13.  

3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục 
được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt 
được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như 
mong muốn. 

5  

I.4. Lãnh đạo và quản lý 6  

14.  

4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm 
đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như 
các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và phục vụ cộng đồng. 

6 

 

15.  
4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển 
tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển 
khai thực hiện. 

6 
 

16.  
4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn 
đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực 
hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

5 
 

17.  

4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các 
chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính 
được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược 
của CSGD. 

5 

 

I.5 
Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, NCKH 
và phục vụ cộng đồng 

6 
 

18.  
5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

6 
 

19.  
5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách 
được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực 
hiện. 

6 
 

20.  
5.3. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ 
cộng đồng được rà soát thường xuyên 

5 
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21.  

5.4. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ 
cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt 
động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng 
của các bên liên quan. 

6 

 

I.6 Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 5  

22.  
6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và phục vụ cộng đồng. 

6 
 

23.  

6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm 
cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử 
dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân 
sự) được xác định và được phổ biến. 

6 

 

24.  
6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng 
lực (bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo) của các nhóm 
cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau. 

5 
 

25.  

6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 
cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác định và có 
các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu 
cầu đó. 

5 

 

26.  

6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao 
gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi 
dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 
đồng. 

6 

 

27.  
6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch 
về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên. 

5 
 

28.  

6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch 
nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 
 

5 

 

I.7 Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 5  

29.  

7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, 
tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để 
hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục 
tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ 
cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

6  

30.  
7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng 
cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương 

5  
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tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và 
công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập 
và vận hành. 

31.  

7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng 
cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ 
tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự 
phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các 
nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 
được thiết lập và vận hành. 

5  

32.  

7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và 
tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học 
liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL 
trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận 
hành. 

5  

33.  

7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và 
cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả 
năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt 
được thiết lập và vận hành 

6  

I.8 
Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối 
ngoại 

6 
 

34.  

8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới 
và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ 
mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 
 

6 

 

35.  
8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc 
đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại 
được triển khai thực hiện. 

6 
 

36.  
8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ ngoại giao 
được rà soát. 

6 
 

37.  
8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại 
được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và 
các mục tiêu chiến lược của CSGD 

6 
 

II Đảm bảo chất lượng hệ thống   

II.9 
Tiêu chuẩn 9: Hệ thống ĐBCL bên trong 
 

5 
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38.  

9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải 
trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 
được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược 
và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

6 

 

39.  

9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất 
lượng (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia 
của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có 
việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập 
huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo 
dục. 

6 

 

40.  
9.3. Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng 
được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch 
ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

5 
 

41.  
9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các 
chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục đảm bảo 
chất lượng được triển khai. 

5 
 

42.  
9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn 
đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công 
tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

5 
 

43.  

9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện 
chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến 
để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo 
chất lượng của cơ sở giáo dục. 

5 

 

II.10 
Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 
 

5 
 

44.  
10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc 
đánh giá ngoài được thiết lập. 

5 
 

45.  
10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực 
hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia 
độc lập đã được đào tạo. 

6 
 

46.  
10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá 
và đánh giá ngoài được rà soát 

5 
 

47.  
10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị 
cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng 
các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

5 
 

II.11 
Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin ĐBCL bên 
trong 

5 
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48.  

11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong 
bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và 
chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ 
hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 
được thiết lập. 

5 

 

49.  

11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết 
quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và 
sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan 
nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm 
bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn 

5 

 

50.  
11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin 
ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống 
nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

6 
 

51.  

11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng 
như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý 
thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ 
đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

5 

 

II.12 Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 5  

52.  

12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất 
lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ 
thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện 
tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 
đồng. 

6 

 

53.  
12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so 
chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt 
động được thiết lập. 

5 
 

54.  
12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm 
tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích 
đổi mới, sáng tạo. 

5 
 

55.  
12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 
chuẩn và đối sánh được rà soát. 

5 
 

56.  

12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 
chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được 
các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng 

5 

 

III Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng   
 Chức năng đào tạo   

II.13 Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 5  
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57.  
13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền 
thông để tuyển sinh cho các CTĐT khác nhau của 
CSGD. 

6 
 

58.  
13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất 
lượng cho mỗi CTĐT. 

5 
 

59.  
13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và 
nhập học. 

6 
 

60.  
13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và 
nhập học. 

5 
 

61.  
13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến 
để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 

5 
 

III.14 
Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình 
dạy học 

5 
 

62.  

14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, 
giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 
các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và 
các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi 
của các bên liên quan. 

6 

 

63.  
14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh 
CĐR của CTĐT và các môn học/học phần để phù 
hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

6 
 

64.  

14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch 
giảng dạy của CTĐT và các môn học/học phần 
được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên 
CĐR. 

5 

 

65.  
14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà 
soát chương trình dạy học được thực hiện. 

5 
 

66.  

14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình 
dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và 
cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của 
các bên liên quan 

5 

 

II.15 Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 5  

67.  
15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt 
động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để 
đạt được CĐR. 

6 
 

68.  
15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn 
đội ngũ GV, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ 

5 
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chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và 
kinh nghiệm. 

69.  
15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học 
tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được 
CĐR. 

6 
 

70.  
15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và 
đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng. 

5 
 

71.  
15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và 
học được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm 
bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời. 

5 
 

III.16 Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học 6  

72.  
16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa 
chọn các loại hình đánh giá NH phù hợp trong quá 
trình học tập 

6 
 

73.  
16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết 
kế phù hợp với việc đạt được CĐR 

6 
 

74.  

16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh 
giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính 
xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được 
chuẩn đầu ra 

6 

 

75.  
16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá 
NH được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy 
và hướng tới đạt được CĐR 

5 
 

III.17 
Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 
người học 

6 
 

76.  
17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ 
và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 
người học. 

6 
 

77.  
17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 
cũng như hệ thống giám sát người học được triển 
khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

6 
 

78.  
17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 
cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát. 

6 
 

79.  

17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 
cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến 
để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 
quan. 

5 

 

 Chức năng nghiên cứu khoa học   
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III.18 Tiêu18.4 chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 6  

80.  

18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, 
thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên 
cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực 
và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu 

6 

 

81.  

18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ 
nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa 
học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai 
để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

6 

 

82.  
18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để 
đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu 

6 
 

83.  
18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để 
nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa 
học 

6 
 

III.19 Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 6  

84.  
19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các 
phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên 
cứu 

6 
 

85.  
19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản 
trí tuệ được triển khai 

5 
 

86.  
19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí 
tuệ được triển khai thực hiện 

5 
 

87.  
19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến 
để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích 
cộng đồng 

6 
 

III.20 
Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu 
khoa học 

6 
 

88.  
20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan 
hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp 
ứng các mục tiêu nghiên cứu 

6 
 

89.  
20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình 
thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu 

6 
 

90.  
20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và 
đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện 

6 
 

91.  
20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu 
được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu 

6 
 

 Chức năng phục vụ cộng đồng   
III.21 Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 6  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

(mức điểm) 
Ghi 
chú 

92.  
21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp 
các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm 
nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục. 

6 
 

93.  
22.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động 
kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện. 

6 
 

94.  
21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát 
việc kết nối và phục vụ cộng đồng 

5 
 

95.  
21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối 
cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự 
hài lòng của các bên liên quan 

6 
 

IV Kết quả hoạt động   
IV.22 Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 5  

96.  
22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học 
của tất cả các CTĐT, các môn học/học phần được 
xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

5 
 

97.  
22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các 
CTĐT được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 
tiến 

5 
 

98.  
22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt 
nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo được xác 
lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

6 
 

99.  
22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất 
lượng của người học tốt nghiệp được xác lập, giám 
sát, đối sánh để cải tiến 

5 
 

IV.23 Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 6  

100.  
23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội 
ngũ GV và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám 
sát và đối sánh để cải tiến 

6 
 

101.  23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người 
học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

5  

102.  
23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học 
bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và 
đối sánh để cải tiến 

5 
 

103.  23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được 
xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

6  

104.  23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu 
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

6  

105.  23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả 
việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, 

6  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

(mức điểm) 
Ghi 
chú 

thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến 

IV.24 Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 6  

106.  

24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho 
xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 
tiến. 

6 

 

107.  
24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết 
nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội 
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

6 
 

108.  

24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ 
cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, 
giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến. 

5 

 

109.  

24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt 
động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho 
xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 
tiến. 

6 

 

IV.25 Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường 5  

110.  
25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

5 
 

111.  
25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

5 
 

 
Ghi chú:  

-  Tiêu chí có điểm cao nhất: 6 điểm (tiêu chí: 60);  
-  Tiêu chí có điểm thấp nhất: 4 điểm (tiêu chí: 0);  
-  Số tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên: 111/111 (100%);  
-  Số tiêu chuẩn có điểm trung bình từ 4,00 điểm trở lên: 25 (100%);  
-  Số tiêu chuẩn có điểm trung bình dưới 2,00 điểm: 0/25 (0%).  

Hà Nội, ngày 12 tháng 10  năm 2022  
                GIÁM ĐỐC 
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PHẦN IV. PHỤ LỤC 
Phụ lục 1:  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học, thạc sĩ từ năm 2017 – 2021. 

1. ĐẠI HỌC 
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

TT 
Tên 

CTĐT 
(Ngành) 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
(theo 
KQ 
thi 

THPT 
QG) 

Điểm 
chuẩn của 
Học viện 
theo kết 
quả thi 

THPTQG 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
theo 
học 
bạ 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
(theo 
KQ 
thi 

THPT 
QG) 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
theo 
kết 
quả 
HB 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
theo 
kết 
quả 
thi 

THPT 

Điểm 
chuẩn 

của 
HV 
theo 
học 
bạ 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
theo 
kết 
quả 
thi 

THPT 

Điểm 
chuẩn của 
HV theo 
học bạ 

1 

Kỹ thuật 
cơ khí 

16.3 14.0 18.0 17.5 21.5 16.0 18.0 16.0 18.0 

Kỹ thuật 
cơ sở hạ 
tầng 

22.0 21.0 18.0 - - 16.0 18.0     

Kỹ thuật 
điện 

16.3 14.0 18.0 17.5 21.5 16.0 18.0 16.0 18.0 

Công nghệ 
kỹ thuật 
cơ điện tử 

- 14.5 18.0 17.5 21.5 16.0 18.0 16.0 18.0 

Công nghệ 
kỹ thuật ô 
tô 

- 14.5 18.0 17.5 21.5 16.0 18.0 16.0 18.0 

Kỹ thuật 
điều khiển 
và tự động 
hóa 

-     - - 16.0 18.0 16.0 18.0 

2 
Công nghệ 
sinh học 

20.0 15.5 20.0 20.0 21.5 16.0 18.0 18.0 18.0 

3 
Chăn nuôi 17.0 14.0 20.0 17.5 21.5 15.0 18.0 18.0 18.0 

Chăn nuôi 
thú y 

- - - 17.5 21.5 15.0 18.0 18.0 18.0 

4 
Công nghệ 
thực phẩm 

22.5 18.5 20.0 20.0 21.5 16.0 18.0 17.5 18.0 
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Công nghệ 
và kinh 
doanh 
thực phẩm 

0.0 16.0 18.0 17.5 21.5 16.0 18.0 17.5 18.0 

Công nghệ 
sau thu 
hoạch 

17.0 16.0 18.0 20.0 21.5 16.0 18.0 17.5 18.0 

5 

Công nghệ 
thông tin 

18.8 17.0 18.0 20.0 21.5 16.0 18.0 16.5 18.0 

Mạng máy 
tính và 
truyền 
thông dữ 
liệu 

- - - - - 16.0 18.0 16.5 18.0 

6 

Kế toán 18.0 18.0 18.0 20.0 21.5 16.0 18.0 16.0 18.0 
Quản trị 
kinh 
doanh 

17.0 17.0 18.0     16.0 18.0 16.0 18.0 

Kinh 
doanh 
nông 
nghiệp 

16.3 14.0 18.0 17.5 21.5         

Quản lý và 
phát triển 
du lịch 

- - - - - 16.0 18.0 16.0 18.0 

Tài chính - 
Ngân hàng 

- - - - - 16.0 18.0 16.0 18.0 

Thương 
mại điện 
tử 

- - - - - 16.0 18.0 16.0 18.0 

Logistic 
và quản lý 
chuỗi cung 
ứng 

- - - - - 16.0 18.0 23.0 18.0 

7 

Khoa học 
môi 
trường 

15.5 15 18.0 18.5 21.5 15.0 18.0 17.0 18.0 

Công nghệ 
kỹ thuật 

- - - 18.0 21.5 15.0 18.0 17.0 18.0 
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môi 
trường 
Công nghệ 
kỹ thuật 
hóa học 

- - - - - 15.0 18.0     

8 

Kinh tế 
nông 
nghiệp 

15.5 15 18.0 18.5 21.5 15.0 18.0 17.0 18.0 

Phát triển 
nông thôn 

15.5 14.5 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 17.0 18.0 

Kinh tế 16.0 14.5 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 16.0 18.0 
Kinh tế 
đầu tư 

- 14.5 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 16.0 18.0 

Quản lý và 
phát triển 
nguồn 
nhân lực 

- 0.0       15.0 18.0 16.0 18.0 

Kinh tế tài 
chính 

- 0.0   18.0 21.5 15.0 18.0 16.0 18.0 

Quản lý 
kinh tế 

- 0.0   18.0 21.5 15.0 18.0 16.0 18.0 

9 
Xã hội học 20.3 14.0 18.0 - - 15.0 18.0 15.0 18.0 
Luật       - - 16.0 18.0 20.0 18.0 

10 

Bảo vệ 
thực vật 

17.3 14.0 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 15.0 18.0 

Khoa học 
cây trồng 

16.3 14.0 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 15.0 18.0 

Nông 
nghiệp 

17.0 15.0 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 150.0 18.0 

Nông 
nghiệp 
công nghệ 
cao 

- 15 18.0 18.0 21.5 15.0 18.0 18.0 18.0 

Công nghệ 
rau hoa 
quả và 
cảnh quan 

19.8 15.0 20.0 20.0 21.5 15.0 18.0 15.0 18.0 

11 
Khoa học 
đất 

23.0 20.0 18.0 17.5 21.5         
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Kỹ thuật 
tài nguyên 
nước 

20.5 19.0 18.0 - -         

Quản lý 
đất đai 

16.0 14.0 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 15.0 18.0 

Phân bón 
và dinh 
dưỡng cây 
trồng 

- - - 18.0 21.5 15.0 18.0     

Quản lý tài 
nguyên và 
môi 
trường 

- - - - - 15.0 18.0 15.0 18.0 

Quản lý 
bất động 
sản 

- - - - - 15.0 18.0 15.0 18.0 

12 

Sư phạm 
Kỹ thuật 
nông 
nghiệp 

25.5 21.0 18.0 - -     19.0 Giỏi lớp 12 

Ngôn ngữ 
Anh 

19.5 18.0 18.0 18.0 21.5 15.0 18.0 15.0 18.0 

Sư phạm 
công nghệ 

- - - - - 18.5 - 19.0 Giỏi lớp 12 

13 

Nuôi trồng 
thủy sản 

15.5 14.0 18.0 17.5 21.5 15.0 18.0 15.0 18.0 

Bệnh học 
Thủy sản 

- - - 18.0 21.5 15.0 18.0 15.0 18.0 

14 Thú y 19.8 16.0 20.0 18.0 21.5 15.0 18.0 15.5 18.0 
 

2. THẠC SĨ 

 NĂM 2017 2018 2019 2020 2021 

TT 
Tên CTĐT 

(Ngành) 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 1 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 2 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 1 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 2 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 1 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 2 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 1 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 2 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 1 

Điểm 
chuẩn 

của 
Học 
viện 
đợt 2 

1 
Chăn nuôi 11 12,25 - 10.75 15,50 12.50 14.25 -     
Chăn nuôi – thú y - - - - 12.50 10.25 12.00 12.25 10.50 12.25 

2 Kỹ thuật cơ khí - - - - - - - -     



 314 

Kỹ thuật điện - - - - - 13.50 - -     

3 
Công nghệ sinh học 13 16,50 - 13.75 12,75 14.00 15.00 14.00   14.25 
Công nghệ thông tin - 11,75 - 15.25 - - - -     

4 
Công nghệ thực phẩm - 12,00 - 12.5 11,25 14.50 12.50 -   12.25 
Công nghệ sau thu hoạch - - - - - - - -     

5 
Quản trị kinh doanh 12 13,25 13.75 13 14,00 13.00 12.50 12.75 12.75 12.50 
Kế toán - 13,25 15.5 13.5 13,00 15.00 10.50 -     
Quản lý du lịch bền vững - - - - - - - -     

6 
Quản lý kinh tế 10.5 10,75 12.75 12 10,50 10.25 12.50 10.50 10.50 13.25 
Kinh tế nông nghiệp 11 12,00 - 14.5 13,25 - - -   15.25 
Phát triển nông thôn 10.5 11,50 14.5 11.5 - - 13.50 -     

7 Khoa học môi trường 11 11,25 15.5 10 12,00 15.50 10.00 10.75 11.50 12.50 

8 
Khoa học cây trồng 12 12,75 13.75 13.5 15,25 13.75 13.50 12.75 14.25 14.75 
Di truyền và chọn giống cây trồng - - - 15.25 - 16.25 - 12.75     
Bảo vệ thực vật 12 15,00 16 15.5 14,75 14.75 13.00 12.75 13.75 14.25 

9 
Khoa học đất - - - 12 - - - -     
Quản lý đất đai 12 11,00 13.25 13.25 10,25 10.75 11.50 15.00 11.50 13.25 

10 Thú y 12 14,00 13.75 10.75 13,00 13.50 12.50 13.50 10.25 11.25 
11 Nuôi trồng thủy sản 13 15,25 - 14.75 - 13.25 12.75 13.00 13.50 12.50 
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Phụ lục 2: Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng học viện 
I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 
1. Tên cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 

- Tiếng Việt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
- Tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục: 
- Tiếng Việt: HVN 
- Tiếng Anh: VNUA 

3. Tên trước đây (nếu có): 
- Trường Đại học Nông Lâm (1956-1958) 
- Học viện Nông Lâm (1958 - 1963) 
- Trường Đại học Nông nghiệp (1963- 1967) 
- Trường Đại học Nông nghiệp I (1967- 2008) 
- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2008- 2014) 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
5. Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 84.024.62617586           Số fax: 84 024 62617586 
     E-mail: webmaster@vnua.edu.vn                                 Website: www.vnua.edu.vn 
7. Năm thành lập (theo quyết định thành lập): Ngày 12 tháng 10 năm 1956 
8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1956 
9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 24/12/1960 
10. Loại hình cơ sở giáo dục: 

Công lập x    Bán công        Dân lập     Tư thục  

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ) Không 
11. Các loại hình đào tạo của cơ sở giáo dục (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 

Loại hình đào tạo Có Không 

Chính quy ˟ □ 

Không chính quy ˟ □ 

Từ xa □ □ 

Liên kết đào tạo với nước ngoài □ □ 

Liên kết đào tạo trong nước ˟ □ 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)………… 
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12. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Học viện (các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ 
ghi cấp trưởng) 

Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

1. Hội đồng Học viện  

 Trần Đức Viên 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng Học viện, Giám đốc 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông 
nghiệp 

0986654848 tdvien@vnua.edu.vn 

 Vũ Văn Liết 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng Học 
viện, Giám đốc Viện Nghiên cứu 
và Phát triển cây trồng 

0912006399 vvliet@vnua.edu.vn 

 Nguyễn Thị Lan 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Học viện 

0903238487 
nguyenlan@vnua.edu.v
n 

 Phạm Văn Cường 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Học viên 

0912907621 pvcuong@vnua.edu.vn 

 Phạm Bảo Dương 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Giám đốc Học 
viện  

0986261618 pbduong@vnua.edu.vn 

 Vũ Ngọc Huyên 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Học viện, Giám 
đốc Trung tâm Cung ứng nguồn 
nhân lực, Phụ trách Khoa Cơ Điện 

0912462260      vnhuyen@vnua.edu.vn 

 Nguyễn Tất Thắng 
- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 

0978056956 
nguyentatthang@vnua.
edu.vn 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn, 
Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa 
Du lịch và Ngoại ngữ 

 Vũ Đình Tôn 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu liên ngành PTNT, 
thuộc Khoa Chăn nuôi 

0913033177      vdton@vnua.edu.vn 

 Bùi Trần Anh Đào 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Thú y 

0986742798 btadao@vnua.edu.vn 

 
Nguyễn Xuân 
Cảnh 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Công 
nghệ sinh học 

0983009828 nxcanh@vnua.edu.vn 

 Trần Thị Định 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công 
nghệ chế biến, Khoa Công nghệ 
thực phẩm 

0974013348 ttdinh@vnua.edu.vn 

 Trịnh Đình Thâu 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Thường trực Hội đồng 
Học viện, Khoa Thú y 

0912795963 tdthau@vnua.edu.vn 

 Lê Mai Hồng Anh 

- Chức danh: Sinh viên 
- Học vị: Sinh viên 
- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp 
hành Đoàn TNCS HCM Học viện 

0988308245 
honganhlemai2603@g
mail.com 

 Lê Quốc Doanh 

- Chức danh: Phó Giáo sư, 
Chuyên viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

0913234754 doanhlq@yahoo.com 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

 Cao Đức Phát 

- Chức danh: Chuyên viên cao 
cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Trưởng ban 
Thường Trực Ban Kinh tế Trung 
ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Học 
viện 

0973678678 
caoducphat8@gmail.co
m 

 Trần Văn Túy 

- Chức danh: Chuyên viên cao 
cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Công tác 
đại biểu Quốc Hội 

0983260205 chieutv75@gmail.com 

 Mai Văn Phấn 

- Chức danh: Chuyên viên cao 
cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Tổng Cục trưởng 
Tổng Cục Quản lý đất đai 

0917369869 phanmv@gdla.gov.vn 

 
Nguyễn Quốc 
Hưng 

- Chức danh: Nguyên Ủy viên 
Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh 
thiếu niên nhi đồng của Quốc Hội 
- Học vị: Tiến sĩ khoa học 
- Chức vụ: Nguyên Ủy viên Ủy 
ban Văn hóa, giáo dục, thanh 
thiếu niên nhi đồng của Quốc Hội 

0913281468 
quochungqh61@gmail.
com 

 Nguyễn Ngọc Bảo 

- Chức danh: Chuyên viên cao 
cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Chủ tịch liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam 

0904786888 baosonbkt@gmail.com 

 Đinh Cao Khuê 

- Chức danh: Tổng Giám đốc 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công 
ty CP thực phẩm XK Đồng Giao 

0917686811 khuedg@gmail.com 

 
Dương Quang 
Thành 

- Chức danh:  Chủ tịch Hội đồng 
thành viên 
- Học vị:  Tiến sĩ 
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam 

0902041973 thanhdq62@gmail.com 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

2. Giám đốc/ 
Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Lan 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Học viện 

0903238487 
nguyenlan@vnua.edu.v
n 

3. Phó Giám 
đốc/ Phó Hiệu 
trưởng (liệt kê 
từng người) 

Phạm Văn 
Cường  

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Học viện 

0912907621 pvcuong@vnua.edu.vn 

Phạm Bảo Dương 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Giám đốc Học 
viện  

0986261618 pbduong@vnua.edu.vn 

Vũ Ngọc Huyên 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Học viện, Giám 
đốc Trung tâm Cung ứng nguồn 
nhân lực, Phụ trách Khoa Cơ Điện 

0912462260      vnhuyen@vnua.edu.vn 

4. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,… (liệt kê) 

4.1. Đảng ủy Nguyễn Thị Lan 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Học viện 

0903238487 
nguyenlan@vnua.edu.v
n 

4.2. Công đoàn Nguyễn Tất Thắng 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn, 
Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa 
Du lịch và Ngoại ngữ 

0978056956 
nguyentatthang@vnua.
edu.vn 

4.3. Đoàn 
Thanh niên 

Nguyễn Trọng 
Tuynh 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS 
HCM Học viện 

0978969959      nttuynh@vnua.edu.vn 

4.4. Hội Sinh 
viên 

Trần Đức Minh 
Chức danh: Sinh viên 
- Học vị: Sinh viên 
- Chức vụ: Chủ tịch Hội sinh viên 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

Học viện 

5. Các phòng, ban chức năng (liệt kê) 

5.1. Ban Tài 
chính và Kế 
toán 

Trần Quang Trung 

- Chức danh: Phó giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Tài chính 
và kế toán 

0912621363      tqtrung@vnua.edu.vn 

5.2. Ban Tổ 
chức cán bộ 

Lại Thị Lan 
Hương 

- Chức danh: Phó giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức 
cán bộ, Trưởng Bộ môn Tổ chức - 
Giải phẫu - Phôi thai 

 0982064153 ltlhuong@vnua.edu.vn       

5.3. Ban Quản 
lý đào tạo 

Nguyễn Thanh 
Hải 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý 
đào tạo, Trưởng Bộ môn Máy 
nông nghiệp và thực phẩm, Khoa 
Cơ Điển 

0978938874 nthai@vnua.edu.vn 

5.4. Ban Hợp 
tác quốc tế 

Nguyễn Việt Long 

- Chức danh: Phó giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Hợp tác 
quốc tế, Phó Giám đốc Trung tâm 
Đổi mới và Sáng tạo nông nghiệp 

0912469879      nvlong@vnua.edu.vn                                 

5.5. Văn phòng 
Học viện 

Nguyễn Công 
Tiệp 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Chánh Văn phòng, 
Trưởng Khoa Công nghệ thông tin 

0912024876 nctiep@vnua.edu.vn 

5.6. Ban Quản 
lý cơ sở vật 
chất 

Lê Vũ Quân 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý 
cơ sở vật chất 

0982096721 lvquan@vnua.edu.vn 

5.7. Ban Công 
tác chính trị và 
Công tác sinh 
viên 

Giang Trung Khoa 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Công tác 
chính trị và Công tác sinh viên 

0983398416      gtkhoa@vnua.edu.vn                                 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

5.8. Ban Thanh 
tra 

Nguyễn Công Ước 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Thanh 
tra, Trưởng Bộ môn Sư phạm 
công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại 
ngữ 

0915975305 ncuoc@vnua.edu.vn 

5.9. Ban Khoa 
học và Công 
nghệ 

Trần Hiệp 

- Chức danh: Phó giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó trưởng Ban Khoa 
học và công nghệ, Phụ trách Ban 
Khoa học và Công nghệ, Trưởng 
Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, 
khoa Chăn nuôi 

0912185185 
lhtphuong@vnua.edu.v
n 

5.10. Trung tâm 
Thông tin Thư 
viện Lương 
Định Của 

Phạm Thị Thanh 
Mai 

- Chức danh: Thư viện viên 
chính 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Thông tin Thư viện Lương Định 
Của 

0988553064 ptmai@vnua.edu.vn 

5.11. Trung tâm 
Đảm bảo chất 
lượng 

Trần Thị Minh 
Hằng 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Đảm bảo chất lượng 

0919645745 ttmhang@vnua.edu.vn 

5.12. Trung tâm 
Giáo dục thể 
chất và Thể 
thao 

Nguyễn Đăng 
Thiện 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Giáo dục thể chất và Thể thao 

0913006972 ndthien@vnua.edu.vn 

5.13. Nhà xuất 
bản Học viện 
Nông nghiệp 

Đỗ Lê Anh 

- Chức danh: Kỹ sư 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc, Tổng biên 
tập Nhà Xuất bản Học viện Nông 
nghiệp 

0904163596 dlanh@vnua.edu.vn 

5.14. Trạm Y tế Vũ Văn Cường 

- Chức danh: Bác sỹ 
- Học vị: Đại học 
- Chức vụ: Trạm Trưởng Trạm Y 
tế 

0985570558 vvcuong@vnua.edu.vn 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

5.15. Trung tâm 
Quan hệ công 
chúng và Hỗ 
trợ sinh viên 

Đỗ Thị Kim 
Hương 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Quan hệ công chúng và Hỗ trợ 
sinh viên 

0983931686 
dtkhuong@vnua.edu.v
n 

5.16. Ban Quản 
lý đầu tư 

Võ Văn Nam 

- Chức danh: Chuyên viên chính 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý 
đầu tư 

0913383596 vvnam@vnua.edu.vn 

6. Các trung tâm/ viện trực thuộc (liệt kê)  

6.1. Viện 
Nghiên cứu và 
Phát triển cây 
trồng 

Vũ Văn Liết 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện 
Nghiên cứu và Phát triển cây 
trồng, Thư ký HĐHV 

0912006399 vvliet@vnua.edu.vn 

6.2. Viện Kinh 
tế và Phát triển 

Trần Đình Thao 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện Kinh 
tế và Phát triển 

0915078946 thaoktl@vnua.edu.vn 

6.3. Viện Phát 
triển Công nghệ 
Cơ Điện 

Bùi Việt Đức 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện Phát 
triển Công nghệ Cơ Điện, Trưởng 
BM Động lực, Khoa Cơ Điện 

0368438056 bvduc@vnua.edu.vn 

6.4. Viện Sinh 
học Nông 
nghiệp 

Nguyễn Xuân 
Trường 

- Chức danh: Nghiên cứu viên 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Viện trưởng Viện 
Sinh học Nông nghiệp 

0988558289 
nxtruongvsh@vnua.ed
u.vn 

6.5. Viện 
Nghiên cứu Thị 
trường và Thể 
chế nông 
nghiệp 

Ngô Sỹ Đạt 

- Chức danh: Nghiên cứu viên 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ 
trách Viện Nghiên cứu Thị trường 
và Thể chế nông nghiệp 

0978893899      
datngo.ami@vnua.edu.
vn                             

6.6. Viện 
Nghiên cứu 
tăng trưởng 

Hoàng Hiệp 
- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện 

0904218775 
hoanghiep@vnua.edu.v
n 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

xanh Nghiên cứu tăng trưởng xanh  

6.7. Viện Sinh 
vật cảnh 

Nguyễn Mai 
Thơm 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện Sinh 
vật cảnh 

0917375375 nmthom@vnua.edu.vn 

6.8. Viện 
Nghiên cứu Vi 
tảo và Dược mỹ 
phẩm 

Nguyễn Đức Bách 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện 
Nghiên cứu Vi tảo và Dược mỹ 
phẩm 

0983926497      ndbach@vnua.edu.vn                                 

6.9. Viện 
Nghiên cứu và 
Phát triển cây 
dược liệu 

Phạm Phú Long 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện 
Nghiên cứu và Phát triển cây dược 
liệu 

0932297819      pplong@vnua.edu.vn                                 

6.10. Viện 
Nghiên cứu và 
Phát triển nấm 
ăn, nấm dược 
liệu 

Ngô Xuân Nghiễn 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Viện 
Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, 
nấm dược liệu 

0912397476      
nxnghien@vnua.edu.v
n                               

6.11. Bệnh viện 
Cây trồng 

Nguyễn Đức Huy 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện 
cây trồng, Trưởng Bộ môn Bệnh 
cây, Khoa Nông học 

0987041662      ndhuy@vnua.edu.vn 

6.12. Trung tâm 
Thực nghiệm và 
Đào tạo nghề 

Hoàng Đăng Dũng 

- Chức danh: Kỹ sư 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Thực nghiệm và Đào tạo nghề 

0905367552 hddung@vnua.edu.vn 

6.13. Trung tâm 
Tư vấn Khoa 
học công nghệ 
tài nguyên môi 
trường 

Đỗ Văn Nhạ 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ 
trách Trung tâm Tư vấn Khoa học 
công nghệ tài nguyên môi trường, 
Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất, 
Khoa Tài nguyên và Môi trường 

0353383368 
dovannha@vnua.edu.v
n 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

6.14. Trung tâm 
Sinh thái nông 
nghiệp 

Phạm Văn Hội 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Sinh thái nông nghiệp 

0988827711 pvhoi@vnua.edu.vn 

6.15. Trung tâm 
Kỹ thuật tài 
nguyên Đất và 
Môi trường 

Phan Quốc Hưng 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Kỹ thuật tài nguyên Đất và Môi 
trường 

0934504359 
phanhung68@gmail.co
m 

6.16. Trung tâm 
Đổi mới sáng 
tạo nông nghiệp 

Trần Đức Viên 

- Chức danh: Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng Học viện, Giám đốc 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông 
nghiệp 

0913237660 tdvien@vnua.edu.vn 

6.17. TT Nghiên 
cứu Ong và 
Nuôi ong nhiệt 
đới 

Phạm Hồng Thái 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu Ong và Nuôi ong 
nhiệt đới 

0904147845 phthai@vnua.edu.vn 

6.18. Trung tâm 
Dạy nghề Cơ 
Điện và Đào 
tạo lái xe 

Ngô Quang Ước 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ 
trách Trung tâm Dạy nghề Cơ 
Điện và Đào tạo lái xe 

0966799896 nquoc@vnua.edu.vn 

6.19. Trung tâm 
Đào tạo kỹ 
năng mềm 

Ngô Trí Dương 

- Chức danh: Giảng viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Đào tạo kỹ năng mềm, Trưởng Bộ 
môn Tự động hóa, Khoa Cơ Điện 

0984590106 
ntduongcd@vnua.edu.
vn 

6.20. Trung tâm 
Ngoại ngữ và 
Đào tạo quốc tế 

Trần Nguyễn Hà 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế  

0983026975 tnha@vnua.edu.vn 

6.21. Trung tâm 
Tin học Học 

Phạm Quang 
Dũng 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 

0986511750 pqdung@vnua.edu.vn 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

viện Nông 
nghiệp Việt 
Nam 

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 
Tin học, Trưởng Bộ môn Mạng và 
Hệ thống thông tin, Khoa Công 
nghệ thông tin 

6.22. Trung tâm 
Cung ứng 
nguồn nhân lực 

Vũ Ngọc Huyên 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Học viện, Giám 
đốc Trung tâm Cung ứng nguồn 
nhân lực, Phụ trách Khoa Cơ Điện 

0912462260      vnhuyen@vnua.edu.vn 

6.23. Trung tâm 
Giống vật nuôi 
chất lượng cao 

Phạm Kim Đăng 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Chăn 
nuôi, Giám đốc Trung tâm Giống 
vật nuôi chất lượng cao 

0987432772 pkdang@vnua.edu.vn 

7. Các khoa/viện đào tạo, tổ (liệt kê) 

7.1. Khoa Nông 
học 

Trần Văn Quang 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Nông 
học 

0983495716 tvquang@vnua.edu.vn 

7.2. Khoa Chăn 
nuôi 

Phạm Kim Đăng 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Chăn 
nuôi, Giám đốc Trung tâm Giống 
vật nuôi chất lượng cao 

0987432772 pkdang@vnua.edu.vn 

7.3. Khoa Tài 
nguyên và Môi 
trường 

Trần Trọng 
Phương 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Tài 
nguyên và Môi trường, Trưởng Bộ 
môn Trắc địa bản đồ 

0989885868      
 
ttphuong@vnua.edu.vn                              

7.4. Khoa Cơ 
Điện 

Vũ Ngọc Huyên 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Học viện, Giám 

0912462260      vnhuyen@vnua.edu.vn 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

đốc Trung tâm Cung ứng nguồn 
nhân lực, Phụ trách Khoa Cơ Điện 

7.5. Khoa Kinh 
tế và Phát triển 
nông thôn 

Nguyễn Thị Minh 
Hiền 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Kinh tế 
và Phát triển nông thôn 

0912023637 
nguyenminhhien@vnu
a.edu.vn 

7.6. Khoa Khoa 
học xã hội 

Trần Lê Thanh 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Khoa 
học xã hội, Trưởng Bộ môn Khoa 
học chính trị 

0912464822      tlthanh@vnua.edu.vn                                

7.7. Khoa Sư 
phạm và Ngoại 
ngữ 

Nguyễn Tất Thắng 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn, 
Phó trưởng Khoa Du lịch và 
Ngoại ngữ 

0978056956 
nguyentatthang@vnua.
edu.vn 

7.8. Khoa Công 
nghệ thực phẩm 

Nguyễn Hoàng 
Anh 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Công 
nghệ thực phẩm, Trưởng phòng 
Thí nghiệm trung tâm khoa học và 
CNTP 

0978973346 
hoanganhcntp@vnua.e
du.vn 

7.9. Khoa Thú y Bùi Trần Anh Đào 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Thú Y 

0986742798 btadao@vnua.edu.vn 

7.10. Khoa 
Công nghệ 
thông tin 

Nguyễn Công 
Tiệp 

- Chức danh: Giảng viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Chánh Văn phòng 
Học viện, Trưởng Khoa Công 
nghệ thông tin 

0912024876 nctiep@vnua.edu.vn 

7.11. Khoa Kế 
toán và Quản 
trị kinh doanh 

Đỗ Quang Giám 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Kế toán 
và Quản trị kinh doanh 

0904334525      dqgiam@vnua.edu.vn                                 
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Các đơn vị (bộ 
phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại E-mail 

7.12. Khoa 
Công nghệ sinh 
học 

Nguyễn Xuân 
Cảnh 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Công 
nghệ sinh học 

0983009828 nxcanh@vnua.edu.vn 

7.13. Khoa 
Thủy sản 

Kim Văn Vạn 

- Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng 
viên cao cấp 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng khoa Thuỷ 
sản 

0904289042 kvvan@vnua.edu.vn 

7.14. Khoa 
Giáo dục quốc 
phòng 

Nguyễn Văn Mão 

- Chức danh: Đại tá, Giảng viên 
- Học vị: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Khoa Giáo 
dục quốc phòng 

0988209701 nvmao@vnua.edu.vn 

8. Các công ty (liệt kê) 

8.1. Công ty 
trách nhiệm 
hữu hạn một 
thành viên Đầu 
tư phát triển và 
Dịch vụ Học 
viện Nông 
nghiệp Việt 
Nam 

Trương Hà Thái 

- Chức danh: Giảng viên 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Giám đốc Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Đầu tư phát triển và Dịch vụ 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 
Phó trưởng Bộ môn Vi sinh vật - 
Truyền nhiễm, Khoa Thú y 

0912483357 ththai@vnua.edu.vn 

8.2. Công ty 
trách nhiệm 
hữu hạn một 
thành viên Giáo 
dục Nông 
nghiệp Việt 
Nam 

Lê Huỳnh Thanh 
Phương 

- Chức danh: Chuyên viên chính 
- Học vị: Tiến sĩ 
- Chức vụ: Trưởng Ban Khoa học 
và Công nghệ, Giám đốc Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Giáo dục Nông nghiệp Việt 
Nam 

0912185185 
lhtphuong@vnua.edu.v
n 

 (Kéo dài bảng biểu theo quy mô của Học viện) 
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13. Các khoa/viện đào tạo của Học viện 

STT Khoa/viện đào tạo 

Đại học 
Sau đại học 

(Thạc sĩ) 
Khác 

(Tiến sĩ) 

Số 
CTĐT 

Số sinh 
viên 

Số 
CTĐT 

Số người 
học 

Số 
CTĐT 

Số 
người 
học 

1 Khoa Nông học 5 1295 3 128 3 24 

2 Khoa Chăn nuôi 2 1084 2 56 2 9 

3 Khoa Tài nguyên và Môi trường 7 1044 3 275 4 25 

4 Khoa Cơ Điện 5 2496 2 1 1 7 

5 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 8 2202 3 1062 3 51 

6 Khoa Khoa học xã hội 2 314 -   - - 

7 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ 3 568 -   - - 

8 Khoa Công nghệ thực phẩm 3 2284 2 25 - - 

9 Khoa Thú y 1 4082 1 92 3 9 

10 Khoa Công nghệ thông tin 3 1834 1 2 - - 

11 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 7 5060 3 123 1 8 

12 Khoa Công nghệ sinh học 2 957 1 19 1 0 

13 Khoa Thủy sản 2 168 1 51 - - 

 
14. Danh sách đơn vị trực thuộc (bao gồm các trung tâm nghiên cứu, chi nhánh/cơ sở của các đơn 
vị) 

TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

1 
Viện Nghiên 
cứu và Phát 
triển cây trồng 

2005 

- Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai, lúa 
thuần nghiên cứu chọn tạo giống ngô; 
- Nghiên cứu chọn tạo giống rau;  
- Nghiên cứu chọn tạo giống hoa và 
nghiên cứu chọn tạo giống đậu đỗ. 

19 5 

2 
Viện Kinh tế và 
Phát triển 

2007 

- Nghiên cứu, tư vấn thiết kế, quy 
hoạch, đào tạo, chuyển giao các kiến 
thức thuộc lĩnh vực kinh tế, chính 
sách… 

10 5 

3 
Viện Phát triển 
Công nghệ Cơ 
Điện 

2008 

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và 
phát triển công nghệ trong lĩnh vực Cơ 
- Điện; 
- Thiết kế, chế tạo và sản xuất thử 

 3 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

nghiệm mẫu máy, thiết bị trong lĩnh vực 
Cơ - Điện; 
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tham 
gia và liên kết đào tạo, tư vấn, hợp tác 
trong nước và quốc tế về nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ, tổ chức hội 
thảo, hội nghị khoa học trong lĩnh vực 
Cơ - Điện. 

4 
Viện Sinh học 
Nông nghiệp 

1999 

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh 
vực: Chọn giống ưu thế lai; công nghệ 
cao sử dụng trong nông nghiệp; công 
nghệ sinh học; bảo quản, chế biến và 
đánh giá phẩm chất nông sản phẩm; ô 
nhiễm môi trường đất, nước nông 
nghiệp. 
- Sản xuất thử nghiệm giống cây trồng 
mới, các chế phẩm sinh học phục vụ 
nông nghiệp, các chế phẩm phân bón 
và các sản phẩm thực phẩm. 
- Dịch vụ KH&CN: Thông tin, tư vấn, 

chuyển giao công nghệ, tổ chức hội 
thảo, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 

nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh 
vực nghiên cứu nêu trên. 

15 4 

5 

Viện Nghiên 
cứu Thị trường 
và Thể chế 
nông nghiệp 

2018 

- Cung cấp giải pháp chính sách, thể 
chế, kỹ thuật, thị trường để hình thành 
và phát triển các chuỗi giá trị sản 
phẩm, dịch vụ nông nghiệp; 
- Tham mưu xây dựng và thực hiện 
chiến lược, chính sách phát triển nông 
nghiệp, nông thôn Việt  Nam bền ững, 
bao trùm và giá gị gia tăng cao; 
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và 
thực tiễn về chuỗi giá trị, thị trường và 
khoa học khác phục vụ phát triển Học 
viện nói riêng và ngành nông nghiệp 
nói chung; 
- Thực hiện các dịch vụ khoa học, tư 
vấn, chuyển giao công nghệ nhằm phục 
vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu 

8 3 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

của Học viện và đơn vị, cá nhân có nhu 
cầu; 
- Hợp tác với các đơn vị và cá nhân 
trong và ngoài nước cung cấp các dịch 
vụ tư vấn, nghiên cứu, bồi dưỡng, đào 
tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của xã 
hội theo đúng quy định của pháp luật 
và quy định của Học viện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
quy định của pháp luật và của Giám 

đốc Học viện giao. 

6 
Viện Nghiên 
cứu tăng trưởng 
xanh 

  6 2 

7 
Viện Sinh vật 
cảnh 

2021 

-Nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực sinh vật cảnh; 
Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng 
vật nuôi 
-Sản xuất kinh doanh các sản phẩm là 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 
-Dịch vụ KH&CN: Tư vấn hỗ trợ hình 
thành và gắn kết doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ, doanh nghiệp Spin-
off, Tư vấn kiến trúc phong cảnh và 
cảnh quan; Thu thập và bảo tồn nguồn 
tài nguyên sinh vật cảnh; Đào tạo nâng 
cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực 
nêu trên; 
-Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của 
Viện. 

11 3 

8 
Viện Nghiên 
cứu Vi tảo và 
Dược mỹ phẩm 

2021 

a) Nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực công nghệ 
sinh học vi tảo, khai thác các hợp chất 
tự nhiên có hoạt tính sinh học, dược mỹ 
phẩm. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
ngắn hạn trong lĩnh vực nuôi trồng vi 
tảo, phát triển mỹ phẩm, thực phẩm bảo 

2 0 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

vệ sức khỏe. Tham gia đào tạo để cấp 
văn bằng từ trình độ trung cấp trở lên. 

c) Hợp tác với các cơ quan, các 
tổ chức, các cá nhân trong và ngoài 
nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ trong lĩnh 
vực nuôi trồng vi tảo, phát triển mỹ 
phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

d) Tham mưu cho Giám đốc 
Học viện và kết hợp với doanh ngiệp 
spin-off đặt tại Học viện để triển khai 
các kết quả nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ và sản phẩm có tiềm năng 
thương mại hoá. 

9 

Viện Nghiên 
cứu và Phát 
triển cây dược 
liệu 

2021 

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực cây dược 
liệu. 
- sản xuất, kihh doanh các sản phẩm là 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 
- Dịch vụ KH&CN: tư vấn hỗ trợ hình 
thành gắn kết doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ; đào tạo nâng cao trình 
độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên 
cứu nêu trên. 

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước thực hiện nhiệm 

vụ của Viện. 

5 0 

10 

Viện Nghiên 
cứu và Phát 
triển nấm ăn, 
nấm dược liệu 

2021 

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực cây dược 
liệu. 
- sản xuất, kihh doanh các sản phẩm là 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 
- Dịch vụ KH&CN: tư vấn hỗ trợ hình 
thành gắn kết doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ; đào tạo nâng cao trình 
độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên 
cứu nêu trên. 
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân 

5 1 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

trong và ngoài nước thực hiện nhiệm 
vụ của Viện. 

11 
Bệnh viện Cây 
trồng 

2019 

- Nghiên cứu, chẩn đoán, 
chữa bệnh, tư vấn phòng chống bệnh; 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, cung cấp các dịch 
vụ và kỹ thuật, tham gia đào tạo nguồn 
nhân lực và các dịch vụ các vấn đề liên 
quan đến  sức khỏe cây trồng 

- Nghiên cứu các sản phẩm như 
 chế phẩm, thuốc bảo vệ thực vật sinh 
học ứng dụng trong sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ 

5 1 

12 

Trung tâm 
Thực nghiệm 
và Đào tạo 
nghề 

1956 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn; Nghiên cứu 
chọn tạo giống cây trồng và vật nuôi; 
Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô 
hình cây trồng và vật nuôi phù hợp tại 
các vùng sinh thái 
- Xây dựng và triển khai mô hình sản 
xuất các loại giống cây trồng và vật 
nuôi chất lượng cao. 
- Dịch vụ KHCN: tư vấn kiến trúc 
phong cảnh và cảnh quan; chuyển giao 
công nghệ, thực hiện các dự án, đề tài 
nghiên cứu khoa học, tập huấn, huấn 
luyện kỹ thuật và đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn trong lĩnh vực 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 1 

13 

Trung tâm Tư 
vấn Khoa học 
công nghệ tài 
nguyên môi 
trường 

1996 

- Tổ chức triển khai các đề tài nghiên 
cứu khoa học về lĩnh vực tài nguyên 
đất, nước, môi trường, nông nghiệp 
nông thôn. 
- Tổ chức triển khai và hợp tác với các 
đơn vị có đủ tư cách pháp nhân thực 
hiện hiện các dự án chuyển giao khoa 
học công nghệ, các hợp đồng kinh tế 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất thuộc 
lĩnh vực tài nguyên môi trường. 

3 4 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
môn cho cán bộ, kỹ thuật viên thuộc 
ngành Tài nguyên, môi trường, nông 
nghiệp, nông thôn. 
- Tổ chức dịch vụ cung ứng các dịch vụ 
khoa học công nghệ theo quy định của 
hoạt động khoa học công nghệ. 

14 
Trung tâm Sinh 
thái nông 
nghiệp 

2000 

a) Nghiên cứu trong các lĩnh vực sinh 
thái, quản lý tài nguyên và môi trường 
nông nghiệp, phát triển nông thôn; 
b) Dịch vụ Khoa học - Công nghệ: 
Thông tin, tư vấn, chuyển giao công 
nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn về sinh thái, quản lý tài 
nguyên và môi trường nông nghiệp, 
phát triển bền vững, tổ chức hội nghị- 
hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nêu 
trên; 
c) Hợp tác với các tổ chức và cá nhân 
trong nước và quốc tế về các lĩnh vực 
chuyên môn của Trung tâm theo các quy 
định hiện hành của pháp luật Việt Nam 
và phù hợp với thông lệ quốc tế; 
d) Đào tạo và tham gia đào tạo các bậc 
học thuộc các ngành/chuyên ngành học 
theo lĩnh vực chuyên môn của Trung 
tâm do Giám đốc Học viện quy định.  

5 0 

15 

Trung tâm Kỹ 
thuật tài nguyên 
Đất và Môi 
trường 

2008 

- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
môn ngành Tài nguyên môi trường; 
- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
môn ngành Nông nghiệp & phát triển 
nông thôn, nông dân; 
- Nghiên cứu các đề tài khoa học cấp 
Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh và cấp Cơ 
sở; 
- Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất; 
- Lập, thẩm định và triển khai các dự án 
về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy 

9 3 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

hoạch phát triển nông nghiệp và nông 
thôn, kiểm kê đất đai, lập kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm, điều chỉnh quy 
hoạch đất đai, quy hoạch bảo vệ môi 
trường, quy hoạch phát triển vùng sản 
xuất thâm canh tập trung; 
- Đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
đánh giá và phân hạng đất đai;  
- Xây dựng cơ sở dữ liệu các cấp phục 
vụ cho quản lý và sử dụng thuộc ngành 
Tài nguyên môi trường; 
- Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 
Đánh giá môi trường chiến lược 
(ĐMC); Quy hoạch môi trường; Quan 
trắc môi trường; Xây dựng quy trình 
công nghệ xử lý phế thải, rác thải sinh 
hoạt, nước thải; Xử lý bao bì hóa chất 
và thuốc bảo vệ thực vật; Xử lý tồn dư 
hóa chất trong đất, trong nước. 
- Điều tra phân tích và đánh giá ô nhiễm 
môi trường đất, nước, không khí; 
- Đánh giá đất, phân hạng đất, lập bản 
đồ thổ nhưỡng - nông hóa đất và xây 
dựng Quy trình thâm canh cây trồng; 
- Điều tra đánh giá thoái hóa đất; chất 
lượng đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất; 
- Triển khai các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật mới ứng phó biến đổi khí hậu; 
- Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; 
- Chuyển giao Quy trình công nghệ các 
sản phẩm mới thuộc ngành Tài nguyên 
môi trường và ngành Nông nghiệp & 
phát triển nông thôn, như: Các chế phẩm 
sinh học dùng trong nông nghiệp và xử 
lý ô nhiệm môi trường; Số hóa bản đồ 
các loại. In ấn các tài liệu khoa học công 
nghệ ./. 

16 
Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo 

2020 
Nghiên cứu ứng dụng:  
- Nghiên cứu phát triển công nghệ mới 

4 
8 

(trong đó có 4 kiêm 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

nông nghiệp của Việt Nam trong nông nghiệp và 
khoa học sự sống; hợp tác đồng sáng 
tạo với thị trường. 
- Ươm tạo công nghệ, hỗ trợ khởi 
nghiệp; ươm tạo các doanh nghiệp 
spin-off; thu hút đầu tư, thương mại 
hoá công nghệ; thực hiện các dịch vụ 
hỗ trợ cho thị trường khoa học công 
nghệ, các dịch vụ về sở hữu trí tuệ 
trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và 
khoa học sự sống. 
- Xây dựng mô hình sản xuất nông 
nghiệp và sự sống phục vụ thị trường 
trong nước và xuất khẩu; phối hợp với 
các doanh nghiệp, hợp tác xã trong 
nước và nước ngoài sản xuất các sản 
phẩm công nghệ phục vụ thị trường. 
Lĩnh vực đào tạo:  
- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực: 
đào tạo, tập huấn cho sinh viên của 
Học Trung tâm, các trường trong khối 
nông lâm ngư trong nước, nước ngoài 
theo hướng liên kết; và các thành phần 
khác trong chuỗi nghiên cứu, sản xuất 
nông nghiệp. 
- Lĩnh vực đào tạo đa dạng các ngành 
khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, 
trong đó có: Khoa học cây trồng, Công 
nghệ rau hoa quả, Bảo vệ thực vật, 
Công nghệ thực phẩm, công nghệ sau 
thu hoạch, Chăn nuôi, Thú y, khoa học 
sự sống, môi trường, Kinh doanh nông 
nghiệp, kinh tế nông thôn, phát triển 
nông thôn. 

nhiệm) 

17 
TT Nghiên cứu 
Ong và Nuôi 
ong nhiệt đới 

2006 

Nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ về ong:  
- Dịch vụ khoa học công nghệ về ong 
- Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm về 
ong và dụng cụ nuôi ong 

7 1 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

18 

Trung tâm Dạy 
nghề Cơ Điện 
và Đào tạo lái 
xe 

1997 
Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ ô tô 
hạng B, xe mô tô hạng A1 

0 20 

19 
Trung tâm Đào 
tạo kỹ năng 
mềm 

2016 

Cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm 
cho tất cả các đối tượng là người học của 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các 
đối tượng khác có nhu cầu.  

0 2 

20 
Trung tâm 
Ngoại ngữ và 
Đào tạo quốc tế 

2016 

- Đào tạo ngôn ngữ đáp ứng nhu cầu của 
các đối tượng khác nhau: người học và 
cán bộ, viên chức của Học viện; các đối 
tượng ngoài Học viện và người nước 
ngoài. 
- Quảng bá, giới thiệu và tuyển sinh các 
chương trình đào tạo, du học, thực tập 
sinh, tu nghiệp sinh, ngoại ngữ. 
- Đào tạo liên kết quốc tế cấp bằng và 
chứng chỉ cho người Việt Nam và người 
nước ngoài. 
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên, học tập ngoại khóa, học ngoại ngữ 
kết hợp đi thực tế và du lịch trong và 
ngoài nước. 
- Đào tạo nguồn nhân lực lao động nước 
ngoài: ngoại ngữ, kỹ năng, văn hóa và 
các nội dung khác có liên quan cho 
người lao động trước khi xuất cảnh. 

0 19 

21 

Trung tâm Tin 
học Học viện 
Nông nghiệp 
Việt Nam 

2016 

Cung cấp dịch vụ đào tạo Tin học, 
Quản lý CĐR Tin học của Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam, Nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển về Công nghệ 
thông tin 

0 4 

22 
Trung tâm 
Cung ứng 
nguồn nhân lực 

2017 
- Tư vấn, đào tạo: Giới thiệu việc làm 
trong và ngoài nước.  
- Tư vấn, đào tạo du học nước ngoài 

0 12 

23 
Trung tâm 
Giống vật nuôi 
chất lượng cao 

2011 

- Phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu 
khoa học về giống vật nuôi 
- Nhập, nhân thuần, lai các giống vật 
nuôi có chất lượng cao 
- Xây dựng và triển khai các đề tài, dự 

1 1 
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TT Tên đơn vị 
Năm 

thành lập 
Lĩnh vực hoạt động 

Số lượng nghiên 
cứu viên 

Số lượng cán 
bộ/nhân viên 

án nghiên cứu khoa học về đánh giá 
năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế 
trong chăn nuôi 
- Tổ chức chuyển giao công nghệ, kinh 
doanh trong lĩnh vực quản lý  con 
giống, nhân thuần, lai giống và chăm 
sóc giống vật nuôi 
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn, 
liên kết hợp tác với các Bộ, ngành địa 
phương, các tổ chức kinh tế xã hội 
trong và ngoài nước về nghiên cứu, 
chuyển giao KHKT trong chăn nuôi 
- Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, kinh 
phí đầu tư, các nguồn tài trợ theo các 
quy định hiện hành của Nhà nước và 
Học viện 
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II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên 
Học viện cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên1, nhân viên của mình, bao gồm cả cơ 

hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin dưới đây (Thống kê mỗi loại gồm 
5 bảng tương ứng với 5 năm của giai đoạn đánh giá): 

15. Thống kê số lượng giảng viên và nghiên cứu viên 
15/8/2022 

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 613 53,83 80 72,50 

Nghiên cứu viên 168 7,74 0 0,00 

Tổng 781 43,92 80 72,50 

Năm 2021 

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 624 52,72 95 76,84 

Nghiên cứu viên 169 10,06 0 0,00 

Tổng 793 43,63 95 76,84 

Năm 2020  

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 638 49,06 84 73,81 

Nghiên cứu viên 149 11,41 0 0,00 

Tổng 787 41,93 84 73,81 

Năm 2019  

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 665 45,86 75 78,67 

Nghiên cứu viên 133 9,02 0 0,00 

Tổng 798 39,72 75 78,67 
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Năm 2018  

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 686 42,27 95 74,74 

Nghiên cứu viên 134 8,21 0 0,00 

Tổng 820 36,71 95 74,74 

Năm 2017  

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng Tiến sĩ (%) Số lượng Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 707 39,32 82 68,29 

Nghiên cứu viên 130 6,92 0 0,00 

Tổng 837 34,29 82 68,29 

 
16. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, nhân viên (Tính cả giảng viên và nghiên cứu viên nêu tại 

mục 15) 
15/8/2022 

Phân cấp cán bộ, nhân viên (Nêu cụ 
thể) 

Số lượng 

Cơ hữu/toàn thời 
gian 

Hợp đồng bán 
thời gian 

Tổng số 

Cán bộ quản lý 111 0 111 

Nhân viên 479 0 479 

Tổng cộng 590 0 590 

Năm 2021 

Phân cấp cán bộ, nhân viên (Nêu cụ 
thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn thời 

gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 109 0 109 

Nhân viên 492 0 492 

Tổng cộng 601 0 601 
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Năm 2020 

Phân cấp cán bộ, nhân viên (Nêu cụ 
thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn thời 

gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 109 0 109 

Nhân viên 491 0 491 

Tổng cộng 600 0 600 

Năm 2019 

Phân cấp cán bộ, nhân viên (Nêu cụ 
thể) 

Số lượng 

Cơ hữu/toàn thời 
gian 

Hợp đồng bán 
thời gian 

Tổng số 

Cán bộ quản lý 104 0 104 

Nhân viên 512 0 512 

Tổng cộng 616 0 616 

Năm 2018 

Phân cấp cán bộ, nhân viên (Nêu cụ 
thể) 

Số lượng 

Cơ hữu/toàn thời 
gian 

Hợp đồng bán 
thời gian 

Tổng số 

Cán bộ quản lý 102 0 102 

Nhân viên 509 0 509 

Tổng cộng 611 0 611 

Năm 2017 

Phân cấp cán bộ, nhân viên (Nêu cụ 
thể) 

Số lượng 
Cơ hữu/toàn thời 

gian 
Hợp đồng bán 

thời gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 101 0 101 

Nhân viên 513 0 513 

Tổng cộng 614 0 614 
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17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của Học viện 
theo giới tính: 
15/08/2022 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

544 732 1276 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các 
quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

343 435 778 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không 
xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

201 297 498 

II 
Các cán bộ khác 
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

54 26 80 

 Tổng cộng 598 758 1356 

Năm 2021 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

555 743 1298 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các 
quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

356 446 802 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không 
xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

199 297 496 

II 
Các cán bộ khác 
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

64 28 92 

 Tổng cộng 619 771 1390 

Năm 2020 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

554 737 1291 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các 
quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

369 455 824 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không 
xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

185 282 467 

II 
Các cán bộ khác 
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

53 30 83 
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TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

 Tổng cộng 607 767 1374 

Năm 2019 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

582 742 1324 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các 
quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

403 466 869 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không 
xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

179 276 455 

II 
Các cán bộ khác 
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

45 30 75 

 Tổng cộng 627 772 1399 

Năm 2018 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

613 731 1344 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các 
quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

426 475 901 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không 
xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

187 256 443 

II 
Các cán bộ khác 
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

57 38 95 

 Tổng cộng 670 769 1439 
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Năm 2017 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

637 728 1365 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các 
quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

451 485 936 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không 
xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

186 243 429 

II 
Các cán bộ khác 
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên 
thỉnh giảng 

52 29 81 

 Tổng cộng 689 757 1446 

 
18. Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ 

15/8/2022 

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 7 0 4 1 0 12 

2 Phó Giáo sư 48 0 30 21 0 99 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 191 2 48 36 0 277 

5 Thạc sĩ 257 15 8 17 0 297 

6 Đại học 3 0 0 5 0 8 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
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TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

 Tổng cộng 506 17 90 80 0 693 

 (Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa 
có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu2: 613 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 48,04% 

Năm 2021 

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 7 0 4 5 0 16 

2 Phó Giáo sư 44 0 31 24 0 99 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 194 1 48 42 0 285 

5 Thạc sĩ 270 12 9 19 0 310 

6 Đại học 4 0 0 2 0 6 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 519 13 92 92 0 716 

 (Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa 
có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu2: 624 người 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 48,07% 
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Năm 2020 

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 7 0 4 3 0 14 

2 Phó Giáo sư 38 0 39 28 0 105 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0   0 0 

4 Tiến sĩ 185 1 39 30 0 255 

5 Thạc sĩ 300 10 8 20 0 338 

6 Đại học 7 0 0 2 0 9 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 537 11 90 83 0 721 

 (Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa 
có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu2: 638 người 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 49,42% 

 
Năm 2019 

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 7 0 4 5 0 16 
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TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

2 Phó Giáo sư 53 0 37 23 0 113 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0   0 0 

4 Tiến sĩ 167 0 37 31 0 235 

5 Thạc sĩ 338 2 8 14 0 362 

6 Đại học 11 1 0 2 0 14 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 576 3 86 75 0 740 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa 
có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu2: 665 người 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 50,23% 
 

Năm 2018 

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 6 0 5 8 0 19 

2 Phó Giáo sư 61 0 37 28 0 126 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0   0 0 
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TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

4 Tiến sĩ 149 0 32 35 0 216 

5 Thạc sĩ 365 2 8 18 0 393 

6 Đại học 20 1 0 6 0 27 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 601 3 82 95 0 781 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa 
có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu2: 686 người 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 51,04% 

 
Năm 2017 

TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 3 0 5 9 0 17 

2 Phó Giáo sư 56 0 22 20 0 98 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0   0 0 

4 Tiến sĩ 146 0 46 26 0 218 

5 Thạc sĩ 371 1 9 21 0 402 
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TT 
Trình độ, học 
vị, chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 

thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

6 Đại học 47 1 0 5 0 53 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 623 2 82 81 0 788 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa 
có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu2: 707 người 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 51,79% 
 

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số người): 
15/08/2022 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại 
theo giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 11 0,02 10 1 0 0 1 1 9 
2 Phó Giáo sư 78 0,13 50 28 0 5 40 21 12 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 241 0,39 116 125 0 106 115 18 2 
5 Thạc sĩ 280 0,45 98 182 8 207 62 3 0 
6 Đại học 3 0 1 2 0 3 0 0 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 613 1,00 275 338 8 321 218 43 23 

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 42 tuổi 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học 

viện:  53,8% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học viện: 

45,7% 
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Năm 2021 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại 
theo giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 11 0,02 10 1 0 0 2 0 9 
2 Phó Giáo sư 75 0,12 48 27 0 1 41 19 14 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 243 0,39 120 123 0 120 105 16 2 
5 Thạc sĩ 291 0,47 101 190 9 226 54 2 0 
6 Đại học 4 0,01 2 2 0 4 0 0 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 624 1,01 281 343 9 351 202 37 25 

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 41 tuổi 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học 

viện: 52,7% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học viện: 
46,6% 

Năm 2020 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại 
theo giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 11 0,02 10 1 0 0 2 0 9 
2 Phó Giáo sư 77 0,13 49 28 0 2 46 14 15 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 225 0,37 113 112 0 117 94 12 2 
5 Thạc sĩ 318 0,52 115 203 16 248 50 4 0 
6 Đại học 7 0,01 2 5 2 5 0 0 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 638 1,04 289 349 18 372 192 30 26 

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40 tuổi 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học 

viện: 49,1% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học viện: 

49,8% 
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Năm 2019 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại 
theo giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 11 0,02 10 1 0 0 2 0 9 
2 Phó Giáo sư 90 0,15 61 29 0 4 44 15 27 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 204 0,33 110 94 0 115 73 11 5 
5 Thạc sĩ 348 0,56 127 221 24 272 46 6 0 
6 Đại học 12 0,02 6 6 7 5 0 0 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 665 1,08 314 351 31 396 165 32 41 

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40 tuổi 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học 

viện: 45,9% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học viện: 

52,3% 
 
Năm 2018 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại 
theo giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 11 0,02 10 1 0 0 2 3 6 
2 Phó Giáo sư 98 0,16 68 30 0 5 45 18 30 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 181 0,29 96 85 0 100 65 11 5 
5 Thạc sĩ 375 0,61 144 231 39 286 42 8 0 
6 Đại học 21 0,03 11 10 14 7 0 0 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 686 1,11 329 357 53 398 154 40 41 

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 39 tuổi 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học 

viện: 42,3% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học viện: 

54,7% 
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Năm 2017 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại 
theo giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 8 0,01 8 0 0 0 0 2 6 
2 Phó Giáo sư 78 0,13 59 19 0 3 23 19 33 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 192 0,31 107 85 0 103 67 15 7 
5 Thạc sĩ 381 0,62 152 229 47 287 38 9 0 
6 Đại học 48 0,08 19 29 31 16 0 1 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 707 1,15 345 362 78 409 128 46 46 

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 39 tuổi 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học 

viện: 39,3% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của Học viện: 53,9% 
 
20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ 

và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 
ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 100% 100% 

2 
Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công 

việc) 
  

3 
Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công 

việc) 
  

4 
Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công 

việc) 
  

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0- 20% 

thời gian của công việc) 
  

 Tổng   

 
III. Người học 
Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh: 
21. Tổng số người học đăng ký dự thi vào Học viện, trúng tuyển và nhập học trong 5 năm 

gần đây hệ chính quy: 
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Đối tượng, thời 
gian (năm) 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 

(người) 

Số trúng 
tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số nhập 
học thực 
tế (người) 

Điểm tuyển 
đầu vào 

(thang điểm 
100) 

Điểm trung 
bình của 

người học 
được tuyển 

Số lượng 
người học 

quốc tế 
nhập học 
(người) 

1. Nghiên cứu 
sinh 

       

15/8/2022 14 14  14 50 87,5  
2021 12 12  11 50 88,7  
2020 5 5  5 50 82  
2019 10 10  10 50 86,7  
2018 23 23  23 50 87,1  
2017 30 30  30 50 84,4  
 

Đối tượng, thời 
gian (năm) 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 

(người) 

Số trúng 
tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số nhập 
học thực 
tế (người) 

Điểm tuyển 
đầu vào 

(thang điểm 
20, năm 
2022 áp 

dụng thang 
điểm 100) 

Điểm trung 
bình của 

người học 
được tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

2. Học viên cao 
học 

       

15/8/2022  99  93 63,3 - - 
2021  694  676 12,7 14,59 26 
2020  707  692 12,64 14,5 7 
2019  793  775 13,33 14,76 10 
2018  753  714 13,48 15,11 12 
2017  748  718 12,31 14,61 18 

 

Đối tượng, 
thời gian 

(năm) 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 

(người) 

Số 
trúng 
tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số 
nhập 
học 

thực tế 
(người) 

Điểm tuyển đầu 
vào (thang điểm 

30) 

Điểm trung bình 
của người học 

được tuyển 
(thang điểm 30, 

năm 2019 áp dụng 
thang điểm 40) 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

3. Đại học          
2021  22409  5869 16,5 18,0 20,94 23,13 15 
2020  12299  4809 15,5 18 21,99 23,34 8 
2019  24177  4147 18,14 21,5 23,92 30,26 11 
2018  19243  5684 14,42 18,31 17,57 22,45 5 
2017  6646  3755 17,63 - 19,93 - 20 
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Số lượng người học (Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh) hệ chính quy đang học tập tại 
Học viện 25355 người. 

22. Tổng số người học đăng ký dự thi vào Học viện, trúng tuyển và nhập học trong 5 năm 
gần đây hệ không chính quy: 

Năm 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 

(người) 

Số trúng 
tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số nhập 
học thực 
tế (người) 

Điểm 
tuyển đầu 
vào (thang 
điểm 30) 

Điểm trung 
bình của 

người học 
được tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

1. Đại học        
2017 92 92  77 18 20.4  
2018 11 11  7 18 19.28  
2019 0 0  0 0 0  
2020 3 3  3 18 22.2  
2021 3 3  3 15 19.73  

2. Cao đẳng        
2017 - - - - - - - 
2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - - 
2021 - - - - - - - 

3. Trung cấp - - - - - - - 
2017 - - - - - - - 
2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - - 
2021 - - - - - - - 

4. Khác ........ - - - - - - - 
2017 - - - - - - - 
2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - - 
2021 - - - - - - - 
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23. Ký túc xá cho sinh viên: 
Các tiêu chí 2017 2018 2019 2020 2021 15/08/2022 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 16.606 16.606 16.606 13.752 13.752 13.752 
2. Số lượng sinh viên 26.183 25.318 23.523 23.104 25.762 23.388 
3. Số sinh viên mới có nhu cầu ở ký 
túc xá  

1.150 1.085 1.205 1.025 1.020 950 

4. Số lượng sinh viên được ở ký túc xá 3.269 3.204 3.147 2.904 2.985 2.582 
5. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở 
trong ký túc xá, m2/người 

5,08 5,18 5,28 4,74 4,61 5,33 

 
24. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Số lượng (người) 887 818 690 752 847 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên 3,39 3,23 2,93 3,25 3,29 
 
25. Thống kê số lượng người học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2017 2018 2019 2020 2021 15/08/2022 
1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận 
án tiến sĩ 

37 25 31 17 28 10 

2. Học viên tốt nghiệp cao học 934 940 685 373 637 392 
3. Sinh viên tốt nghiệp đại học Trong đó:       
Hệ chính quy 6017 5876 4909 2965 3057 2456 
Hệ không chính quy 255 341 21 - 53 48 
4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Trong đó:       
Hệ chính quy 269 216 117 83 46 1 
Hệ không chính quy - - - - - - 
5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp Trong đó:       
Hệ chính quy - - - - - - 
Hệ không chính quy - - - - - - 
6. Khác… - - - - - - 

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp 
bằng). 
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26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2017 
(Khoá 

học 2013) 

2018 
(Khoá 

học 2014) 

2019 
(Khoá 

học 2015) 

2020 
(Khoá 

học 2016) 

2021 
(Khoá 

học 2017) 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) (Tốt 
nghiệp đúng hạn theo khoá học) 

3217 3727 2378 1695 1286 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển 
vào (%) 

46,03 40,66 40,59 39,56 46,93 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ® chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ® điền các thông tin dưới đây 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những 
kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc 
theo ngành tốt nghiệp (%) 

68,0 86,69 88,67 86,93 85,7 

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một 
phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 
việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

25,24 11,72 10,33 10,77 12,29 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được 
những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 
công việc theo ngành tốt nghiệp 

6,76 1,59 1,0 2,3 2,01 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ® chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ® điền các thông tin dưới đây 

4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng ngành đào tạo 
(%) 
- Sau 6 tháng tốt nghiệp 
- Sau 12 tháng tốt nghiệp 

- 76% 64,93% 57,6% - 

4.2 Tỷ lệ có việc làm trái ngành đào tạo (%) - 5% 8,44% 12,7% - 

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%) - 5% 7,70% 9,19% - 

4.4 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên 
có việc làm 

- 5-10 triệu 5-10 triệu 5-10 triệu - 

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ® chuyển xuống kết thúc bảng này 
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B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ® điền các thông tin dưới đây 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công 
việc, có thể sử dụng được ngay (%) 

- - - - - 

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu 
của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%) 

- - - - - 

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại 
hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) 

- - - - - 

Ghi chú: 
- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy 

định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 
- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. 
- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 
- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này. 
 
27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 
2017 

(Khoá 
học 

2014) 

2018 
(Khoá 

học 
2015) 

2019 
(Khoá 

học 
2016) 

2020 2021 15.08.2022 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) (Tốt 
nghiệp đúng hạn theo khoá học) 

195 89 53 - - - 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào 
(%) 

49,62 42,58 31,93 - - - 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ® chuyển xuống câu 4 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ® điền các thông tin dưới đây 
3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những 
kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc 
theo ngành tốt nghiệp (%) 

- - - - - - 

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một 
phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 
việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

- - - - - - 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được 
những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 
việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

- - - - - - 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ® chuyển xuống câu 5 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 
2017 

(Khoá 
học 

2014) 

2018 
(Khoá 

học 
2015) 

2019 
(Khoá 

học 
2016) 

2020 2021 15.08.2022 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ® điền các thông tin dưới đây 
4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào 
tạo (%) 
- Sau 6 tháng tốt nghiệp 
- Sau 12 tháng tốt nghiệp 

- - - - - - 

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào 
tạo (%) 

- - - - - - 

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%) - - - - - - 
4.4 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có 
việc làm 

- - - - - - 

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống và kết thúc bảng này 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây 
5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công 
việc, có thể sử dụng được ngay (%) 

- - - - - - 

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của 
công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%) 

- - - - - - 

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc 
đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) 

- - - - - - 

IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà 

trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

1 
Đề tài cấp Nhà nước (gồm 

NNCB) 
7 4 4 7 8 30 

2 Đề tài cấp Bộ* 17 22 17 28 18 102 
3 Đề tài cấp trường 110 124 120 100 114 568 

4 
Đề tài sinh viên nghiên cứu 

khoa học 
83 85 66 79 75 388 

 Tổng cộng 217 235 207 214 215 1088 
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên cán bộ cơ hữu 

trung bình 5 năm: 217,6/807 = 0,27 
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29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện trong 5 năm 
gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 
NCKH và chuyển 

giao công nghệ 
(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 
và chuyển giao công nghệ 
so với tổng kinh phí đầu 

vào của Học viện (%) 

Tỷ số doanh thu từ NCKH 
và chuyển giao công nghệ 
trên cán bộ cơ hữu (triệu 

VNĐ/ người) 
1 2017 78.608,60  15,95 93,92 
2 2018 42.784,83  10,12 52,18 
3 2019 65.867,16  14,09 82,54 
4 2020 170.899,76  37,89 217,15 
5 2021 78.693,00  16,45 99,23 

30. Số lượng cán bộ cơ hữu của Học viện tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm 
gần đây: 

Số lượng đề tài 
Số lượng cán bộ tham gia 

Ghi chú Đề tài cấp 
Nhà nước 

Đề tài cấp 
Bộ* 

Đề tài cấp 
trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 95 101 816  
Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 0  

Trên 6 đề tài 0 0 0  
Tổng số cán bộ tham gia 95 101 816  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
31. Số lượng sách của Học viện được xuất bản trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại sách 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 15/08/2022 Tổng số 
1 Sách chuyên khảo 1 1 -  -  1 1 4 
2 Sách giáo trình 20 12 20 26 50 12 140 
3 Sách tham khảo 6 2 1 3 6 4 22 

4 Sách hướng dẫn 
21 (16 

DM, 05 
BG) 

16 17 2 

30 (15 
Danh mục, 

15 Bài 
Giảng) 

1 87 

 Tổng cộng 48 31 38 31 87 18 253 
Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu trung bình 5 năm: 253/422 
32. Số lượng cán bộ cơ hữu của Học viện tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 

Số lượng sách 
Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Tổng số Sách chuyên 
khảo 

Sách giáo 
trình 

Sách tham 
khảo 

Sách hướng 
dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách 11 342 42 19 414 
Từ 4 đến 6 cuốn sách - 8 - - 8 

Trên 6 cuốn sách - - - - - 
Tổng số cán bộ tham gia 11 350 42 19 422 



 359 

33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của Học viện được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

1 
Tạp chí KH quốc 

tế Trong đó: 
123 198 193 236 233 983 

 
Danh mục ISI 62 92 105 137 143 539 

Danh mục Scopus 11 23 31 47 50 162 
Khác 50 83 57 52 40 282 

2 
Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 
460 405 396 400 373 2034 

3 
Tạp chí / tập san 
của cấp trường 

4 1 6 2 7 20 

  Tổng cộng 587 604 595 638 613 3037 
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu trung bình 5 năm: 607,4/807 = 0,75 
 
34. Số lượng cán bộ cơ hữu của Học viện tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần 

đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài 
báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 
Tạp chí KH 

quốc tế 
Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 
Tạp chí / tập san 
của cấp trường 

Từ 1 đến 5 bài báo 297 403 35 
Từ 6 đến 10 bài báo 50 148 0 
Từ 11 đến 15 bài báo 17 56 0 

Trên 15 bài báo 9 59 0 
Tổng số cán bộ tham gia 373 666 35 

 
35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của Học viện báo cáo tại các hội nghị, 

hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại hội thảo 
Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 
1 Hội thảo quốc tế 129 198 185 42 125 679 
2 Hội thảo trong nước 50 72 89 77 129 417 
3 Hội thảo của trường 75 221 217 25 118 656 
 Tổng cộng 254 491 491 144 372 1752 

 (Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã được tính 
1 lần) 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu trung bình 5 năm: 350,4/807 = 0,43 
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36. Số lượng cán bộ cơ hữu của Học viện có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo 
được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có 
báo cáo khoa học tại các hội 

nghị, hội thảo 
Hội thảo quốc tế Hội thảo trong nước 

Hội thảo của 
trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 263 187 147 
Từ 6 đến 10 báo cáo 35 19 37 
Từ 11 đến 15 báo cáo 3 3 8 

Trên 15 báo cáo 1 1 3 
Tổng số cán bộ tham gia 302 405 195 

Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường) 
37. Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công nhận cấp 

quốc gia trong 5 năm gần đây: 

Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2017 

1. Giống lúa lai hai dòng HQ19  
- Thời gian :Quyết định công nhận chính thức số 3875/QĐ-BNN-TT 

ngày 27/9/2017  
- Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự 

2. Giống lúa thuần ĐH11  
- Thời gian :Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 

341/QĐ-TT-CLT ngày 25/09/2017.  
- Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự 

3. Giống lúa thuần Hương Cốm 4  
- Thời gian :Quyết định công nhận chính thức số 3062/QĐ-BNN-TT 

ngày 19/7/2017.  
- Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Trâm và cộng sự 

4. Giống lúa lai hai dòng HQ21  
- Thời gian: Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 

135/QĐ-TT-CLT ngày 29/5/2017  
- Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự 

5. Giống sản xuất thử nghiệm Giống lúa DCG72 cho vụ xuân muộn tại các 
tỉnh đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và vụ đông xuân, 
hè thu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên Nam Trung bộ  

- Thời gian :Quyết định 64/QĐ-TT-CLT ngày 04/4/2017  
- Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Cường và cộng sự 

6. Tiến bộ kỹ thuật quy trình lắp đặt, sử dụng đèn huỳnh quang compact 
chuyên dụng CFL-20W NN-660 điều khiển ra hoa cây cúc nhân giống và 
cúc thương phẩm.  

- Thời gian :Quyết định số 468/QĐ-TT- CLT ngày 22 tháng 12 năm 
2017  
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Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 
- Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự 

7. Tiến bộ kỹ thuật quy trình lắp đặt, sử dụng đèn huỳnh quang chuyên 
dụng trong nuôi cấy mô một số loại cây trồng  

- Thời gian :Quyết định số 468/QĐ-TT- CLT ngày 22 tháng 12 năm 
2017  

- Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự 
8. Tiến bộ kỹ thuật công thức lai kinh tế giữa vịt bầu nuôi tại Sín Chéng với vịt 
cái Supper M3  

- Thời gian :Quyết định số101/ QĐ- CN-GSN ngày 02/4/2017  
- Tác giả: PGS.TS Bùi Hữu Đoàn, PGS. TS. Phạm Kim Đăng, TS. 

Nguyễn Hoàng Thịnh, ThS. Hoàng Anh Tuấn. 

2018 

1. Tiến bộ kỹ thuật giải pháp hữu ích “Chế phẩm sinh học dùng để tái tạo 
thảm thực vật và quy trình sản xuất chế phẩm này” 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 36413/QĐ-
SHTT ngày 30/5/2018 

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh và cộng sự 
2. Giống lúa DCG66 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận sản 
xuất thử, Quyết định số 328/QĐ-TT-CLT ngày 15/10/2018. 

- Tác giả: GS.TS. Phạm Văn Cường, Motoyuki Ashikari, Hideshi 
Yasui, Atsushi Yoshimura và cộng sự 
3. Giống ngô nếp lai VUA141 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận sản xuất 
thử, Quyết định số 30/QĐ-TT-CLT ngày 12/02/2018. 

- Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự 
4. Giống ngô nếp lai VNUA69 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận sản xuất 
thử, Quyết định số 23/QĐ-TT-CLT ngày 29/01/2018. 

- Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự 
5. Giống lúa lai hai dòng TH6-6 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận sản xuất 
thử, Quyết định số 18/QĐ-TT-CLT ngày 22/01/2018. 

- Tác giả: TS. Nguyễn Văn Mười và cộng sự 
6. Tiến bộ kỹ thuật quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của 
rầy nâuNilaparata lugens(Stal), rầy lưng trắng Sogatella 
furcifera(Horvath) hại lúa 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1757/QĐ-
BVTV-KH ngày 28/6/2018 

- Tác giả: PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang và cộng sự 
7. Tiến bộ kỹ thuật nhóm lợn Landrace mang kiểu gen BB của gen RBP4 
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Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 
và lợn Yorkshire mang kiểu gen CC của gen RNF4 có năng suất sinh sản 
cao. 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 233/QĐ-CN-
GSN ngày 06/6/2018 

- Tác giả: GS.TS. Vũ Đình Tôn và cộng sự 
8. Tiến bộ kỹ thuật quy trình tổng hợp phòng trị bệnh suy giảm hô hấp 
(Ornithobacterium rhinotracheale - ORT). 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 362/QĐ-TY-KH 
ngày 31/5/2018 

- Tác giả: PGS.TS. Chu Đức Thắng và cộng sự 
9. Tiến bộ kỹ thuật quy trình chẩn đoán bệnh suy giảm hô hấp 
(Ornithobacterium rhinotracheale - ORT) ở gà. 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 362/QĐ-TY-KH 
ngày 31/5/2018 

- Tác giả: PGS.TS. Chu Đức Thắng và cộng sự 
10. Tiến bộ kỹ thuật quy trình chẩn đoán bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm 
(Histomonosis) ở gà. 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 362/QĐ-TY-KH 
ngày 31/5/2018 

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ và cộng sự 
11. Tiến bộ kỹ thuật quy trình phòng và trị bệnh viêm gan ruột truyền 
nhiễm (Histomonosis) ở gà. 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 362/QĐ-TY-KH 
ngày 31/5/2018 

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ và cộng sự 
12. Tiến bộ kỹ thuật quy trình sử dụng vòng tẩm Progesterone do Việt Nam 
sản xuất. 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 144/QĐ-CN-
GSL ngày 30/4/2018 

- Tác giả: PGS.TS. Sử Thanh Long và cộng sự 

2019 

1. Giống lúa thuần DCG72 
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 5098/QĐ-BNN-

TT ngày 31/12/2019 
- Tác giả: GS.TS. Phạm Văn Cường,PGS.TS. Nguyễn Văn 

Hoan,PGS.TS. Tăng Thị Hạnh, KS. Nguyễn Thanh Tùng 
2. Giống lúa lai thơm 6 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận sản xuất 
thử, Quyết định số 5098 /QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 12 năm 2019 

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. 
Nguyễn Văn Mười và cs 
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Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 
3. Giống ngô MV2 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận sản xuất 
thử, Quyết định số 5157 /QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 12 năm 2019 

- Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự 
4. Giống lúa ĐH12 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận chính 
thức, Quyết định số 4942 /QĐ-BNN-TT ngày 24 tháng 12 năm 2019 

- Tác giả: PGS. TS. Trần Văn Quang, KS. Nguyễn Thị Kim Dung, KS. 
Nguyễn Thị Đông, KS. Lê Văn Huy, KS. Hà Văn Đuyền, KS. Nguyễn Mai 
Anh, Th.S Trần Thị Huyền 
5. Giống lúa HQ21 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận chính 
thức, Quyết định số: 4711/QĐ-BNN-TT, ngày 09/12/2019 

- Tác giả: PGS. TS. Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Đông, Phạm Văn 
Thuyết, Đàm Văn Hưng, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Kim Dung và cộng sự 
6. Giống khoai tây Blisss 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận sản xuất 
thử, Quyết định số 245/QĐ-TT-CTL ngày 31 tháng 7 năm 2019 

- Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Lương Văn Hưng, Vi Quốc Hiển, 
Phạm Văn Tuân, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh 
và Đỗ Thị Mai 
7. Giống ngô ADI688 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Giống được công nhận chính 
thức, Quyết định số 2830/QĐ-BNN-TT ngày 22 tháng 7 năm 2019 

- Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết, ThS. Phạm Quang Tuân 
8. Tiến bộ kỹ thuật chế phẩm vi sinh vật VNUA-BIOMIX và quy trình kỹ 
thuật sử dụng chế phẩm VNUA-BIOMIX làm đệm lót chăn nuôi lợn 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 140/QĐ-CN-
MTCN ngày 4/5/2019 Của Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT 

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, GS.TS. 
Trần Đức Viên, TS. Lê Huỳnh Thanh Phương, PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ, TS. 
Nguyễn Thị Tuyết Lê, TS. Trần Hiệp, PGS.TS. Phạm Kim Đăng, PGS.TS. Ngô 
Thế Ân. 

2020 

1. Giống đậu xanh TX5 
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 

2020 (tự công bố) 
- Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Tuấn và cộng sự 

2. Giống cao lương OPV88 
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 

2020 (tự công bố) 
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Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 
- Tác giả: GS.TS. Phạm Văn Cường và cộng sự 

3. Giống vi tảo Spinura 
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 

2020 (tự công bố) 
- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Bách, ThS. Phí Thị Cẩm Miện 

4. Giống nấm linh chi GA2 
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 

2020 (tự công bố) 
- Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, TS. Ngô Xuân Nghiễn, KS. 

Nguyễn Thị Luyện 
5. Giống nấm sò PN1 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 
2020 (tự công bố) 

- Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, TS. Ngô Xuân Nghiễn, KS. 
Nguyễn Thị Luyện 
6. Giống nấm sò P20 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 
2020 (tự công bố) 

- Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, TS. Ngô Xuân Nghiễn, KS. 
Nguyễn Thị Luyện 
7. Tiến bộ kỹ thuật máy cắt băm gốc rạ  

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1967w/QĐ-
SHTT, ngày 4/3/2020 (Bằng độc quyền sáng chế)  

- Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thiết và CS 

2021 

1. Tiến bộ kỹ thuật quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu 
cơ phối hợp vô cơ cho sản xuất rau an toàn ở các tỉnh phía Bắc 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1032/QĐ-BVTV-
KH, ngày 25/5/2021 

- Tác giả: GS.TS. Phạm Văn Cường, PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng, TS. 
Trần Thị Thiêm, ThS. Bùi Ngọc Tấn, KS. Đinh Mai Thùy Linh, TS. Nguyễn 
Thu Hà, PGS.TS.Trần Thị Lan Hương 
2. Tiến bộ kỹ thuật quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu 
cơ sản xuất một số rau hữu cơ ở các tỉnh phía Bắc 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1008/QĐ-BVTV-
KH, ngày 21/5/2021 

- Tác giả: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng, TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa, 
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh; TS. Nguyễn Thu Hà; KS. Đinh Mai Thùy Linh, 
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, GS.TS. Phạm Văn Cường 
3. Tiến bộ kỹ thuật quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu 
cơ phối hợp vô cơ cho cây cam ở các tỉnh phía Bắc 
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Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 1009/QĐ-BVTV-

KH, ngày 21/5/2021 
- Tác giả: TS. Vũ Thanh Hải, TS. Đoàn Thu Thủy, KS. Đinh Mai Thùy 

Linh, GS.TS. Phạm Văn Cường 
4. Tiến bộ kỹ thuật công bố thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi 
(chế phẩm vi sinh vật VNUA-Mios V) 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Công văn số 373/CN-MTCN 
ngày 14/4/2021 của Cục Chăn nuôi 

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, GS.TS. Phạm Văn Cường 
5. Dòng gà Mía mang kiểu gen sinh trưởng nhanh  

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định 236/QĐ-CN-GVN, 
ngày 30/11/2021 

- Tác giả: PGS.TS. Phạm Kim Đăng, TS. Nguyễn Hoàng Thịnh, TS. 
Hoàng Anh Tuấn, ThS. Trần Bích Phương, ThS. Nguyễn Thị Châu Giang, 
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn 

15/8/2022 

1. Giống ngô nếp lai VNUA141 
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 

158/QĐ-TT-CLT, ngày 29/6/2022  
- Tác giả: GS.TS, Vũ Văn Liết, TS. Phạm Quang Tuân, ThS. Nguyễn 

Trung Đức, ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh, PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, 
PGS.TS. Nguyễn Việt Long, ThS. Vũ Thị Xuân Bình 
2. Giống ngô nếp lai VNUA16 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 
103/QĐ-TT-CLT, ngày 15/5/2022 

- Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hà, GS.TS. Vũ Văn Liết, ThS. Vũ Thị Bích 
Hạnh, ThS. Trần Thị Thanh Hà, ThS. Dương Thị Loan, ThS. Hoàng Thị Thuỳ, 
ThS. Phan Đức Thịnh, KS. Nguyễn Văn Việt 
3. Giống ngô nếp lai VNUA69 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 
104/QĐ-TT-CLT, ngày 15/5/2022 

- Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết,ThS. Nguyễn Văn Hà,  ThS. Vũ Thị Bích 
Hạnh, ThS. Trần Thị Thanh Hà, ThS. Dương Thị Loan, ThS. Hoàng Thị Thuỳ, 
ThS. Phan Đức Thịnh, KS. Nguyễn Văn Việt 
4. Giống ngô lai VNUA36 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 
102/QĐ-TT-CLT, ngày 15/5/2022 

-Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết,ThS. Nguyễn Văn Hà,  ThS. Vũ Thị Bích 
Hạnh, ThS. Trần Thị Thanh Hà, ThS. Dương Thị Loan, ThS. Hoàng Thị Thuỳ, 
KS. Nguyễn Văn Việt 
5. Giống Vân chi Tra -2 (H-mua) 
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Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 
-Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 

2022 (tự công bố) 
-Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thuỳ; TS. Ngô Xuân Nghiễn; ThS. 

Nguyễn Thị Luyện 
6. Giống chè dây VT-CD02 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 
2022 (tự công bố) 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
7. Giống Đinh lăng VT-ĐL2.1 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 
2022 (tự công bố) 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
8. Giống Giảo cổ lam VC-GCL02 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 
2022 (tự công bố) 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
9. Giống Đương quy Nhật Bản VT-ĐQ02 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 
2022 (tự công bố) 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
10. Giống Ba kích VLK-BK21 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 
2022 (tự công bố) 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
11. Tiến bộ kỹ thuật quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với 
cay dược liệu chè dây 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-
CLT, ngày 29/7/2022 

- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
12. Tiến bộ kỹ thuật quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với 
cay dược liệu giảo cổ lam 

- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-
CLT, ngày 29/7/2022 

- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
13. Tiến bộ kỹ thuật quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với 
cay dược liệu đương quy Nhật Bản  

-Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-
CLT, ngày 29/7/2022 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
14. Tiến bộ kỹ thuật quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với 
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Năm 
Số bằng phát minh, sáng chế, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng được công 

nhận cấp quốc gia (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 
cay dược liệu đinh lăng 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-
CLT, ngày 29/7/2022 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
15. Tiến bộ kỹ thuật quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với 
cay dược liệu ba kích tím 

-Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-
CLT, ngày 29/7/2022 

-Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS 
 
38. Nghiên cứu khoa học của sinh viên 
38.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm 

gần đây: 

Số lượng đề tài 
Số lượng sinh viên tham gia 

Ghi chú Đề tài cấp 
Nhà nước 

Đề tài cấp 
Bộ* 

Đề tài cấp 
trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 95 205 3.694  

Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 0  

Trên 6 đề tài 0 0 0  

Tổng số sinh viên tham gia 95 205 3.694  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 
 

38.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên: 
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được 

công bố) 

TT 
Thành tích nghiên 

cứu khoa học 

Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Số giải thưởng nghiên 

cứu khoa học, sáng 
tạo 

17 32 27 14 30 

2 
Số bài báo được đăng, 
công trình được công 

bố 
1 1 0 0 6 
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V. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 
39. Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất của trường 1.919.100 x   

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên 
cứu khoa học của trường 
Trong đó 

213.588 x   

2.1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng 
đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 
giảng viên cơ hữu 

176.897 x   

2.2 Thư viện, trung tâm học liệu 3.796 x   

2.3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 
nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 

32.895 x   

 
40. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (bao gồm giáo trình, học liệu, tài liệu, 

sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 
Khối ngành/Nhóm 

ngành 
Tổng số đầu sách 

  2017 2018 2019 2020 2021 15/8/2022 

Khối ngành I 1.174 1.183 1.254 1.333 2.060 2.140 

Khối ngành II - - - - - - 

Khối ngành III 6.096 6.362 6.887 8.144 10.402 10.544 

Khối ngành IV 2.358 2.512 2.845 3.268 4.528 4.624 

Khối ngành V 24.738 25.717 26.801 27.487 31.148 31.679 

Khối ngành VI - - - - - - 

Khối ngành VII 8.997 9.644 10.309 11.872 14.544 14.841 

Tổng  43.363 45.418 48.096 52.104 62.682 63.828 
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41. Tổng số thiết bị chính của trường: 

STT 
Tên phòng/giảng 

đường/lab 
Số 

lượng 

Danh mục 
trang thiết bị 

chính 

Đối tượng sử 
dụng 

Diện tích sàn xây 
dựng (m2) 

Hình thức sử 
dụng 

Sở 
hữu 

Liên 
kết 

Thuê 

1 Phòng làm việc 607 
Máy tính, máy 

in, bàn, ghế làm 
việc, tủ  

Giảng viên, viên 
chức, người lao 
động và người 

học 

24.342 x   

2 Phòng họp 200 

Máy màn chiếu, 
ti vi, màn hình 

led, âm ly, 
micro, loa, bàn, 
ghế, điều hòa 

nhiệt độ 

Giảng viên, viên 
chức, người lao 
động và người 

học 

5.455 x   

 
42. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2017: 492.940.849.554 
- Năm 2018: 422.866.866.113 
- Năm 2019: 467.580.889.991 
- Năm 2020: 451.092.497.827 
- Năm 2021: 478.235.163.697 

 
43. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2017: 222.242.616.000 
- Năm 2018: 277.328.670.100  
- Năm 2019:  292.253.304.850  
- Năm 2020:  323.264.476.115 
- Năm 2021: 377.660.555.076 

 
44. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: 

- Năm 2017: 86.090.146.109  
- Năm 2018: 43.783.322.878  
- Năm 2019: 59.732.209.637 
- Năm 2020: 77.781.519.431 
- Năm 2021: 101.101.389.246 

 
45. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng 

- Năm 2017: 78.608.598.037 
- Năm 2018: 42.784.833.385 
- Năm 2019: 65.867.161.836 
- Năm 2020: 170.899.760.053 
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- Năm 2021: 78.693.000.154 
 
46. Tổng chi cho hoạt động đào tạo 

- Năm 2017: 237.493.281.905  
- Năm 2018: 249.315.886.651 
- Năm 2019: 246.223.789.016 
- Năm 2020: 255.769.565.323 
- Năm 2021: 263.392.047.321 

 
47. Tổng chi cho phát triển đội ngũ 

- Năm 2017: 763.426.000  
- Năm 2018: 762.434.667 
- Năm 2019: 612.491.664 
- Năm 2020: 926.116.665 
- Năm 2021: 407.949.333   

 
48. Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm 

- Năm 2017: 187.810.000    
- Năm 2018: 194.860.000    
- Năm 2019: 83.050.000 
- Năm 2020: 162.530.000 
- Năm 2021: 105.125.200   
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VI. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

TT Đối tượng 
Bộ tiêu 

chuẩn đánh 
giá 

Tự đánh giá 
Đánh giá 

ngoài 
Thẩm định và công nhận 

Năm 
hoàn 
thành 

báo cáo 
TĐG lần 

1 

Năm 
cập 
nhật 

báo cáo 
TĐG 

Tên tổ 
chức 
đánh 
giá 

Tháng 
/năm 
đánh 
giá 

ngoài 

Kết quả 
đánh 

giá của 
Hội 

đồng 
KĐCL 

GD 

Giấy chứng nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 
Cơ sở giáo 

dục 

Bộ tiêu 
chuẩn đánh 

giá chất 
lượng giáo 
dục trường 

đại học 
(Ban hành 
kèm theo 

Quyết định 
số: 65  

/2007/QĐ-
BGDĐT 
ngày 01 
tháng 11 
năm 2007 

của Bộ 
trưởng Bộ 

Giáo dục và 
Đào tạo 

2017 2017 
VNU-
CEA 

6/2017 88.5% 06/09/2017 06/09/2022 

2 

Chương 
trình đào 
tạo Khoa 
học cây 
trồng tiên 
tiến 

AUN-QA 3.0 3/2018  
AUN- 
QA 

2018 Đạt 22/04/2018 22/04/2023 

3 

Chương 
trình đào 
tạo Quản 
trị kinh 
doanh tiên 
tiến 

AUN-QA 3.0 3/2018  
AUN- 
QA 

2018 Đạt 22/04/2018 22/04/2023 
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TT Đối tượng 
Bộ tiêu 

chuẩn đánh 
giá 

Tự đánh giá 
Đánh giá 

ngoài 
Thẩm định và công nhận 

Năm 
hoàn 
thành 

báo cáo 
TĐG lần 

1 

Năm 
cập 
nhật 

báo cáo 
TĐG 

Tên tổ 
chức 
đánh 
giá 

Tháng 
/năm 
đánh 
giá 

ngoài 

Kết quả 
đánh 

giá của 
Hội 

đồng 
KĐCL 

GD 

Giấy chứng nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

4 

Chương 
trình đào 
tạo Chăn 
nuôi 

AUN-QA 3.0 8/2021  
AUN- 
QA 

10/2021 Đạt 29/11/2021 28/11/2026 

5 

Chương 
trình đào 
tạo Công 
nghệ thực 
phẩm 

AUN-QA 3.0 8/2021  
AUN- 
QA 

10/2021 Đạt 29/11/2021 28/11/2026 

6 

Chương 
trình đào 
tạo Công 
nghệ sinh 
học 

AUN-QA 3.0 8/2021  
AUN- 
QA 

10/2021 Đạt 29/11/2021 28/11/2026 

7 

Chương 
trình đào 
tạo Khoa 
học môi 
trường 

AUN-QA 3.0 8/2021  
AUN- 
QA 

10/2021 Đạt 29/11/2021 28/11/2026 
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VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây (số liệu năm 

cuối kỳ đánh giá): 
1. Giảng viên: 
Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 613 người 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 613/1276 = 48,04% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu (%): 

330/613 = 53,83% 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu (%): 610/613 = 99,51% 
2. Sinh viên: 
Tổng số sinh viên chính quy (người): 23.388 
Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 22,23 
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (Tốt nghiệp đúng hạn theo khoá học) (%): 

46,93% 
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 
Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%): 85,7 
Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc 

theo ngành tốt nghiệp (%): 12,29 
4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 
Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh viên chưa có 

việc làm học tập nâng cao (%): 57,6 
Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 12,9 
Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): 9,19 
Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 5-10 
5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 
Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%):... 
Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%):.... 
6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: 
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng 

trên cán bộ cơ hữu: 215/793 = 0,27 
Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng 

trên cán bộ cơ hữu (triệu VNĐ): 78.693,00/793 = 99,23 
Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: 253/422 = 0.6 
Tỷ số bài đăng tạp chí trên cán bộ cơ hữu: 613/793 = 0,77 
Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 372/793 = 0,47 
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 
Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy: 213.588/23.388 = 9,13 

Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy: 0,2 
8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục  
Cấp cơ sở giáo dục: Đạt 
Cấp chương trình đào tạo: 06 CTĐT đạt AUN-QA 
_________________ 

1 Việc xác định giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng áp dụng theo các quy định hiện hành. 
2 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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Phụ lục 3: Danh mục minh chứng 
 

TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

I Lĩnh vực 1: ĐBCL về chiếm lược 
I.1 Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự 
hài lòng của các bên liên quan. 

1.   H01.01.01.01 Quyết định công bố tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi 

2.  H01.01.01.02 Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, tinh hoa, xuất sắc 

3.  H01.01.01.03 Bảng thống kê diện tích sàn xây dựng HV, Giảng đường - CSVC 

4.  H01.01.01.04 Bảng thống kê các phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu - phòng thí 
nghiệm trung tâm của Học viện 

5.  H01.01.01.05 Quyết định phê duyệt dự án WB 

6.  H01.01.01.06 Quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 
2030 

7.  H01.01.01.07 Kế hoạch xây dựng tầm nhìn sứ mạng 

8.  H01.01.01.08  Phiếu lấy ý kiến các bên về xây dựng tầm nhìn sứ mạng 

9.  H01.01.01.09 Các tài liệu phát cho sinh viên, các tờ giới thiệu HV 

10.  H01.01.01.10 Kế hoạch nhiệm kỳ (trong đó có các hoạt động thực hiện tầm nhìn sứ 
mạng), kế hoạch hàng năm 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của 
CSGD. 

11.  H01.01.02.01 Quyết định công bố tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi 

12.  H01.01.02.02 Kế hoạch truyền thông có nội dung truyền thông giá trị văn hóa của 
Học viện 

13.  H01.01.02.03 Một số BB họp về xây dựng các Kế hoạch hoạt động  

14.  H01.01.02.04 QĐ sử dụng nhãn hiệu HVNN 

15.  H01.01.02.05  BB họp hoặc kế hoạch tổ chức một số ngày lễ, kỷ niệm và các hoạt 
động của Học viện 

Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ 
ràng để thực hiện. 

16.  H01.01.03.01  Quyết định công bố tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 

17.  H01.01.03.02 BBHNCBVC, Kế hoạch đối thoại, tuần sinh hoạt công dân 

18.  H01.01.03.03 Kế hoạch, báo cáo hàng năm 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài 
lòng của các bên liên quan. 

19.  H01.01.04.01  Biên bản họp tại Hội nghị chủ chốt Tam Đảo 

20.  H01.01.04.02 Công văn lấy ý kiến các bên (kèm theo dự thảo chiến lược tầm nhìn sứ 
mạng) 

21.  H01.01.04.03 Bảng tổng hợp các ý kiến góp ý vào chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng 

22.  H01.01.04.04  Quyết nghị, NQ của HĐHV, ĐU thông qua tàm nhìn sứ mạng sửa đổi 
sau khi rà soát 

23.  H01.01.04.05 QĐ ban hành tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi sửa đổi sau khi rà soát 

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát triển 
chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

24.  H01.01.05.01 QĐ thành lập ban soạn thảo chiến lược 

25.  H01.01.05.02 Phiếu ý kiến của các bên liên quan xây dựng giá trị văn hóa/cốt lõi 

26.  H01.01.05.03 BB họp, Quyết nghị, NQ của HĐHV, ĐU thông qua tàm nhìn sứ mạng 
sửa đổi  

27.  H01.01.05.04 Quyết định công bố về giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi đã sửa đổi  

I.2 Tiêu chuẩn 2: Quản trị 
Tiêu chí 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, 
đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định 
hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền 
vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD. 

28.  H02.02.01.01 Đề án thành lập của các đơn vị trực thuộc 

29.  H02.02.01.02 Quy chế tổ chức hoạt động Học viện 

30.  H02.02.01.03 Quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc 

31.  H02.02.01.04 Quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ 

32.  H02.02.01.05 Nghị quyết +Chương trình/kế hoạch công tác hàng năm của Đảng ủy 

33.  H02.02.01.06 Quyết định thành lập HĐHV 2 nhiệm kỳ,  

34.  H02.02.01.07 Quy chế làm việc của HĐHV+ Kế hoạch, báo cáo kết quả 

35.  H02.02.01.08 Quyết định thành lập của một số HĐ như: ĐBCL, KHĐT, Lương, khen 
thưởng 

36.  H02.02.01.09 QĐ thành lập BCH, Quy chế hoạt động của Công đoàn, đoàn thanh 
niên 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

37.  H02.02.01.10 Kế hoạch/chương trình giám sát của ĐU, HĐHV 

38.  H02.02.01.11 Các BB họp của Đảng ủy về tổ chức quản trị  

Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, 
chính sách, hướng dẫn để triển khai thực. 

39.  H02.02.02.01 Các nghị quyết ĐU  

40.  H02.02.02.02 Quyết nghị của HĐHV, BB họp thường kỳ 

41.  H02.02.02.03 Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 

42.  H02.02.02.04 Kế hoạch hành động, kế hoạch nhiệm kỳ của Ban GĐ (2016 - 2021 và 
2021 - 2026) 

43.  H02.02.02.05 BB họp chỉ đao thực hiện KH 

44.  H02.02.02.06  Các BB họp HĐ KH&ĐT, Hội đồng tư vấn, HĐ ĐBCL 

45.  H02.02.02.07 Kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Công đoàn, ĐTN, HSV 

46.  H02.02.02.08 QĐ- thành lập một số Ban chỉ đạo, ban quản lý (WB, phòng chống 
dịch…) 

Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên 
47.  H02.02.03.01 QĐ phân công nhiệm vụ ĐUV theo lĩnh vực  

48.  H02.02.03.02 Báo cáo, đánh giá tổng kết các năm của ĐU 

49.  H02.02.03.03 Báo cáo tổng kết các năm của HĐHV 

50.  H02.02.03.04 Kế hoạch hàng năm của học viện  

51.  H02.02.03.05 BB HN CBVC hàng năm 

52.  H02.02.03.06 Các quyết định thành bổ nhiệm chức danh quản lý 

53.  H02.02.03.07 Các quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý 

54.  H02.02.03.08 Các quyết định thành lập, thay đổi bổ sung thành viên của một số của tổ 
chức đoàn thể 

Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và 
quản lý rủi ro tốt hơn. 

55.  H02.02.04.01 Các QĐ thành lập HĐHV 

56.  H02.02.04.02 Các KH tổ chức hội thảo, cuộc thi online: ngày hội việc làm onl, đổi 
mới sáng tạo  
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

57.  H02.02.04.03 Các chương trình, QĐ cử đi học tập bồi dưỡng, QĐ mở các lớp bồi 
dưỡng 

58.  H02.02.04.04 QĐ sát nhập, giải thể đơn vị 

59.  H02.02.04.05 QĐ bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ 

60.  H02.02.04.06 Các Quy định sủa đổi bổ sung của Học viện 

61.  H02.02.04.07 Báo cáo hàng năm, định kỳ cho Bộ GD, Bộ NN về hệ thống quản trị 

I.3 Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 
Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách 
nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và 
các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

62.  H03.03.01.01 Quy chế tổ chức và hoạt động của HV, Quy định chức năng các đơn vị 

63.  H03.03.01.02 Cơ cấu tổ chức của Học viện năm 2017-2021 

64.  H03.03.01.03 Chức năng nhiệm vụ các đơn vị 

65.  H03.03.01.04 QĐ thành lập HĐ HV 2016_2021 và 2021-2026 

66.  H03.03.01.05 Quy chế tổ chức/làm việc của HĐHV_Quy chế của Đảng ủy 

67.  H03.03.01.06 Quy chế làm việc của Ban Giám đốc 

68.  H03.03.01.07 Phân công công tác của GĐ và PGĐ 

69.  H03.03.01.08 Chức năng nhiệm vụ Khoa/Viện/Trung tâm 

70.  H03.03.01.09 QĐ Ban chấp Hành đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh 
viên 

71.  H03.03.01.10 Phân công công tác của GĐ và PGĐ 

72.  H03.03.01.11 Quy chế TC và HĐ, Quy chế bổ nhiệm 

73.  H03.03.01.12 Các QĐ bổ nhiệm 

74.  H03.03.01.13 Nghị quyết Đảng ủy, HĐ Học viện, Kết luận của GĐ/PGĐ 

75.  H03.03.01.14 Quy chế làm việc của Học viện 

Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định 
hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

76.  H03.03.02.01 Quyết định Tổ công tác xây dựng chiến lược (trong đó có tầm nhìn sứ 
mạng 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

77.  H03.03.02.02 Kế hoạch, phiếu lấy ý kiến các bên về xây dựng tầm nhìn sứ mạng 

78.  H03.03.02.03 Biên bản của Hội đồng Học viện về chiến lược 

79.  H03.03.02.04 Nghị quyết đảng ủy 

80.  H03.03.02.05 Quyết định ban hành TNSM, giá trị cốt lõi của Học viện 

81.  H03.03.02.06 Các tài liệu phát cho sinh viên, các tờ giới thiệu HV, hình ảnh chụp các 
pano nơi đặt tầm nhìn sứ mạng 

82.  H03.03.02.07 Kế hoạch hàng năm của Học viện 

83.  H03.03.02.08 Biên bản họp giao ban các đơn vị phổ biến quán triệt TNSM 

84.  H03.03.02.09 Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2017-2018 đến 
2021-2022 

85.  H03.03.02.10 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV các năm học 2017-
2022 

86.  H03.03.02.11 Tờ rơi giới thiệu về Học viện 

87.  H03.03.02.12 Kế hoạch, phiếu lấy ý kiến các bên về xây dựng tầm nhìn sứ mạng 

Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên. 
88.  H03.03.03.01 Kế hoạch kiểm tra của Ban Thanh tra/Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 

2017-2021 
89.  H03.03.03.02 Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 đến 2021-

2022 
90.  H03.03.03.03 Quyết định giải thể thành lập/giải thể các đơn vị giai đoạn 2017-2022 

91.  H03.03.03.04 Công văn rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị chức năng 

92.  H03.03.03.05 QĐ phân công công tác của Ban Giám đốc 

93.  H03.03.03.06 

Quyết định ban hành thực hiện nghị quyết số 10/NQ-CP Ban hành kèm 
theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 
tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 
của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

94.  H03.03.03.07 Công văn báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

95.  H03.03.03.08 Đề án theo NQ 19 

96.  H03.03.03.09 Công văn rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị chức năng 

97.  H03.03.03.10 Chức năng nhiệm vụ các đơn vị 

98.  H03.03.03.11 Quy chế tổ chức 2015, 2020, 2021 

99.  H03.03.03.12 Nghị định 2015 và Nghị định năm 2020 

100.  H03.03.03.13 Bản kiểm điểm của 1 số lãnh đạo, quản lý 

101.  H03.03.03.14 Biên bản họp của một số lãnh đạo quản lý 

102.  H03.03.03.15 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ năm 2015 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2017 đến 2021 

103.  H03.03.03.16 Nhận xét, đánh giá của Lãnh đạo Học viện đối với Phó Giám đốc Học 
viện 

104.  H03.03.03.17 Kế hoạch lấy phiếu tin nhiệm giữa nhiệm kỳ 

105.  H03.03.03.18 Báo cáo kết quả đánh giá phân loại viên chức và người lao động từ 
2017-2021 

106.  H03.03.03.19 Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động 
từ 2017-2021 

107.  H03.03.03.20 
Quyết định thành lập các Hội đồng: Khoa học đào tạo; Nâng lương; 
Học bổng; Xét tốt nghiệp; Xét điểm rèn luyện; Thi đua khen thưởng; 
Dừng học thôi học.... 

108.  H03.03.03.21 Đề án thành lập Hội đồng Học viện 2021-2026 

109.  H03.03.03.22 Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc 
Học viện 2016-2021, 2021-2026 

110.  H03.03.03.23 Công văn chủ trương về công tác cán bộ của Học viện 

111.  H03.03.03.24 Quyết định về việc quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Học 
viện: 2016-2021, 2021-2026 

112.  H03.03.03.25 Lý lịch cán bộ và nhận xét đánh giá của Nhà trường đối với cán bộ 
quản lý 

113.  H03.03.03.26 Công văn xây dựng vị trí việc làm 

114.  H03.03.03.27 Đề án vị trí việc làm của Học viện gửi Bộ NN và PTNT 

115.  H03.03.03.28 Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và số người làm việc 

Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản 
lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như mong muốn. 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

116.  H03.03.04.01 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng Học viện NNVN], Học viện 

117.  H03.03.04.02 Quyết định thành lập hội đồng Học viện 2016-2021, 2021-2026_Chủ 
tịch HĐHV 

118.  H03.03.04.03 Sơ yếu lý lịch ứng viên chủ tịch hội đồng Học viện 

119.  H03.03.04.04 Nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị đối với ứng viên chức 
danh chủ tịch hội đồng Học viện 

120.  H03.03.04.05 Quyết định về công tác cán bộ (Giám đốc, Phó GIám đốc, Chủ tịch 
HĐHV) 

121.  H03.03.04.06 Tiêu chuẩn GĐ và PGĐ] 

122.  H03.03.04.07 Lý lịch cán bộ và nhận xét đánh giá của Học viện đối với GĐ và PGĐ 

123.  H03.03.04.08 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 2014 

124.  H03.03.04.09 Công văn rà soát chức năng, nhiệm vụ 

125.  H03.03.04.10 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 2020 

126.  H03.03.04.11 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Quy chế TC và HĐ 
của Học viện 

127.  H03.03.04.12 Quy chế TC và HĐ_2015, 2020, 2021 

128.  H03.03.04.13 Quyết định thành lập, giải thể các đơn vị 

129.  H03.03.04.14 Quyết định về việc quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Học 
viện: 2016-2021, 2021-2026 

130.  H03.03.04.15 Quy chế tổ chức và hoạt động 

131.  H03.03.04.16 Quy chế bổ nhiệm 

132.  H03.03.04.17 Quy chế dân chủ 

133.  H03.03.04.18 Quy chế chi tiêu nội bộ 

134.  H03.03.04.19 Quy chế làm việc của giảng viên 

I.4  Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 
Tiêu chí 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 
cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

135.  H04.04.01.01  Kế hoạch nhiệm kỳ năm 2016-2021, 2021-2026 

136.  H04.04.01.02 Báo cáo hàng năm của Học viện, Kế hoạch hàng năm 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

137.  H04.04.01.03 Kế hoạch giai đoạn 2016-2021, 2021-2026 

138.  H04.04.01.04 Quyết định thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi chiến lược 

139.  H04.04.01.05 VB hướng dẫn, xây dựng kế hoạch chiến lược 

140.  H04.04.01.06 CV lấy ý kiến các bên về xây dựng chiến lược giải đoạn mới 

141.  H04.04.01.07 Nghị quyết, quyết nghị của ĐU, HĐHV về thông qua chiến lược sửa 
đổi năm 2021 

142.  H04.04.01.08 Chiến lược sửa đổi năm 2021 

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài 
hạn để triển khai thực hiện. 

143.  H04.04.02.01 Kế hoạch giai đoạn 2016-2021, 2021-2026 của Học viện, các khoa 

144.  H04.04.02.02 Kế hoạch hàng năm của Học viện, các đơn vị 

145.  H04.04.02.03 Báo cáo HN CBVC và bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý 

146.  H04.04.02.04  BB họp giao ban đầu năm có nội dung triển khai KH năm 

147.  H04.04.02.05 Báo cáo năm của các đơn vị, của Học viện 

Tiêu chuẩn 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường 
mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

148.  H04.04.03.01 Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh chiến lược; BB họp rà soát chiến 
lược 

149.  H04.04.03.02 Chiến lược sửa đổi năm 2021 

150.  H04.04.03.03 Kế hoạch hàng năm của HV, của các đơn vị 

151.  H04.04.03.04  Báo cáo tổng kết hàng năm của Học viện 

Tiêu chuẩn 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu 
phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

152.  H04.04.04.01 Kế hoạch giai đoạn năm 2016-2021 

153.  H04.04.04.02 Báo cáo giai đoạn 2016-2021 

154.  H04.04.04.03 Văn bản cải tiến quá trình lập KH chiến lược 

155.  H04.04.04.04 VB đối sánh đánh giá xây dựng KH chiến lược 

156.  H04.04.04.05 VB điều chỉnh chỉ tiêu chiến lược 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

157.  H04.04.04.06 BB họp về điều chỉnh chiến lược 

158.  H04.04.04.07 Kế hoạch hàng năm của Học viện, các đơn vị 

159.  H04.04.04.08 Báo cáo tổng kết năm, giai đoạn Học viện, các đơn vị 

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

160.  H05.05.01.01 Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX 

161.  H05.05.01.02 Chiến lược của Hội đồng HVN 

162.  H05.05.01.03 Quyết đinh thành lập tổ soạn thảo, giám sát, rà soát và cải tiến chính 
sách 

163.  H05.05.01.04 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động tổ Chính sách 

164.  H05.05.01.05 Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Chính sách 

165.  H05.05.01.06 Kế hoạch Tổ Chính sách 

166.  H05.05.01.07 Quy trình hướng dẫn xây dựng, giám sát và rà soát các chính sách 

167.  H05.05.01.08 Biên bản lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo các chính sách 

168.  H05.05.01.09 Quyết định ban hành các chính sách 

169.  H05.05.01.10 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học 

170.  H05.05.01.11 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ 

171.  H05.05.01.12 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ 

172.  H05.05.01.13 Quyết định ban hành quy định quản lý KHCN 

173.  H05.05.01.14 Quyết định ban hành quy định hoạt động cộng đồng 

Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến 
và thực hiện. 

174.  H05.05.02.01 Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Chính sách 

175.  H05.05.02.02 QĐ phân công phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 
đồng cho các thành viên BGĐ 

176.  H05.05.02.03 Quy chế tổ chức và hoạt động của HVN 

177.  H05.05.02.04 Chức năng nghiệm vụ Ban Thanh tra 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

178.  H05.05.02.05 Chức năng nhiệm vụ Ban QLĐT 

179.  H05.05.02.06 Chức năng nhiệm vụ Ban KHCN 

180.  H05.05.02.07 Chức năng nhiệm vụ Ban CTCT&CTSV 

181.  H05.05.02.08 Chức năng nhiệm vụ TT QHCC&HTSV 

182.  H05.05.02.09 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động tổ Chính sách 

183.  H05.05.02.10 Kế hoạch hoạt động Tổ Chính sách 

184.  H05.05.02.11 Chức năng nhiệm vụ Ban Thanh tra nhân dân 

185.  H05.05.02.12 Chức năng nhiệm vụ Công đoàn Học viện 

186.  H05.05.02.13 Chức năng nhiệm vụ Đoàn TNCSHCM 

187.  H05.05.02.14 Chức năng nhiệm vụ Hội sinh viên 

188.  H05.05.02.15 Báo cáo Hội nghị CBVC giai đoạn 2017-2021 

189.  H05.05.02.16 Nghị quyết Hội nghị CBVC giai đoạn 2017-2021 

190.  H05.05.02.17 Biên bản buổi đối thoại giữa HVN và người học giai đoạn 2017-2021 

Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên. 
191.  H05.05.03.01 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Học viện lần thứ XXIX 

192.  H05.05.03.02 Quyết định của Hội đồng Học viện về Chiến lược phát triển Học viện 
nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

193.  H05.05.03.03 Quyết đinh thành lập tổ soạn thảo, giám sát, rà soát và cải tiến chính 
sách 

194.  H05.05.03.04 Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

195.  H05.05.03.05 QĐ phân công phụ trách các lĩnh vực công tác các thành viên BGĐ 

196.  H05.05.03.06 Quyết định về chức năng nhiệm vụ Ban QLĐT 

197.  H05.05.03.07 Quyết định về chức năng nhiệm vụ Ban KHCN 

198.  H05.05.03.08 Quyết định về chức năng nhiệm vụ Ban CTCT&CTSV 

199.  H05.05.03.09 Quyết định về chức năng nhiệm vụ TT QHCC&HTSV 

200.  H05.05.03.10 Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn HVN 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

201.  H05.05.03.11 Chức năng nhiệm vụ của Đoàn TNCSHCM HVN 

202.  H05.05.03.12 Chức năng nhiệm vụ của Hội sinh viên HVN 

203.  H05.05.03.13 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học 

204.  H05.05.03.14 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ 

205.  H05.05.03.15 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ 

206.  H05.05.03.16 Quy định quản lý hoạt động KHCN 

207.  H05.05.03.17 Quy định hoạt động PVCĐ 

208.  H05.05.03.18 Báo cáo Hội nghị CBVC giai đoạn 2017-2021 

209.  H05.05.03.19 Nghị quyết Hội nghị CBVC giai đoạn 2017-2021 

210.  H05.05.03.20 Biên bản buổi đối thoại giữa HVN và người học giai đoạn 
 2017-2021 

Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu 
quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

211.  H05.05.04.01 Quyết định của Hội đồng Học viện về Chiến lược phát triển Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

212.  H05.05.04.02 
Quyết định 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của HVN giai đoạn 
2015-2017 

213.  H05.05.04.03 Quyết đinh thành lập tổ soạn thảo, giám sát, rà soát và cải tiến chính 
sách 

214.  H05.05.04.04 Quyết định thành lập ban soạn thảo đề án mở ngành, chỉnh sửa CTĐT 

215.  H05.05.04.05 Quyết định số 3631/QĐ-HVN ngày 01/10/2020 về việc ban hành Quy 
định mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

216.  H05.05.04.06 Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

217.  H05.05.04.07 Chức năng nhiệm vụ của Ban KHCN 

218.  H05.05.04.08 Quyết định số 28/QĐ-HVN ngày 05/1/2018 về việc ban hành Quy định 
quản lý KHCN 

219.  H05.05.04.09 Báo cáo Hội nghị CBVC giai đoạn 2017-2021 

220.  H05.05.04.10 Báo cáo diễn đàn doanh nghiệp 

221.  H05.05.04.11 Báo cáo toạ đàm về quy định quản lý KHCN 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

222.  H05.05.04.12 Báo cáo Hội nghị sinh viên NCKH 

223.  H05.05.04.13 Biên bản Hội nghị đối thoại của Lãnh đạo Học viện với người học 

224.  H05.05.04.14 Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và PVCĐ giai đoạn 2016-2021 

225.  H05.05.04.15 Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu 

226.  H05.05.04.16 qlkh.vnua.edu.vn 

227.  H05.05.04.17 agrimart.vnua.edu.vn 

228.  H05.05.04.18 Quyết định ban hành Quy định đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học 
của sinh viên 

229.  H05.05.04.19 Quy định giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 

230.  H05.05.04.20 Quy định về hoạt động tư vấn dịch vụ và chuyển giao KHCN 

231.  H05.05.04.21 Quy định về Quy trình quản lý các phòng thí nghiệm trọng điểm 

232.  H05.05.04.22 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

233.  H05.05.04.23 Quyết định thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo 

234.  H05.05.04.24 Kế hoạch hoạt động Công đoàn Học viện giai đoạn 2017-2021 

235.  H05.05.04.25 Kế hoạch hoạt động Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2017 – 2021 

236.  H05.05.04.26 Kế hoạch hoạt động của Hội sinh viên giai đoạn 2017 – 2021 

237.  H05.05.04.27 Báo cáo hoạt động Công đoàn Học viện giai đoạn 2016-2021 

238.  H05.05.04.28 Báo cáo hoạt động Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016 – 2021 

239.  H05.05.04.29 Báo cáo hoạt động của Hội sinh viên giai đoạn 2016 – 2021 

240.  H05.05.04.30 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Học viện lần thứ XXX 

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 
Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

241.  H06.06.01.01 Chiến lược phát triển của Học viện 

242.  H06.06.01.02 Tờ trình Bộ NN và PTNT về danh mục vị trí việc làm của Học viên 

243.  H06.06.01.03 Quyết định số 873/QĐ-TTg 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

244.  H06.06.01.04 Quyết định giao vị trí việc làm và số người làm việc 

245.  H06.06.01.05 Bản mô tả vị trí việc làm 

246.  H06.06.01.06 Quyết định giao vị trí việc làm và số người làm việc_bổ sung 

247.  H06.06.01.07 Quy định về thỉnh giảng và danh sách giảng viên thỉnh giảng 

248.  H06.06.01.08 Quy định về kéo dài thời gian làm việc 

249.  H06.06.01.09 Quyết định kéo dài thời gian làm việc 

250.  H06.06.01.10 Quyết định về việc quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Học 
viện 216-221; 221-226 

251.  H06.06.01.11 Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản 
lý các đơn vị 

Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học 
thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự) được xác định và được phổ biến. 

252.  H06.06.02.01 Quy định về tuyển dụng viên chức và bổ sung 

253.  H06.06.02.02 Quy định về hợp đồng lao động 

254.  H06.06.02.03 Đề xuất tuyển dụng các đơn vị 

255.  H06.06.02.04 Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện 

256.  H06.06.02.05 Quy chế bổ nhiệm. 

257.  H06.06.02.06 Quy trình bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc (Tờ trình, quy trình...) 

258.  H06.06.02.07 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hoc viện 

259.  H06.06.02.08 Các quyết định bổ nhiệm giảng viên cao cấp 

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo) của các 
nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau. 

260.  H06.06.03.01 Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Trường 

261.  H06.06.03.02 Phụ lục Đề án vị trí việc làm 

262.  H06.06.03.03 Đề án vị trí việc làm Học viện 

263.  H06.06.03.04 Tờ trình HĐT Học viện về vị trí việc làm 

264.  H06.06.03.05 Quyết định giao vị trí việc làm và số người làm việc 



 387 

TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

265.  H06.06.03.06 Nghị quyết Đảng ủy, Quyết nghị của Hội đồng Học viện 

266.  H06.06.03.07 Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện và Mô tả vị trí việc làm 

267.  H06.06.03.08 Quy chế bổ nhiệm 

268.  H06.06.03.09 Quy định về tuyển dụng viên chức, HĐLĐ 

269.  H06.06.03.10 Quyết định về đào tạo bồi dưỡng 

270.  H06.06.03.11 Danh sách viên chức, người lao động 2017-2021 

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác 
định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

271.  H06.06.04.01 Thông báo đào tạo bồi dưỡng 

272.  H06.06.04.02 Chiến lược phát triển Học viện 

273.  H06.06.04.03 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017-2018 đến 2021-2022 

274.  H06.06.04.04 Nghị quyết Đảng ủy 

275.  H06.06.04.05 Thông báo nội dung giao ban công tác tháng năm 2017-2022 

276.  H06.06.04.06 Quyết định phê duyệt danh sách đào tạo bồi dưỡng các năm 

277.  H06.06.04.07 Quy định về đào tạo bồi dưỡng 

278.  H06.06.04.08 Tờ trình triển khai quy hoạch chức danh giáo sư, phó giáo sư 

279.  H06.06.04.09 Báo cáo đánh giá cơ cấu thu – chi 2017-2021 

280.  H06.06.04.10 
Danh sách các Quyết định cử GV cử GV đi đào tạo đại học, sau đại học 
trong và ngoài nước năm 2017-2022; ngoại ngữ, chức danh nghề 
nghiệp, Cao cấp chính trị 

281.  H06.06.04.11 Danh mục Hội thảo Hội nghị tổ chức tại Học viện 

282.  H06.06.04.12 Quy chế chi tiêu nội bộ., sửa đổi, bổ sung 

283.  H06.06.04.13 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên 

284.  H06.06.04.14 Báo cáo định kỳ 

Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế 
hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
phục vụ cộng đồng. 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

285.  H06.06.05.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Học viện 

286.  H06.06.05.02 Hướng dẫn đánh giá, xêp loại viên chức và người lao động 2017-2022 

287.  H06.06.05.03 Quy định về thi đua khen thưởng 

288.  H06.06.05.04 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên; Quy định về định mức 
nghiên cứu khoa học đối với giảng viên 

289.  H06.06.05.05 Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc trong Học viện]; Quy định 
nâng lương trước thời hạn 

290.  H06.06.05.06 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành 
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC 

291.  H06.06.05.07 Công văn triển khai đăng ký thi đua 

292.  H06.06.05.08 Thông báo triển khai đánh giá phân loại công chức, viên chức và người 
lao động năm học 

293.  H06.06.05.09 Thông báo về việc đăng ký thi đua năm học 2017-2022 

294.  H06.06.05.10 Quyết định về đánh giá, xếp loại 2017-2022 

295.  H06.06.05.11 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của cá nhân 

296.  H06.06.05.12 Phiếu đánh giá, phân loại viên chức năm học của cá nhân 

297.  H06.06.05.13 Quyết định khen thưởng cấp qua các năm 2017-2022 

298.  H06.06.05.14 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-2022 

299.  H06.06.05.15 Quy chế chi tiêu nội bộ và sửa đổi bổ 

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường 
xuyên. 

300.  H06.06.06.01 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương 

301.  H06.06.06.02 Thông báo thực hiện chế độ phương tiện bảo vệ cá nhân 

302.  H06.06.06.03 Bảng thanh toán độc hại 

303.  H06.06.06.04 Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 

304.  H06.06.06.05 Hồ sơ nâng bậc lương năm 2017-2022 

305.  H06.06.06.06 Quyết định về việc ban hành Quy định về thi đua khen thưởng 

306.  H06.06.06.07 Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

307.  H06.06.06.08 Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động 

308.  H06.06.06.09 Quyết định về kết quả đánh gia, xếp loại viên chức và người lao động 
2017-2021 

309.  H06.06.06.10 Công khai kết quả đánh giá phân loại viên chức trên website: link 

310.  H06.06.06.11 Báo cáo Bộ kết quả đánh giá phân loại viên chức 

311.  H06.06.06.12 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng 
dạy của GV các năm 

312.  H06.06.06.13 Thông báo về việc rà soát, đánh giá lại việc phân công giảng dạy cho 
GV và xây dựng kế hoạch năm 2017-2022 

313.  H06.06.06.14 Quyết định tuyển dụng 

314.  H06.06.06.15 Thông báo về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản 
lý các đơn vị giai đoạn 2016-2021, 2021-2026 

315.  H06.06.06.16 Quyết định quy hoạch 

316.  H06.06.06.17 Quy chế bổ nhiệm 

317.  H06.06.06.18 Quy chế tổ chức của Học viện 

318.  H06.06.06.19 Thông báo về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội 

319.  H06.06.06.20 Thông báo quy hoạch 

320.  H06.06.06.21 Thông báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

321.  H06.06.06.22 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017-2018 và 2021-2022 

322.  H06.06.06.23 Tổng hợp các ý kiến phản hổi các biên liên 

Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

323.  H06.06.07.01 Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học 
công nghệ; 

324.  H06.06.07.02 Thông báo về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động KHCN năm 
2017-2022 

325.  H06.06.07.03 Quy chế nâng lương 

326.  H06.06.07.04 Quy định kéo dài thời gian làm việc 

327.  H06.06.07.05 Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS 

I.7 Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của 
CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và 
phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

328.  H07.07.01.01 Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện 

329.  H07.07.01.02 Kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng năm 

330.  H07.07.01.03  Công cụ phục vụ công tác tài chính 

331.  H07.07.01.04 Dự toán chi tiết các lớp đào tạo ngắn hạn 

332.  H07.07.01.05 Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2050 

333.  H07.07.01.06 Báo cáo ba công khai hàng năm 

334.  H07.07.01.07 Các Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức của Học viện năm 2017-
2021 

335.  H07.07.01.08 Quy chế chi tiêu nội bộ 

336.  H07.07.01.09 Quyết định thu học phí các năm học 

337.  H07.07.01.10 Giao tự chủ kinh phí các đơn vị 

338.  H07.07.01.11 Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách hàng năm 

339.  H07.07.01.12 Báo cáo tài chính hàng năm 

340.  H07.07.01.13 Báo cáo thuế các năm 

341.  H07.07.01.14 Báo cáo kiểm toán nội bộ 

342.  H07.07.01.15 Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra hàng năm 2017-2021 

343.  H07.07.01.16 Báo cáo kiểm toán độc lập 

344.  H07.07.01.17 Báo cáo kiểm toán các năm 

345.  H07.07.01.18 Quyết định phê duyệt đề án thí điểm đồi mới cơ chế hoạt động của Học 
viện 

346.  H07.07.01.19 Chương trình ngày hội việc làm 

347.  H07.07.01.20 Bảng tính trích và phân bổ tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh 
viên chính quy 

348.  H07.07.01.21 Các hợp đồng dịch vụ, thỏa thuận hợp tác 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như 
các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

349.  H07.07.02.01 Quyết định của Thủ tướng chính phủ về giao đất cho HVNN 

350.  H07.07.02.02 Thống kê bình quân diện tích đất sử dụng của Học viện trên số lượng 
sinh viên hiện có. 

351.  H07.07.02.03 Chiến lược của Học viện nội dung về đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị 
theo kế hoạch dài hạn tới năm 2030, tầm nhìn 2050 

352.  H07.07.02.04 
Kế hoạch trung hạn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị  
thực hành cho các đơn vị giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 
từ nguồn vốn của Ngân sách Trung ương 

353.  H07.07.02.05 Kinh phí hỗ trợ hợp tác từ các chương trình, dự án Quốc tế 

354.  H07.07.02.06 
Bảng thống kê diện tích sàn xây dựng HV, giảng đường, phòng máy 
tính, phòng học, phòng thực hành ngoại ngữ, phòng thí nghiệm thực 
hành của Học viện. 

355.  H07.07.02.07 Bảng thống kê các phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu - phòng thí 
nghiệm trung tâm của Học viện. 

356.  H07.07.02.08 Bảng thống kê diện tích các đơn vị khởi nghiệp khoa học công nghệ đổi 
mới sáng tạo của Học viện. 

357.  H07.07.02.09 Bảng thống kê diện tích đất để xây dựng KTX cho sinh viên của Học 
viện. 

358.  H07.07.02.10 Bảng thống kê diện tích đất để sử dụng xây dựng các công trình phục 
vụ học tập và nghiên cứu cho sinh viên Học viện. 

359.  H07.07.02.11 QĐ quản lý sử dụng nhà khách công vụ  
của Học viện 

360.  H07.07.02.12 Bảng thống kê diện tích sân bãi, nhà thi đấu, quảng trường để phục vụ 
các hoạt động thể thao văn hóa của sinh viên, cán bộ giảng viên. 

361.  H07.07.02.13 QĐ phê duyệt xây dựng các hạng mục  
công trình dự án WB 

362.  H07.07.02.14 Bảng Thống kê trang thiết bị của phòng học tại các giảng đường của 
Học viện 

363.  H07.07.02.15 Quy chế hoạt động của Học viện 

364.  H07.07.02.16 Sổ nhật ký phòng thí nghiệm, thực hành và nhật  
ký sử dụng thiết bị các phòng thí nghiệm 

365.  H07.07.02.17 Kế hoạch đầu tư, mua sắm sửa chữa bảo 
 trì cơ sở vật chất hàng năm của Học viện. 

366.  H07.07.02.18 QĐ phê duyệt nguồn kinh phí của HV sử dụng cho việc duy trì, sửa 
chữa, cải tạo và nâng cấp về cơ sở vật. 

367.  H07.07.02.19 Danh sách cán bộ Ban Quản lý cơ sở  
vật chất 

368.  H07.07.02.20 Danh sách cán bộ Ban Quản lý đầu tư 
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369.  H07.07.02.21 Báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn về cơ sở vật 
chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Học viện 

370.  H07.07.02.22 
Bản kế hoạch dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì,  
bảo dưỡng, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị hàng năm  của các 
đơn vị trong Học viện 

371.  H07.07.02.23 Công văn xin phê duyệt kinh phí thực hiện các  
nội dung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị gửi Bộ NN và PTNT 

372.  H07.07.02.24 QĐ lựa chọn đơn vị thực hiện HĐ và HĐ thực 
 hiện các hạng mục công trình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

373.  H07.07.02.25 Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng  
(Gói thầu đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị) 

374.  H07.07.02.26 Báo cáo tổng kết hội nghị CBVC Học viện  
(Nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng, trang bị CSVC Học viện) 

375.  H07.07.02.27 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến về chất lượng dịch vụ,  
môi trường và cơ sở vật chất của người học, giảng viên và cán bộ Học 
viện 

376.  H07.07.02.28 Biên bản kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất,  
trang thiết bị định kỳ hàng năm của các đơn vị trong Học viện 

377.  H07.07.02.29 Sổ theo dõi quản lý tài sản, cơ sở vật chất,  
thiết bị công cụ, dụng cụ của các đơn vị trong Học viện 

378.  H07.07.02.30 BB kiểm tra các nội dung đầu tư cơ sở vật chất,  
trang thiết bị của Ban Thanh tra 

379.  H07.07.02.31 Sổ góp ý của CBGV và sinh viên về hệ thống  
trang thiết bị và CSVC của HV tại các giảng đường 

380.  H07.07.02.32 Xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm  
(nội dung về chuẩn bị cơ sở vật chất, CS hạ tầng, trang thiết bị) 

381.  H07.07.02.33 Báo cáo công tác đấu thầu và đầu tư công của  
Học viện gửi Bộ NN và PTNT 

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và 
cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp 
ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

382.  H07.07.03.01 Bảng thống kê số lượng máy tính, phòng máy tính và các thiết bị tin 
học của Học viện 

383.  H07.07.03.02 Bảng thống kê các thiết bị máy in, máy scan, máy ảnh, camera, thiết bị 
mạng của Học viện 

384.  H07.07.03.03 Hợp đồng của Học viện với các đơn vị cung cấp  
đường truyền internet 

385.  H07.07.03.04 Thông số hãng, cấu hình các máy chủ của HV 

386.  H07.07.03.05 Thông số thiết bị lưu trữ dữ liệu của Học viện 

387.  H07.07.03.06 Chứng nhận sử dụng hệ thống tường lửa Firewall Dell sonicwall 
NSA3600 và Firewall sonic nsa4650 

388.  H07.07.03.07 Quyết định giao nhiệm vụ Bộ phận chuyên trách 
 về quản trị mạng trực thuộc Nhà xuất bản 
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389.  H07.07.03.08 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận các phần mềm  
bản quyền Quản lý Đào tạo - Edusoft 

390.  H07.07.03.09 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận các phần mềm bản quyền Elive. 

391.  H07.07.03.10 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận phần mềm quản lý nghiên cứu KHCN 

392.  H07.07.03.11 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận phần mềm thư điện tử (Mdeamon) 

393.  H07.07.03.12 Giấy cấp phép bản quyền phần mềm quản lý  
thư viện Aleph 500 

394.  H07.07.03.13 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận phần mềm 
 điều hành máy trạm 

395.  H07.07.03.14 Chứng nhận cho phép sử dụng phần mềm  
kế toán Misa 

396.  H07.07.03.15 Chứng nhận mua hoặc tiếp nhận phần mềm  
hỗ trợ thi đầu vào, thi đầu ra và giảng dạy ngoại ngữ 

397.  H07.07.03.16 Thông báo về việc tạo tài khoản email miễn phí  
cho cán bộ giảng viên sinh viên của HV 

398.  H07.07.03.17 Thông báo về sử dụng hệ thống hỗ trợ giảng dạy  
và học tập trực tuyến Elearning 

399.  H07.07.03.18 Thông báo về việc giảng dạy học tập trực tuyến 
 bằng phần mềm Ms Team, Zoom 

400.  H07.07.03.19 Kế hoạch đầu tư, trang bị các thiết bị hỗ trợ tổ 
 chức các chương trình hội thảo trực tuyến trong nước và quốc tế 

401.  H07.07.03.20 Hướng dẫn đăng ký môn học online đối với 
 sinh viên của Học viện 

402.  H07.07.03.21 Hướng dẫn mượn giáo trình điện tử số cho 
 sinh viên Học viện 

403.  H07.07.03.22 Hướng dẫn cập nhật và kê khai CSDLKH cho  
Cán bộ giảng viên Học viện 

404.  H07.07.03.23 Hướng dẫn nộp học phí online cho sinh viên  
Học viện 

405.  H07.07.03.24 Kế hoạch đầu tư cải tiến cơ sơ hạ tầng trang  
thiết bị công nghệ thông tin hàng năm 

406.  H07.07.03.25 

Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư mở  
rộng nâng cấp hệ thống mạng Wifi của 4 khoa: Công nghệ sinh học, 
Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Tài nguyên và Môi trường để phục 
vụ công việc kiểm định theo tiêu chuẩn AUN 

407.  H07.07.03.26 
Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư nâng cấp  
Hệ thống wifi tại 4 khoa: Thú y, Kinh tế & PTNT, Kế toán & QTKD, 
Nông học 

408.  H07.07.03.27 
Kế hoạch tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa máy tính 
 bổ sung thiết bị, nâng cấp và mua phần mềm tin học hàng năm của Học 
viện 

409.  H07.07.03.28 Sổ theo dõi tình hình sử dụng, hoạt động của các 
 thiết bị công nghệ thông tin phòng máy tính và phòng học ngoại ngữ 
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410.  H07.07.03.29 Tổng hợp kinh phí Học viện dành cho việc đầu tư, cải tiến cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ công nghệ thông tin từ năm 2018 đến hết năm 2021 

411.  H07.07.03.30 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến về chất lượng dịch vụ, 
 môi trường, cơ sở vật chất của người học, giảng viên và cán bộ của 
Học viện (nội dung về trang thiết bị công nghệ thông tin và đường 
truyền internet) 

Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như 
nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về 
đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

412.  H07.07.04.01 Quyết định thành lập Trung tâm Thư viện 

413.  H07.07.04.02 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm TT TV LĐC 

414.  H07.07.04.03 Tổng hợp DS cán bộ và văn bằng chứng chỉ từ 2017-nay 

415.  H07.07.04.04 Kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng nâng cao trình độ theo tiêu chuẩn nghiệp 
vụ của chức danh từ 2017-2021 

416.  H07.07.04.05 Quy chế hoạt động Thông tin - Thư viện 

417.  H07.07.04.06 Chiến lược phát triển HVNNVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

418.  H07.07.04.07 Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 

419.  H07.07.04.08 Kế hoạch công tác năm học 

420.  H07.07.04.09 Sơ đồ Thư viện 

421.  H07.07.04.10 Ảnh chụp không gian thư viện 

422.  H07.07.04.11 Bảng thống kê CSVC, trang thiết bị tại Thư viện đến 2022 

423.  H07.07.04.12 Giấy cấp phép bản quyền phần mềm Aleph 

424.  H07.07.04.13 Danh mục tài liệu bổ sung vào TV từ năm 2017-8/2022; 

425.  H07.07.04.14 Quyết định phê duyệt kế hoạch xuất bản giáo trình, tài liệu phục vụ đào 
tạo từ năm 2017-2021 

426.  H07.07.04.15 Hợp đồng mua tài liệu 

427.  H07.07.04.16 Biên bản ghi nhớ của Liên hợp Thư viện VN về nguồn tin khoa học và 
công nghệ 

428.  H07.07.04.17 Văn bản hợp tác tham gia thư viện điện tử dùng chung với Đại học kinh 
tế 

429.  H07.07.04.18 
Quyết định phê duyệt Mô hình thư viện điện tử, Địa điểm lắp đặt thiết 
bị và Danh mục, thông số kỹ thuật thiết bị thuộc Dự án Hỗ trợ Nông 
nghiệp các bon thấp 
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430.  H07.07.04.19 Biên bản ghi nhớ hợp tác chia sẻ tài nguyên số, hợp đồng nguyên tắc và 
Hợp đồng nguyên tắc ĐH Lâm Nghiệp 

431.  H07.07.04.20 Hợp đồng, biên bản bàn giao gói thầu "Mua cơ sở dữ liệu điện tử hỗ trợ 
đảm bảo liêm chính học thuật" 

432.  H07.07.04.21 QĐ Phê duyệt dự toán kinh phí khoán 2017-2022 

433.  H07.07.04.22 
QĐ Phê duyệt dự án nâng cấp trung tâm thông tin thư viện nhằm mục 
đích trở thành trung tâm thông tin KHCN của khối các trường ĐH 
nông, lâm, ngư VN 

434.  H07.07.04.23 Kinh phí mua sắm sửa chữa hàng năm của Học viện cho Thư viện 

435.  H07.07.04.24 Phê duyệt kinh phí xuất bản giáo trình 2017-2021 

436.  H07.07.04.25 Tờ trình phê duyệt dự toán kinh phí Việt Bỉ 2017, 2018, 2019, 2021 
(kèm danh mục) 

437.  H07.07.04.26 
Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí; phê duyệt thông số kỹ 
thuật hàng hóa, dịch vụ kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN-QA năm 
2020 được chuyển sang năm 2021 thuộc Dự án SAHEP-VNUA 

438.  H07.07.04.27 Định mức khoán xử lý nghiệp vụ tài liệu in, điện tử 

439.  H07.07.04.28 Tài liệu hướng dẫn quy trình nghiệp vụ 

440.  H07.07.04.29 Lịch phục vụ Thư viện; Thông báo thay đổi thời gian phục vụ 

441.  H07.07.04.30 Kế hoạch tổ chức cuộc thi ĐSVH đọc VNUA 2021, 2022 

442.  H07.07.04.31 Tờ trình phê duyệt tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác TT-TL thư viện 
cho sinh viên, học viên 

443.  H07.07.04.32 Phiếu khảo sát sinh viên, cán bộ, giảng viên các năm 

444.  H07.07.04.33 Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học hàng năm do trung tâm KĐCLHV 
thực hiện 

445.  H07.07.04.34 Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm của Thư viện hàng năm 

446.  H07.07.04.35 Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch phục vụ GT trực tuyến 

447.  H07.07.04.36 Thông báo dịch vụ hỗ trợ giảng viên 

448.  H07.07.04.37 Thông báo tập huấn online qua email 

449.  H07.07.04.38 Kế hoạch cải tiến, khắc phục 

450.  H07.07.04.39 Báo cáo kết quả cải tiến, khắc phục 

451.  H07.07.04.40 Báo cáo tổng kết năm học từ 2017-2021 
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Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn 
và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành 

452.  H07.07.05.01 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của VPHV và các đơn vị chức năng liên 
quan (Ban Quản lý cơ sở vật chất, Trạm Y tế, Ban Công tác chính trị 
Công tác sinh viên) 

453.  H07.07.05.02  
Quyết định bổ nhiệm Chánh VPHV và trưởng các đơn vị chức năng 
liên quan (Ban Quản lý cơ sở vật chất, Trạm Y tế, Ban Công tác chính 
trị Công tác sinh viên) 

454.  H07.07.05.03 Kế hoạch về công tác bảo vệ, đảm bảo môi trường, vệ sinh công cộng 
hàng năm 

455.  H07.07.05.04 Kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy hàng năm 

456.  H07.07.05.05 Kế hoạch chuyên môn y tế hàng năm 

457.  H07.07.05.06 Quyết định thành lập Hội đồng sức khoẻ 

458.  H07.07.05.07 Sổ tay sinh viên 

459.  H07.07.05.08 Kế hoạch tài chính khám sức khỏe cho CBVC hàng năm 

460.  H07.07.05.09 Kế hoạch tài chính công tác y tế hàng năm 

461.  H07.07.05.10 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện gói thầu sửa chữa bảo dưỡng 
hệ thống PCCC của HV hàng năm. 

462.  H07.07.05.11 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện gói thầu đảm bảo an ninh trật 
tự của HV hàng năm 

463.  H07.07.05.12 Kế hoạch cắt tỉa cây xanh của tổ Cảnh quan – Môi trường hàng năm 

464.  H07.07.05.13 Phê duyệt kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường hàng năm 

465.  H07.07.05.14 Hồ sơ thiết kế Trạm cấp nước 

466.  H07.07.05.15 Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng Trạm cấp nước sạch của HV hàng năm 

467.  H07.07.05.16 Phiếu kết quả xét nghiệm nước 

468.  H07.07.05.17 Hồ sơ thiết kế Trạm xử lý nước thải 

469.  H07.07.05.18 Quy định văn hóa công sở 

470.  H07.07.05.19 Quy định văn hóa giảng đường 

471.  H07.07.05.20 Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ gói thầu thau rửa téc nước, vệ sinh 
bảo dưỡng Trạm cấp nước sinh hoạt của HV. 

472.  H07.07.05.21 Báo cáo công tác kiểm tra cảnh quan, môi trường của Học viện 
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473.  H07.07.05.22 Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ gói thầu đảm bảo an ninh trật tự của 
HV 

474.  H07.07.05.23 Quyết định thành lập các tổ công tác 

475.  H07.07.05.24 Hợp đồng KSK CBVC và thanh lý HĐ hàng năm 

476.  H07.07.05.25 Hợp đồng KSK sinh viên và thanh lý HĐ hàng năm 

477.  H07.07.05.26 Lịch trực tư vấn sức khỏe, tâm lý cho người học 

478.  H07.07.05.27 Danh sách giảng viên bộ môn tâm lý khoa Du lịch và NN phối hợp 

479.  H07.07.05.28 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 

480.  H07.07.05.29 Quyết định thành lập tổ COVID cộng đồng 

481.  H07.07.05.30 Hợp đồng mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phòng chống dịch và thanh 
lý HĐ 

482.  H07.07.05.31 Hợp đồng phun hóa chất diệt muỗi, xử lý môi trường và thanh lý HĐ 

483.  H07.07.05.32 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh (giai đoạn Covid-19) 

484.  H07.07.05.33 Hợp đồng khám chữa bệnh hàng năm với BHXH huyện Gia Lâm 

485.  H07.07.05.34 Lịch phân công chuyên môn y tế 

486.  H07.07.05.35 Thông báo mua BHYT cho sinh viên 

487.  H07.07.05.36 Biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các quán ăn 

488.  H07.07.05.37 Biên bản kiểm tra công tác y tế trường học Trung tâm kiểm soát bênh 
tật TP Hà Nội 

489.  H07.07.05.38 Quyết định thành lập đội PCCC của Học viện 

490.  H07.07.05.39 Biên bản nghiệm thu thanh lý HĐ gói thầu sửa chữa bảo dưỡng hệ 
thống PCCC của HV. 

491.  H07.07.05.40 Công văn gửi các đơn vị trong HV về đảm bảo công tác an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ 

492.  H07.07.05.41 Thông báo diễn tập, tập huấn công tác Phòng chống cháy nổ và PCCC 
gửi các đơn vị 

493.  H07.07.05.42 
Văn bản phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn với Công an thị trấn Trâu 
Quỳ, CA huyện Gia Lâm, Phòng PA83 CA Thành phố, phòng cháy & 
chữa cháy 

494.  H07.07.05.43 Nội quy ra vào Học viện, nội quy tại giảng đường và tại phòng thí 
nghiệm 
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495.  H07.07.05.44 Biên bản họp các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với CBVC, 
với người học. 

496.  H07.07.05.45 Báo cáo tổng kết của HV được trình bày tại hội nghị cán bộ viên chức 
của HV 

497.  H07.07.05.46 Biên bản hội nghị cán bộ viên chức của HV 

498.  H07.07.05.47 
Báo cáo kết quả lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên về công 
tác an ninh trật tự, môi trường cảnh quan, sức khỏe y tế và PCCC của 
HV 

I.8 Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 
Tiêu chí 8.1 Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm 
nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD 

499.  H08.08.01.01 Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2050 

500.  H08.08.01.02 Quyết định thành lập Hội đồng Học viện khóa I 

501.  H08.08.01.02 Quyết định thành lập Hội đồng Học viện khóa II 

502.  H08.08.01.02 Quy chế tổ chức và hoạt động của HVNNVN; Danh sách Hội đồng Học 
viện khóa I và II 

503.  H08.08.01.03 Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc 

504.  
H08.08.01.04 Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chức năng tham gia hoạt 

động đối ngoại theo lĩnh vực công tác phụ trách: B. HTQT, VPHV, B. 
QLĐT, B. CTCT&CTSV, B. KHCN, B. TCCB, TT. ĐBCL, TT TTTV 
LĐC, NXB 

505.  
H08.08.01.05 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

đơn vị chức năng tham gia hoạt động đối ngoại theo lĩnh vực công tác 
phụ trách: B. HTQT, VPHV, B. QLĐT, B. CTCT&CTSV, B. KHCN, 
B. TCCB, TT. ĐBCL, TT TTTV LĐC, NXB 

506.  H08.08.01.06 Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện 

507.  H08.08.01.07 Quy định về tiêu chuẩn, nghiệp vụ chuyên môn của trợ lý chuyên trách 

508.  H08.08.01.08 Danh sách cộng tác viên 

509.  H08.08.01.09 Quy định về quản lý công tác HTQT, VPHV, QLĐT, CTCT&CTSV, 
KHCN, TCCB, ĐBCL QHCC&HTSV, TT Thông tin - Thư viện LĐC, 
Nhà Xuất bản 

510.  H08.08.01.10 Quy trình hướng dẫn giải quyết công việc của Học viện 

511.  H08.08.01.11 Kế hoạch trung hạn, hàng năm có nội dung về đối ngoại 

512.  H08.08.01.12 Biên bản các cuộc họp có triển khai kế hoạch đối ngoại 
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513.  H08.08.01.13 Ảnh chụp website Học viện và website các đơn vị chuyển trách theo 
lĩnh vực công tác 

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ 
đối ngoại được triển khai thực hiện 

514.  H08.08.02.01 Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

515.  H08.08.02.02 

Danh sách đối tác và đơn vị sử dụng lao động Học viện có thiết lập 
quan hệ 
*Đối tác bao gồm: 
(i) Các tổ chức chính phủ, cơ quan, ban ngành, đoàn thể 
(ii) Cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục 
(iii) Doanh nghiệp, tập đoàn 

516.  H08.08.02.03 Danh sách các trường THPT đối tác 

517.  H08.08.02.04 Danh sách mạng lưới Học viện là thành viên/cộng tác viên 

518.  H08.08.02.05 Danh sách cựu sinh viên, người học thành đạt Học viện giữ liên hệ 

519.  H08.08.02.06 Danh mục kèm theo biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác ngoài nước 

520.  H08.08.02.07 Danh mục kèm theo scan biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác trong 
nước 

521.  H08.08.02.08 Kế hoạch liên kết đào tạo ở trong nước 

522.  H08.08.02.09 Danh mục kèm theo scan biên bản ghi nhớ kí kết với các trường THPT 

523.  H08.08.02.10 Kế hoạch liên kết đào tạo nước ngoài hoặc Biên bản kí kết liên kết đào 
tạo với các trường đại học nước ngoài 

524.  H08.08.02.11 Danh mục dự án hợp tác quốc tế hỗ trợ Học viện đổi mới chương trình 
đào tạo kèm theo thỏa thuận/văn kiện dự án 

525.  H08.08.02.12 Giấy chứng nhận thành viên liên kết của AUN-QA 

526.  H08.08.02.13 Kế hoạch đánh giá ngoài cấp Học viện năm 2017 

527.  H08.08.02.14 Thông tin các chương trình học bổng trong nước và quốc tế trên cổng 
thông tin điện tử của Học viện tại https://vnua.edu.vn/hoc-bong-du-hoc 

528.  H08.08.02.15 Các văn bản về đào tạo LHS 

529.  H08.08.02.16 Các văn bản về chương trình bồi dưỡng cán bộ, người học 

530.  H08.08.02.17 Thông tin các chương trình trao đổi sinh viên trên cổng thông tin điện 
tử của Học viện tại https://vnua.edu.vn/thong-bao 

531.  H08.08.02.18 Danh mục kèm tài liệu, bản tin hội nghị, hội thảo, diễn đàn, toạ đàm 
trong nước 

532.  H08.08.02.18 Danh mục kèm tài liệu, bản tin hội nghị, hội thảo, diễn đàn, toạ đàm 
quốc tế 
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533.  H08.08.02.19 Danh sách các thư viện có liên kết với Học viện, các văn bản ghi nhớ, 
tham gia, hợp đồng nguyên tắc 

534.  H08.08.02.20 Danh mục kèm theo thuyết minh đề tài được phê duyệt 

535.  H08.08.02.21 Đề án khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên 

536.  H08.08.02.22 Danh mục và Chương trình, kế hoạch của ngày hội việc làm 

537.  H08.08.02.23 Danh mục và kế hoạch các chương trình tìm kiếm việc làm cho sinh 
viên 

538.  H08.08.02.24 Quy trình hướng dẫn giải quyết công việc của Học viện 

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 
539.  H08.08.03.01 Báo cáo tổng kết hội nghị CBVC 

540.  H08.08.03.02 Danh mục, Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại gửi Bộ NN&PTNT 
theo năm 

541.  H08.08.03.03 Danh mục, Báo cáo tình hình hợp tác theo quốc gia, khu vực 

542.  H08.08.03.04 Danh mục dự án HTQT kèm theo Báo cáo định kỳ 

543.  H08.08.03.05 Danh mục các đề tài, dự án trong nước chia theo các cấp, Báo cáo tiến 
độ, Biên bản đánh giá định kỳ 

544.  H08.08.03.06 Văn bản phê duyệt đề tài 

545.  H08.08.03.07 Báo cáo đề tài kèm theo chứng nhận 

546.  H08.08.03.08 Danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng đối ngoại 

547.  H08.08.03.09 Quy định về công tác hợp tác quốc tế 

548.  H08.08.03.10 Kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Học viện 

549.  H08.08.03.11 
Báo cáo lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên, cán bộ hỗ trợ về chất 
lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất của Học viện năm 2020 - 
2021 

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ 
mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD 

550.  H08.08.04.01 Thống kê quan hệ đối tác, thành viên + danh sách chia theo nhóm 

551.  H08.08.04.02 Kết quả thực hiện liên kết đào tạo ở trong nước 

552.  H08.08.04.02 Kết quả thực hiện liên kết đào tạo quốc tế 

553.  H08.08.04.03 Kết quả đổi mới đổi mới, nâng cấp chương trình đào tạo 
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554.  H08.08.04.04 Các giấy chứng nhận kết quả CTĐT đạt chất lượng của AUN-QA; Giấy 
chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp Học viện của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 2017 

555.  H08.08.04.05 Thống kê (số lượng, danh sách) cán bộ hưởng học bổng, hỗ trợ của đối 
tác 

556.  H08.08.04.06 Thống kê (số lượng, danh sách) người học nhận học bổng, hỗ trợ của 
đối tác 

557.  H08.08.04.07 Thống kê (số lượng, danh sách, QĐ tiếp nhận) lưu học sinh 

558.  H08.08.04.08 Thống kê (số lượng, danh sách) cán bộ, người học đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn hạn trong và ngoài nước 

559.  H08.08.04.09 Thống kê (số lượng, danh sách) trao đổi cán bộ, sinh viên 

560.  H08.08.04.10 Thống kê (số lượng, danh mục), bản tin hội nghị, hội thảo trong nước 
và quốc tế 

561.  H08.08.04.11 Kết quả về liên kết thư viện 

562.  H08.08.04.12 Thống kê (số lượng, kinh phí) các nhiệm vụ KHCN chia theo cấp có sự 
hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước 

563.  H08.08.04.13 Thống kê trang thiết bị tài trợ từ đối tác 

564.  H08.08.04.14 Thống kê (số lượng, danh sách) dự án khởi nghiệp và dự án đạt giải 
thưởng của sinh viên HVN 

565.  H08.08.04.15 Thống kê (số lượng, danh sách) doanh nghiệp hợp tác với Học viện 
tham gia Ngày hội việc làm 

566.  H08.08.04.16 Thống kê số lượng người học tham gia Ngày hội việc làm và số lượng 
người học trúng tuyển theo Ngày hội việc làm 

567.  H08.08.04.17 Thống kê (số lượng, danh sách) doanh nghiệp hợp tác với Học viện 
tham gia theo chương trình 

568.  H08.08.04.18 Thống kê số lượng người học tham gia chương trình và số lượng người 
học trúng tuyển theo chương trình mỗi năm 

569.  H08.08.04.19 Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030” 

570.  H08.08.04.20 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên 

571.  H08.08.04.21 Danh mục kèm theo QĐ thành lập các nhóm nghiên cứu, 05 viện 
nghiên cứu, Spin-off 

572.  H08.08.04.22 Tài liệu quảng bá về Học viện trong nước và quốc tế 

573.  H08.08.04.23 Kế hoạch truyền thông của Học viện 

574.  H08.08.04.24 Danh mục khen thưởng, vinh danh kèm theo QĐ/chứng nhận/tin bài 

575.  H08.08.04.25 Quy định hợp tác quốc tế (bản điều chỉnh) 



 402 

TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

576.  H08.08.04.26 Danh mục kịch bản ứng phó đại dịch COVID-19 của Học viện, danh 
mục + kịch bản ứng phó dịch của các đơn vị chức năng liên quan đến 
hoạt động đối ngoại 

577.  
H08.08.04.27 Đề án nâng cao năng lực của đội ngũ viên chức khối hành chính trong 

công tác tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ tại Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam (QĐ + danh mục đề tài/sáng kiến); báo cáo + chứng 
nhận 02 đề tài HTQT 

578.  H08.08.04.28 Danh mục khen thưởng, vinh danh + tin bài 

II Đảm bảo chất lượng hệ thống 
II.9 Tiêu chuẩn 9: Hệ thống ĐBCL bên trong 

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo chất lượng 
bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo 
dục. 

579.  
H09.09.01.01 Quyết định thành lập Hội đồng Học viện 

580.  
H09.09.01.02 Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện 

581.  
H09.09.01.03 Quy chế tổ chức và hoạt động Học viện 

582.  
H09.09.01.04 

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Học viện 

583.  

H09.09.01.05 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện 
NNVN nhiệm kì 2016-2021 số 3958/QĐ-HVN ngày 05 tháng 12 năm 
2018 

584.  
H09.09.01.06 Danh sách lý lịch trích ngang cán bộ trung tâm 

585.  
H09.09.01.07 Quyết định thành lập TT ĐBCL, Chức năng nhiệm vụ của TTĐBCL 

586.  

H09.09.01.08 

Danh sách tổng hợp các khóa tập huấn bồi dưỡng trình độ chuyên môn 
cán bộ giai đoạn (2017-2022) kèm các chứng chỉ nghiệp vụ chuyên 
môn 

587.  
H09.09.01.09 

Quyết định số 1741/QĐ-HVN ngày 02 tháng 6 năm 2017 về Tổ Đảm 
bảo chất lượng tại các đơn vị 

588.  

H09.09.01.10 

Các Quy định về công tác ĐBCL: Quy định về ĐBCL của HVNNVN, 
Quy định lấy ý kiến về các hoạt động của HV, Quy định về chuẩn đầu 
ra của CTĐT 

589.  
H09.09.01.11 Sổ tay chất lượng 

590.  
H09.09.01.12 

Các biểu mẫu lấy ý kiến, H09.09.01.13: Biểu mẫu xây dựng và cải tiến 
CTDTD (ĐCCT, Rubric 

Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến lược, chính sách, 
sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất 
lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của 
cơ sở giáo dục 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

591.  
H09.09.02.01 Chiến lược phát triển Học viện 

592.  
H09.09.02.02 Sổ tay Đảm bảo chất lượng 

593.  
H09.09.02.03 Kế hoạch giai đoạn 5 năm (2016-2020; 2021- 2025) 

594.  
H09.09.02.04 Kế hoạch hằng năm từ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

595.  
H09.09.02.05 Đề án WB giai đoạn 1 và giai đoạn 2 

596.  
H09.09.02.06 

Hệ thống các dịch vụ hỗ trợ học thuật và phi học thuật phục vụ dạy học, 
nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 

597.  
H09.09.02.07 Báo cáo rà soát chiến lược giai đoạn 2016-2020 

598.  
H09.09.02.08 

Phụ lục kế hoạch đảm bảo chất lượng trong chiến lược phát triển 
HVNNVN đến năm 2030 

599.  
H09.09.02.09 Kế hoạch lấy ý kiến về các hoạt động của Học viên từ 2017-2021 

600.  
H09.09.02.10 Các báo cáo lấy ý kiến về các hoạt động của Học viện từ 2017-2021 

601.  
H09.09.02.11 Biên bản tổng kết Hội nghị lấy ý kiến từ 2017-2021 

Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển tải thành các kế 
hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

602.  
H09.09.03.01 Kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2016-2020, 2021-2025 

603.  
H09.09.03.02 Kế hoạch ĐBCL hằng năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

604.  
H09.9.03.03 Báo cáo Hội nghị CBVC hằng năm từ 2017-2022 

605.  
H09.09.03.04 Biên bản họp giao ban đầu kì của Ban Giám đốc với các đơn vị 

606.  
H09.09.03.05 Kế hoạch giai đoạn 2016- 2020; 2021-2025 

607.  
H09.09.03.06 

KH hằng năm từ 2018,2019,2020,2021, 2022 của các đơn vị có các nội 
dung về công tác ĐBCL 

608.  
H09.09.03.07 

Kế hoạch TĐG và kiểm định các CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 
2018, 2021 và 2022+ Tài liệu tập huấn 

609.  
H09.09.03.08 

Kế hoạch tự đánh giá và kiểm định Học viện năm 2022+ Tài liệu tập 
huấn 

610.  
H09.09.03.09 

Báo cáo tổng kết về công tác ĐBCL hằng năm 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022 

611.  
H09.09.03.10 Các kế hoạch cải tiến 

612.  
H09.09.03.11 Ảnh chụp website 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

613.  
H09.09.03.12 

Ảnh chụp lịch tuần thông báo các cuộc họp triển khai các nội dung về 
ĐBCL 

614.  
H09.09.03.13 Sổ tay chất lượng 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ 
tục đảm bảo chất lượng được triển khai. 

615.  
H09.09.04.01 Ảnh chụp giao diện website hệ thống văn bản quy định của Học viện 

616.  
H09.09.04.02 Quy định về công tác văn thư lưu trữ Học viện 

617.  
H09.09.04.03 Ảnh chụp giao diện website trung tâm 

618.  
H09.09.04.04 Ảnh chụp giao diện phần mềm 

619.  
H09.09.04.05 Ảnh chụp giao diện hệ sinh thái office 365 

620.  
H09.09.04.06 Báo cáo rà soát chiến lược 2016-2020 

621.  
H09.09.04.07 Chiến lược phát triển học viện đến năm 2030 đã được điều chỉnh 

622.  
H09.09.04.08 Các Quy định được rà soát điều chỉnh 

623.  
H09.09.04.09 Quy định về công tác ĐBCL của Học viện đã điều chỉnh 

624.  
H09.09.04.10 Quy định đánh giá và KĐCL các CTĐT đã điều chỉnh 

625.  
H09.09.04.11 Quy định lấy ý kiến về các hoạt động của Học viện 

626.  
H09.09.04.12 

Quy định về mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 
ban hành kèm theo QĐ số 36631/QĐ- HVN ngày 01/10/2020 

627.  
H09.09.04.13 Sổ tay chất lượng đã sửa đổi năm 2021 

628.  
H09.09.04.14 Sổ tay chất lượng đã sửa đổi năm 2021 

629.  
H09.09.04.15 Sổ tay chất lượng 

630.  
H09.09.04.16 Sổ tay sinh viên 

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường 
kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

631.  
H09.09.05.01 Phụ lục Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2030 

632.  
H09.09.05.02 Kế hoạch ĐBCL hàng năm từ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

633.  
H09.09.05.03 Kế hoạch hằng năm của các đơn vị 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

634.  
H09.09.05.04 Báo cáo rà soát chiến lược 2016-2020 

635.  
H09.09.05.05 Báo cáo tổng kết hàng năm về công tác ĐBCL từ 2017 đến 2021 

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được 
cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

636.  
H09.09.06.01 Biên bản họp lấy ý kiến về chiến lược 

637.  
H09.09.06.02 Chiến lược phát triển 2021-2030 

638.  
H09.09.06.03 Báo cáo Hội nghị CBVC hằng năm 2017-2022 

639.  
H09.09.06.04 

Báo cáo tổng kết hằng năm của TTĐBCL 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021 

640.  
H09.09.06.05 Kế hoạch ĐBCL hằng năm từ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

641.  
H09.09.06.06 

Quyết định Ban hành chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn 2050 

642.  
H09.09.06.07 Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2015-2020 

643.  
H09.09.06.08 Kế hoạch KĐ 08 CTĐT 

644.  
H09.09.06.09 Chứng chỉ đạt kiểm định của 04 CTĐT năm 2021 

645.  
H09.09.06.10 Kế hoạch TĐG và kiểm định 04 CTĐT năm 2022 

646.  
H09.09.06.11 Báo cáo LYK các bên liên quan từ 2017-2021 

647.  
H09.09.06.12 Báo cáo về tình hình việc làm từ 2017- 2021 

648.  H09.09.06.13 Các báo cáo khảo sát LYK 

649.  H09.09.06.14 Các kế hoạch cải tiến 

650.  
H09.09.06.15 Kế hoach hàng năm về ĐBCL 

II.10 Tiêu chuẩn 10: Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 
Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập. 

651.  
H10.10.01.01 

 Quyết định Ban hành chiến lược HVN và các QĐ điều chỉnh chiến 
lược + phụ lục chiến lược 

652.  
H10.10.01.02 Các kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm (2017 - 2021) 

653.  
H10.10.01.03 Quyết định thành lập HĐ TĐG HV &CTĐT 

654.  
H10.10.01.04 Kế hoạch TĐG và ĐGN HV & CTĐT 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

655.  
H10.10.01.05  Sổ tay ĐBCL 

656.  
H10.10.01.06 

Văn bản trao đổi với tổ chức KĐCLGD về việc đăng ký KĐCLGD, 
chuẩn bị cho đánh giá ngoài CSGD/CTĐT 

657.  

H10.10.01.07 

Quyết định số 1570/QĐ-HVN ngày 18 tháng 5 năm 2017 ban hành Quy 
định về ĐBCL giáo dục của HVN; Quyết định số 4225/QĐ-HVN ban 
hành uy định về đánh giá và kiểm định CTĐT của HVN ngày 23 tháng 
10 năm 2017 

658.  
H10.10.01.08 

Quyết định cử cán bộ tham gia tập huấn; Tài liệu tập huấn nâng cao 
năng lực kiểm định 

659.  
H10.10.01.09 Quyết định cử cán bộ tham gia làm quan sát viên 

660.  
H10.10.01.10 Biên bản họp tiến độ TĐG CTĐT và HV 

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các 
chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

661.  
H10.10.02.01 

_Kế hoạch, chương trình đánh giá ngoài, các báo cáo sơ bộ, báo cáo kết 
quả của đoàn ĐG ngoài, Giấy chứng nhận kiểm định Học viện 

662.  
H10.10.02.02 

Chương trình, kế hoạch đánh giá ngoài, danh sách đoàn ĐGN, báo cáo 
của đoàn ĐGN, chứng nhận đạt chất lượng kiểm định CTĐT 

663.  
H10.10.02.03 Kế hoạch, lịch ĐGN dự kiến 

664.  
H10.10.02.04 Các Quyết định thành lập HĐ TĐG cấp HV và cấp CTĐT 

665.  
H10.10.02.05 

Danh sách thống kê các lớp tập huấn trong 5 năm qua kèm các chứng 
chỉ, giấy chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn... 

666.  
H10.10.02.06 

Danh sách các lớp tập huấn có sự tham gia của cán bộ, GV trong trường 
và các tài liệu kèm theo 

667.  
H10.10.02.07 

Tài liệu tập huấn, biên bản họp hội đồng TĐG trong quá trình thực hiện 
TĐG&ĐGN 

Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát 
668.  

H10.10.03.01 Báo cáo TĐG HV và các CTĐT, kết quả đánh giá nội bộ 
669.  

H10.10.03.02 Các kế hoạch cải tiến chất lượng Học viện và CTĐT sau TĐG 
670.  

H10.10.03.03 Biên bản họp tiến độ có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến 
671.  

H10.10.03.04 Kết quả đánh giá ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2017 
672.  

H10.10.03.05 Biên bản hội nghị tổng kết công tác đánh giá ngoài HV và CTĐT 
673.  

H10.10.03.06 Các kế hoạch khắc phục sau ĐGN 
674.  

H10.10.03.07 Báo cáo giữa kỳ về việc cải tiến sau ĐGN 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

675.  
H10.10.03.08 Tầm nhìn và chiến lược điều chỉnh 

676.  
H10.10.03.09 

Báo cáo đề tài của TTĐBCL, triển khai thu thập cơ sở dữ liệu ĐBCL 
bên trong, danh sách cán bộ ĐBCL các đơn vị 

677.  
H10.10.03.10 Quy chế đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ 

678.  
H10.10.03.11 Quy chế chi tiêu của học viện điều chỉnh 

679.  
H10.10.03.12 

Kế hoạch, mẫu phiếu, kết quả LYK các bên liên quan về chất lượng đào 
tạo, chất lượng dịch vụ và báo cáo kết quả lấy ý kiến 

680.  
H10.10.03.13 Kế hoạch cải tiến của các đơn vị dựa vào kết quả lấy ý kiến 

681.  
H10.10.03.14 

Biên bản họp tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến, các báo cáo tổng kết 
hằng năm của các đơn vị trong hội nghị CNVC 

682.  
H10.10.03.15 Kết quả đánh giá ngoài của học viện năm 2017 

683.  
H10.10.03.16 Báo cáo lấy ý kiến của người học mới tốt nghiệp 

684.  
H10.10.03.17 Đề án nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2016-2021 

685.  

H10.10.03.18 

Đề án chuẩn trình độ kỹ năng mềm, Đề án chuẩn trình độ CNTT, Quy 
định dạy và học trực tuyến trình độ kỹ năng mềm, Đề án chuẩn trình độ 
CNTT, Quy định dạy và học trực tuyến 

686.  
H10.10.03.19 Các chứng nhận đạt chất lượng của tổ chức AUN-QA 

687.  
H10.10.03.20 H10.10.03.20_ Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV 

688.  
H10.10.03.21 Bảng thống kê tỷ lệ SV/GV 

689.  
H10.10.03.22 Danh mục tài liệu bổ sung vào TV từ 2017-8/2022 

690.  
H10.10.03.23 Tổng hợp DS cán bộ và văn bằng chứng chỉ từ 2017-nay 

Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để 
đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

691.  
H10.10.04.01 Quy trình TĐG, ĐGN 

692.  
H10.10.04.02 Biên bản họp góp ý cho quy trình TĐG, ĐGN 

693.  
H10.10.04.03 

Văn bản trao đổi với tổ chức KĐCLGD về việc đăng ký KĐCLGD, 
chuẩn bị cho đánh giá ngoài CSGD/CTĐT 

694.  
H10.10.04.04  Biên bản đối sánh quy trình TĐG HV và CTĐT 

695.  
H01.10.04.06 

Kế hoạch, chương trình, tài liệu, biên bản hội nghị tổng kết hoạt động 
TĐG &ĐGN 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

696.  
H10.10.04.05 Biên bản đối sánh quy trình ĐGN 

697.  
H10.10.04.06 Sổ tay ĐBCL 

II.11 Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 
Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, 
nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 
cộng đồng được thiết lập. 

698.  H11.11.01.01 Quy định số 2215/QĐ-HVN về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin 
điện tử VNUA ngày 19/6/2019 

699.  H11.11.01.02 BB họp Hội đồng ĐBCL 2017-2021 

700.  H11.11.01.03 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2017-2022 – Trong đó có Kế 
hoạch quản lý hệ thống thông tin của Học viện 

701.  H11.11.01.04 Quy định về chức năng nhiệm vụ của NXB 

702.  H11.11.01.05 Giao diện Website Học viện https://vnua.edu.vn/ 

703.  H11.11.01.06 BB họp về kế hoạch rà soát thông tin trên webisite 

704.  H11.11.01.07 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo (Công ty phần 
mềm Anh Quân) 

705.  H11.11.01.08 Danh sách công trình khoa học, giống cây trồng và vật nuôi, quy trình 
công nghệ giai đoạn 2017-2022 

706.  H11.11.01.09 Danh sách các chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào thực 
tiễn của Học viện nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2017-2022 

707.  H11.11.01.10 
Danh sách các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ 
biến pháp luật, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chương trình văn 
hóa văn nghệ 

708.  H11.11.01.11 Giao diện hệ thống quản lý CSVC: http://banqlcsvc.vnua.edu.vn/ 

709.  H11.11.01.12 Giao diện hệ thống quản lý nhân sự: https://tccb.vnua.edu.vn/web/ 

710.  H11.11.01.13 Giao diện website của Thư viện Lương Định Của: 
https://infolib.vnua.edu.vn/ 

711.  H11.11.01.14  Giao diện hệ thống E-Learning và MS Team 

712.  H11.11.01.15 Kế hoạch hoạt động của TT ĐBCL 

713.  H11.11.01.16 Kế hoạch LYK năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

714.  H11.11.01.17 Biểu mẫu thu thập CSDL 

715.  H11.11.01.18 Mẫu phiếu giấy và phiếu đã LYK 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

716.  H11.11.01.19 Giao diện phầm mềm LYK 

717.  H11.11.01.20 Giao diện hệ thống quản lý các mẫu phiếu LYK 

718.  H11.11.01.21 Hệ thống lưu trữ thông tin khảo sát – Giao diện máy tính, Giao diện 
phần mềm lưu trữ, Bản cứng các báo cáo LYK 

719.  H11.11.01.22 Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

720.  H11.11.01.23 Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

721.  H11.11.01.24 Biên bản các buổi làm việc với đơn vị xây dựng E-quản trị 

Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính 
xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng 
thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn 

722.  H11.11.02.01 Thông báo thu thập CSDL năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

723.  H11.11.02.02 Bảng tổng hợp CSDL 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

724.  H11.11.02.03 Giao diện hệ thống Elive 

725.  H11.11.02.04 Giao diện hệ thống quản lý NCKH 

726.  H11.11.02.05 Giao diện hệ thống phần mềm quản lý MC và CSDL 

727.  H11.11.02.06 Giao diện phần mềm quản lý đào tạo Edusoft 

728.  H11.11.02.07 Bộ điểm đánh giá theo rubric 

729.  H11.11.02.08 Bộ hồ sơ học phần 

730.  H11.11.02.09 BB Họp thống kê, đối sánh và đề xuất cải tiến kết quả NCKH 

731.  H11.11.02.10 Phiếu đánh giá giảng viên 

732.  H11.11.02.11 Báo cáo khảo sát DACUM 

733.  H11.11.02.12 Báo cáo khảo sát NTD về chất lượng SV 

734.  H11.11.02.13 Giao diện phần mềm quản lý đào tạo Edusoft kết quả đánh giá giảng 
viên 

735.  H11.11.02.14 Link và giao diện google driver lưu trữ dữ liệu LYK giai đoạn 2017-
2022 

736.  H11.11.02.15 BB Hội nghị LYK năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

737.  H11.11.02.16 Báo cáo kết quả LYK năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

738.  H11.11.02.17 Sổ tay đảm bảo chất lượng 

739.  H11.11.02.18 Quyết định số 3219/QĐ-HVN ban hành danh mục tài liệu trong lĩnh 
vực đào tạo thuộc diện phân cấp lưu trữ, bảo quản ngày 7/9/2020 

740.  H11.11.02.19 Quy định số 2215/QĐ-HVN về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin 
điện tử vnua ngày 19/6/2019 

Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, 
sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

741.  H11.11.03.01 Sổ tay chất lượng 

742.  H11.11.03.02 Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

743.  H11.11.03.03 Quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện 

744.  H11.11.03.04 Giao diện báo cáo ba công khai trên website của Học viện 

745.  H11.11.03.05 Biểu mẫu thu thập dữ liệu và số liệu 

746.  H11.11.03.06 Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ của đơn vị năm 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 

747.  H11.11.03.07 Kết quả rà soát website các đơn vị 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

748.  H11.11.03.08 Thông báo Nâng cấp phần mềm quản lý Thư viện 

749.  H11.11.03.09 Hợp đồng bảo trì và nâng cấp phần mềm Edusoft với công ty Anh Quân 

750.  H11.11.03.10 Danh sách hợp đồng bảo trì, nâng cấp và hỗ trợ sử dụng phần mềm 

751.  H11.11.03.11 Danh mục các phần mềm có bản quyền 

752.  H11.11.03.12 Báo cáo LYK về chất lượng dịch vụ, môi trường, CSVC của Học viện 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

753.  H11.11.03.13 Công văn xin ý kiến góp ý các quy định, quy chế 

754.  H11.11.03.14 
Công văn ý kiến phản hồi về Quy định về dạy và học đại học, cao đẳng 
hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 
1312/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2018 

755.  H11.11.03.15 Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống thông tin điện tử VNUA 

756.  H11.11.03.16 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà 
xuất bản Học viện Nông nghiệp 

757.  H11.11.03.17 Biên bản tập huấn quản lý và sử dụng website 

758.  H11.11.03.18 Biên bản họp cải tiến website 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

759.  H11.11.03.19 Báo cáo kết quả rà soát hệ thống CNTT 

760.  H11.11.03.20 BB tổng kết và đánh giá hệ thống CNTT 

761.  H11.11.03.21 Kế hoạch cải tiến Hệ thống thông tin của các đơn vị trong Học viện 

762.  H11.11.03.22 Danh mục các bảng dữ liệu, thông tin được bổ sung, điều chỉnh giai 
đoạn 2017-2022 

Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế 
hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 
đồng. 

763.  H11.11.04.01 Báo cáo ba công khai 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

764.  H11.11.04.02 Công văn thông báo thu thập cơ sở dữ liệu 

765.  H11.11.04.03 Tài liệu hướng dẫn thu thập và upload minh chứng lên one driver 

766.  H11.11.04.04 Tài liệu hướng dẫn nhập liệu số liệu lên CSDL Học viện 

767.  H11.11.04.05 Sổ tay chất lượng 2021 

768.  H11.11.04.06 Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

769.  H11.11.04.07 Danh sách các Quy định, Quyết định, Quy trình được công bố và sửa 
đổi giai đoạn 2017-2022 

770.  H11.11.04.08 Hợp đồng gói xây dựng phần mềm quản lý minh chứng bao gồm cả bảo 
trì, nâng cấp phần mềm 

771.  H11.11.04.09 Hợp đồng gói nâng cấp phần mềm Edusoft với công ty Anh Quân 

772.  H11.11.04.10 Kế hoạch cải tiến của các đơn vị 

773.  H11.11.04.11 Thông báo thay đổi nền tảng website của Học viện 

774.  H11.11.04.12 Giao diện hồ sơ điện tử của SV E-Portfolio 

775.  H11.11.04.13 Hợp đồng nâng cấp phần mềm quản trị Học viện (với công ty Anh 
Quân) 

776.  H11.11.04.14 Giao diện Hệ thống phần mềm quản lý minh chứng và cơ sở dữ liệu 

777.  H11.11.04.15 BB họp Hội đồng ĐBCL 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

II.12 Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 
Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, 
hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 
cộng đồng. 



 412 

TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

778.  H12.12.01.01 Chiến lược phát triển của Học viện đến năm 2030 tầm nhìn 2050 

779.  H12.12.01.02 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2015-2020 và 
và điều chỉnh chiến lược giai đoạn 2021-2030 

780.  H12.12.01.03 KH ĐBCL dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Học viện 

781.  H12.12.01.04 

Quyết định ban hành Quy định quy chế đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương 
thức tín chỉ năm 2019, 2021 
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 
năm 2021 
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 
2021 

782.  H12.12.01.05 Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 2018 
Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 2022 

783.  H12.12.01.06 Kế hoạch cải tiến sau đánh giá Học viện và Kế hoạch cải tiến sau đánh 
giá các CTĐT: CN, CNSH, CNTP và KHMT]. 

784.  H12.12.01.07 Báo cáo giữa kỳ kiểm định Học viện 

785.  H12.12.01.08 Kế hoạch LYK và báo cáo kết quả GV, SV, CBHT về chất lượng dịch 
vụ hàng năm từ 2017-2022 

786.  H12.12.01.09 KH cải tiến các hoạt động của HV 

787.  H12.12.01.10 Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng năm học hàng năm của 
Học viện giai đoạn 2018-2022 

Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất 
lượng hoạt động được thiết lập. 

788.  H12.12.02.01 Sổ tay chất lượng của Học viện 
Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Học viện 

789.  H12.12.02.02 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thư viện năm 2020 
(điều 16 quy định về tài nguyên trong thư viện, CSVC, CB thư viện) 
Luật Giáo dục đại học 
Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2020 
(quy định diện tích tối thiểu của thư viện, phòng làm việc của GV) 
Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học năm 2015 (tỷ 
lệ diện tích/SV, tỷ lệ SV/GV, tài chính) 
Thông tư xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, chỉ tiêu tuyển sinh cao 
đẳng ngành GDMN (tỷ lệ diện tích/SV, tỷ lệ SV/GV) 
Quy định về tiêu chuẩn phân tầng; khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp 
hạng cơ sở giáo dục đại học năm 2015 
Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT AUN version 3.0 (bản dịch) và version 
4.0 

790.  H12.12.02.03 BB họp rà soát website 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

791.  H12.12.02.04 Bảng thống kê kết quả xếp hạng của VNUA trên webometrics, unirank 
từ 2017-2022 

792.  H12.12.02.05 Tiêu chí đối sánh trong xếp hạng website 

793.  H12.12.02.06 Danh sách các CTĐT và CSGD đối sánh 

794.  H12.12.02.07 Đề án đào tạo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, 
chương trình liên kết đào tạo. 

795.  H12.12.02.08 Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo đạt 
chuẩn quốc tế 

796.  H12.12.02.09 Quy chế tổ chức và hoạt động của HV năm 2020, 2021 

797.  H12.12.02.10 Quy định về chế độ làm việc của GV 

798.  H12.12.02.11 Mẫu Phiếu đánh giá cuối năm học (đánh giá và cho điểm các tiêu chí 
thực hiện) của Học viện 

799.  H12.12.02.12 Hợp đồng kí với các nhóm NCM, NCXS, NCTH 

Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và 
khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

800.  H12.12.3.01 Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Học viện 

801.  H12.12.3.02 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của Học viện năm 2017 

802.  H12.12.3.03 Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của 2 CTTT năm 2018 
Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của 4 CTĐT năm 2021 

803.  H12.12.3.04 Sổ tay chất lượng của Học viện 

804.  H12.12.3.05 
Bản đối sánh CĐR và CTĐT của một số CTĐT năm 2018 (CN, CNTP, 
KHMT, CNSH...) 
Bản đối sánh của các CTĐT mở mới mỗi năm 1 CTĐT từ 2018-2022 

805.  H12.12.3.06 
Báo cáo đối sánh hàng năm các lĩnh vực; Báo cáo đối sánh các chỉ số 
thực hiện của HV với các văn bản quy định; Biên bản họp với đơn vị 
chịu trách nhiệm về đối sánh 

806.  H12.12.3.07 Đề án các spin-off 

807.  H12.12.3.08 Kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Học viện giai đoạn 2017-
2022 

Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát. 
808.  H12.12.4.01 BB Hội nghị CBVC  

Báo cáo tại HN CBVC năm 2018-2022 
809.  H12.12.4.02 BB lấy ý kiến về hoạt động đảm bảo chất lượng 2022; Quy định hoạt 

động đảm bảo chất lượng 2022 
Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên 
tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 
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chứng Tên minh chứng 

810.  H12.12.5.01 Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 2022 

811.  H12.12.5.02 Đối sánh các tiêu chí xếp hạng hàng năm; KH cải tiến website hàng 
năm 

III Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng 
 Chức năng đào tạo 

I.13 Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 
Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các CTĐT khác 
nhau của CSGD. 

812.  
H13.13.01.01 Quy chế và Kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

813.  
H13.13.01.02 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký Hội đồng tuyển 
sinh 

814.  
H13.13.01.03 Báo cáo kế hoạch tuyển sinh của Ban thư ký 

815.  
H13.13.01.04 Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh các bậc hệ 

816.  
H13.13.01.05 

Biên bản họp Ban Giám đốc, tờ trình Hội đồng Học viện về công tác 
tuyển sinh 

817.  
H13.13.01.06 Biên bản họp Hội đồng Học viện, Quyết nghị của Hội đồng Học viện 

818.  
H13.13.01.07 

Đề án tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ năm 
2017 - 2022 

819.  
H13.13.01.08 Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

820.  
H13.13.01.09 

Lịch tuần họp chuẩn bị nhập học, Văn bản phối hợp đón tiếp thí sinh 
trúng tuyển nhập học 

821.  
H13.13.01.10 Quyết định phân công nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh sau đại học 

822.  
H13.13.01.11 Kế hoạch quảng bá tuyển sinh từ năm 2017 - 2022 

823.  
H13.13.01.12 Quyết định thành lập tiểu ban xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2022 

824.  
H13.13.01.13 

Quyết định thành lập tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh từ năm 2017 - 
2022 

825.  
H13.13.01.14 

Quyết định thành lập TTQHCC&HTSV, Chức năng nhiệm vụ và Quyết 
định thành lập tổ tư vấn hotline và facebook 

826.  
H13.13.01.15 Hình ảnh website. Facebook tư vấn tuyển sinh 

827.  
H13.13.01.16 Hình ảnh, đường link website của Bộ GD&ĐT 

828.  
H13.13.01.17 

Kế hoạch tư vấn, hình ảnh, video, bài báo liên quan đến tv tuyển sinh 
do báo tuổi trẻ tổ chức 

829.  
H13.13.01.18 Bộ câu hỏi thông tin tuyển sinh  
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

830.  
H13.13.01.19 

Quyết định đoàn đi tuyển sinh tại các trường THPT, Biên bản tổ chức 
Hội thảo tư vấn tuyển sinh 

831.  
H13.13.01.20 Đường link thông tin, video ngành nghề… 

832.  
H13.13.01.21 Các tờ rơi, apphic 

833.  
H13.13.01.22 

Kế hoạch Hội thảo trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp từ Trung học 
phổ thông 

834.  
H13.13.01.23 

Báo cáo công tác tuyển sinh, Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và 
Cơ sở dữ liệu, thông kê kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021 

Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất lượng cho mỗi CTĐT 
835.  

H13.13.02.01 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký Hội đồng tuyển 
sinh 

836.  
H13.13.02.02 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

837.  
H13.13.02.03 Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo 

838.  
H13.13.02.04 

Báo cáo phương án xác định tiêu chí tuyển sinh từng năm ( file báo cáo 
của thư ký chiếu tại các cuộc họp HĐTS) 

839.  
H13.13.02.05 Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh các bậc hệ 

840.  
H13.13.02.06 Biên bản họp Ban Giám đốc, tờ trình Hội đồng Học viện 

841.  
H13.13.02.07 

Biên bản họp H+C32ội đồng Học viện, Quyết nghị của Hội đồng Học 
viện 

842.  
H13.13.02.08 

Đề án tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ từ năm 
2017 - 2022 

843.  

H13.13.02.09 

Đề án ngoại ngữ, Quyết định và công nhận kết quả thi tiếng Anh đầu 
vào của chương trình tiên tiến, chất lượng cao; Quyết định công nhận 
kết quả thi tiếng Anh sau 1 năm đào tạo của SV CTTT 

844.  
H13.13.02.10 

Thông báo, quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh đầu vào từ năm 
2017 - 2022 

845.  
H13.13.02.11 

Thông báo xét tuyển vào chuyên ngành và Quyết định trúng tuyển vào 
chuyên ngành đào tạo từ năm 2017 - 2022 

846.  
H13.13.02.12 Báo cáo đánh giá năng lực học tập của Tân sinh viên khoá 66 

847.  
H13.13.02.13 

Quyết định số môn học bổ túc kiến thức và Quyết định hoàn thành 
chương trình bổ túc kiến thức từ 2017 - 2022. 

848.  
H13.13.02.14 

Quyết định mức điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2017 - 
2022 

849.  

H13.13.02.15 

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện, 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 

850.  
H13.13.02.16 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 2017 - 2022, Hồ 
sơ xét tuyển của thí sinh 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

851.  
H13.13.02.17 

Quyết định thí sinh đủ điểu kiện xét tuyển,quyết định thành lập hội 
đồng xét tuyển và quyết định trúng tuyển nghiên cứu sinh 

852.  
H13.13.02.18 

Báo cáo công tác tuyển sinh, Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và 
Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021 

Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 
853.  

H13.13.03.01 
Quyết định thành lập ban thanh tra, Quyết định phân công nhiệm vụ 
Ban Thanh tra; Quyết định thành lập Đoàn thanh tra các kỳ thi 

854.  

H13.13.03.02 

Quyết định phân công nhiệm vụ của các đơn vị: QLĐT, 
QHCC&HTSV, Thanh tra;  
Quyết định HĐTS đại học, Sau đại học, Ban CSVC, Ban Coi thi, Ban 
Chấm thi. 

855.  
H13.13.03.03 

Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra; Quy định về thanh tra các kỳ 
thi 

856.  
H13.13.03.04 

16 Quy tình liên quan đến công tác tuyển sinh đầu vào và 02 quy trình 
phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra 

857.  
H13.13.03.05 

Báo cáo công tác Thanh tra hoạt động tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
từ năm 2017 - 2022 

858.  
H13.13.03.06 

Link công khai các thông tin tuyển sinh, lịch tuần họp chuẩn bị đón tiếp 
nhập học, văn bản đón tiếp nhập học đại học 

859.  

H13.13.03.07 

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy định xây dựng và quản lý in sao 
đề thi tuyển sinh; Quy đinh chấm thi tuyển sinh, Văn bản chuẩn bị nhập 
học cho học viên 

860.  
H13.13.03.08 Quyết định đủ điều kiện xét tuyển, Hội đồng xét tuyển 

861.  

H13.13.03.10 

Báo cáo công tác tuyển sinh, Thống kê kết quả tuyển sinh từ năm 2017 
– 2021, Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và Cơ sở dữ liệu, thống 
kê kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021 

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 
862.  

H13.13.04.01 Các quy định, quy trình về tuyển sinh và nhập học 
863.  

H13.13.04.02 
Quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của Ban QLĐT, 
TTQHCC&HTSV 

864.  
H13.13.04.03 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh ĐH, SĐH, Tổ TVTS, Ban 
CSVC, ban Chấm thi, ... Hội đồng xét tuyển ncs 

865.  

H13.13.04.04 

Biên bản họp HĐTS ĐH, SĐH; Quyết nghị của Hội đồng Học viện, 
biên bản họp Ban giám đốc, Biên bản họp Đảng ủy, Biên bản họp mở 
rộng về công tác tuyển sinh 

866.  
H13.13.04.05 Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2017 - 2021 

867.  
H13.13.04.06 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 2017 - 2021 

868.  
H13.13.04.07 

Biên bản ghi nhớ và kiến nghị, Biên bản tổng hợp thanh tra từ năm 
2017 - 2021 

869.  
H13.13.04.08 Kế hoạch thanh tra kỳ thi, Biên bản kiểm tra từ năm 2017 - 2021 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

870.  
H13.13.04.09 

Báo cáo của Ban Thanh tra về công tác thanh tra tuyển sinh các bậc hệ 
từ năm 2017 -2021 

871.  
H13.13.04.10 

Đường link công bố đề án tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển, 
kế hoạch nhập học 

872.  
H13.13.04.11 Văn bản chuẩn bị đón tiếp nhập học từ năm 2017 - 2021 

873.  
H13.13.04.12 

Hình ảnh chụp phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
phần mềm xét tuyển của Học viện 

874.  
H13.13.04.13 

Quy định chấm thi tuyển sinh, Quy định xây dựng, quản lý và in sao đề 
thi tuyển sinh  

875.  
H13.13.04.14 

Biên bản bàn giao hồ sơ tuyển sinh giữa ban QLĐT và Ban 
CTCT&CTSV 

876.  

H13.13.04.15 

Báo cáo công tác tuyển sinh, Thống kê kết quả tuyển sinh từ năm 2017 
– 2021, Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và Cơ sở dữ liệu, thống 
kê kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021 

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 
877.  

H13.13.05.01 
Báo cáo công tác tuyển sinh, Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 
2017 – 2021 

878.  
H13.13.05.02 Biên bản thanh tra hoạt động tuyển sinh 

879.  
H13.13.05.03 

Kết quả phỏng vấn các bên liên quan và Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả 
tuyển sinh giai đoạn 2017 – 2021 

880.  
H13.13.05.04 Quy định, hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

881.  
H13.13.05.05 

Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng đề án và thông báo tuyển 
sinh 

882.  
H13.13.05.06 

Đề án tuyển sinh năm 2017 - 2021, Bản so sánh phương thức tuyển 
sinh 2017 - 2021 

883.  
H13.13.05.07 Thông báo tuyển sinh ĐH 2017 - 2021 

884.  
H13.13.05.08 Bảng so sánh các tổ hợp xét tuyển 

885.  
H13.13.05.09 Link website, kế hoạch quảng bá tuyển sinh hàng năm 

886.  
H13.13.05.10 Quyết định thành lập Tổ tư vấn tuyển sinh qua hotline và facebook 

887.  
H13.13.05.11 

Giấy báo XNNH, NH và văn bản phân công nhiệm vụ các đơn vị trong 
quá trình nhập học 

888.  
H13.13.05.12 Báo cáo, link video, bài viết cảm nhận của thí sinh đến XNNH, NH 

889.  
H13.13.05.13 Báo cáo đánh giá năng lực học tập của sinh viên 

III.14 Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 
Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và 
ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và các môn học/học phần có sự đóng góp 
và phản hồi của các bên liên quan. 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

890.  H14.14.01.01 Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2050 

891.  H14.14.01.02 Quy định về mở mới và điều chỉnh CTĐT 2015 

892.  H14.14.01.03 
Quyết định số 3631/QĐ-HVN ngày 01/10/2020 của Giám đốc Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định về mở mới và điều 
chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

893.  H14.14.01.04 Danh sách 50 ngành đào tạo trình độ đại học, 22 ngành đào tạo trình độ 
thạc sĩ và 18 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ 

894.  H14.14.01.05 
Quyết định 873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017  

895.  H14.14.01.06 

Danh mục các ngành Học viện thực hiện tự chủ mở ngành Quyết định 
873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 

896.  H14.14.01.07 Hồ sơ mở ngành Phát triển cộng đồng/QLC/Công nghệ rau hoa quả 

897.  H14.14.01.08 
Quyết định số 2804/QĐ-HVN ngày 15/09/2016 của Giám đốc Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng 
đào tạo giai đoạn 2016-2021 

898.  H14.14.01.09 Khảo sát, xác định nhu cầu xã hội đối với ngành dự kiến mở mới 

899.  H14.14.01.10 
Biên bản họp tổ soạn thảo đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo 
cùng trình độ, cùng ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và 
nước ngoài 

900.  H14.14.01.11 
Biên bản hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và 
ngoài Học viện, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động 
liên quan và người đã tốt nghiệp về chương trình đào tạo 

901.  H14.14.01.12 
Bản đối sánh CTĐT ngành Chăn nuôi thú y của Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam với Trường Đại học Cần Thơ, California State Polytechnic 
University (Hoa Kỳ) và University of Wyoming (Hoa Kỳ) 

902.  H14.14.01.13 Biên bản họp hội đồng Khoa chuyên môn thẩm định đề án mở ngành 
đào tạo. 

903.  H14.14.01.14 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT. 

904.  H14.14.01.15 Biên bản họp của hội đồng thẩm định CTĐT 

905.  H14.14.01.16 Quyết định ban hành CTĐT  

906.  H14.14.01.17 Đề cương chi tiết học phần đã được duyệt 

907.  H14.14.01.18 Đề cương chi tiết học phần về chuyển đổi hình thức từ trực tiếp sang 
trực tuyến 

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn học/học phần 
để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

908.  H14.14.02.01 Quy định về chuẩn đầu ra 
909.  H14.14.02.02 Sổ tay đảm bảo chất lượng 
910.  H14.14.02.03 Quy định về đảm bảo chất lượng 
911.  H14.14.02.04 CĐR ban hành năm 2015; Bộ CĐR ban hành năm 2017, 2018; Bảng 

ma trận IPRM và biểu mẫu đo lường mức đạt CĐR của SV 
912.  H14.14.02.05 Kế hoạch triển khai rà soát, chỉnh sửa và cập nhật CTĐT trình độ thạc 

sĩ, tiến sĩ; Quyết định ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 
913.  H14.14.02.07 Sổ tay sinh viên 

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các môn học/học 
phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên CĐR. 

914.  H14.14.03.01 Sổ tay đảm bảo chất lượng 
915.  H14.14.03.02 Quy định xây dựng, quản lý và in sao đề thi 
916.  H14.14.03.03 Mẫu đề cương chi tiết học phần 

917.  H14.14.03.04 Biên bản họp bộ môn tổ chức phản biện và góp ý đề cương học phần, 
Biên bản họp bộ môn góp ý hoàn thiện đề cương học phần 

918.  H14.14.03.05 Bộ đề cương chi tiết học phần trong bộ hồ sơ học phần của giảng viên 
919.  H14.14.03.06 Mục tiêu và CĐR ngành Công nghệ RHQ&CQ trên website khoa Nông 

học 
920.  H14.14.03.07 Danh mục chương trình đào tạo khoa Thú y 

921.  H14.14.03.08 Kế hoạch giảng dạy khoa Nông học, học kỳ 2, 2021-2022 trên website 
ban QLĐT 

922.  H14.14.03.09 Tiến trình đào tạo ngành Kinh tế 

923.  H14.14.03.10 Quy định dạy và học cao đẳng, đại học theo học chế tín chỉ 

924.  H14.14.03.11 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 

925.  H14.14.03.12 Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 

926.  H14.14.03.13 Sổ tay sinh viên 
927.  H14.14.03.14 Thời khóa biểu trực tuyến cá nhân sinh viên 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực 
hiện. 

928.  H14.14.04.01 Quy định về mở mới và điều chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

929.  H14.14.04.02 Quy định về mở mới và điều chỉnh CTĐT 2015 

930.  H14.14.04.03 
Quyết định số 3631/QĐ-HVN ngày 01/10/2020 của Giám đốc Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định về mở mới và điều 
chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

931.  H14.14.04.04 
Biên bản hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và 
ngoài Học viện, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động 
liên quan và người đã tốt nghiệp về chương trình đào tạo 

932.  H14.14.04.05 Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT K62 
933.  H14.14.04.06 Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT K63 
934.  H14.14.04.07 QĐ thành lập tổ rà soát, cải tiến CTĐT K62 
935.  H14.14.04.08 QĐ thành lập hội đồng thẩm định CTĐT K62 
936.  H14.14.04.09 QĐ1748 ban hành mục tiêu, CĐR, CTĐT, kế hoạch đào tạo K62 
937.  H14.14.04.10 QĐ1443 ban hành mục tiêu, CĐR, CTĐT, kế hoạch đào tạo K63 
938.  H14.14.04.11 Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT thạc sĩ 
939.  H14.14.04.12 Kế hoạch rà soát, cải tiến CTĐT tiến sĩ 
940.  H14.14.04.13 Bản đề nghị chỉnh sửa chương trình đào tạo từ các khoa 
941.  H14.14.04.14 Chương trình đào tạo trên phần mềm Edusoft 

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù 
hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan 

942.  H14.14.05.01 
Quyết định số 3631/QĐ-HVN ngày 01/10/2020 của Giám đốc Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định về mở mới và điều 
chỉnh ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

943.  H14.14.05.02 
Quyết định 873/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 

944.  H14.14.05.03 Quyết định thành lập tổ soạn thảo CĐR, CTĐT 
945.  H14.14.05.04 Điều chỉnh CTĐT trình độ đại học từ 120 lên 131 tín chỉ (hệ 4 năm) 

946.  H14.14.05.05 Điều chỉnh CTĐT trình độ thạc sĩ từ 46 lên 60 tín chỉ 

947.  H14.14.05.06 Điều chỉnh CTĐT trình độ tiến sĩ từ 84 lên 90 tín chỉ 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

948.  H14.14.05.07 
Quyết định số 2804/QĐ-HVN ngày 15/09/2016 của Giám đốc Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng 
đào tạo giai đoạn 2016-2021 

949.  H14.14.05.08 Đề án ngoại ngữ (Tiếng Anh) của HVNNVN 2016-2021 theo Quyết 
định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 

950.  H14.14.05.09 
Đề án chuẩn trình độ công nghệ thông tin (CNTT) Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09 tháng 08 
năm 2017 

951.  H14.14.05.10 
Đề án Tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm 
cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 
1546/QĐ-HVN ngày 28 tháng 05 năm 2018 

III.15 Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 
Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo 
dục và để đạt được CĐR. 

952.  H15.15.01.01 Hồ sơ tài liệu cập nhật triết lý giáo dục 
953.  H15.15.01.02 Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050 
954.  H15.15.01.03 Sổ tay đảm bảo chất lượng 

955.  H15.15.01.04 Chiến lược đào tạo của Học viện 
956.  H15.15.01.05 Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra của các chương trình đào 

tạo 
957.  H15.15.01.06 Đề án nâng cao chất lượng đào tạo 2026-2021 
958.  H15.15.01.07 Danh mục chương trình đào tạo 

959.  H15.15.01.08 
Biên bản họp bộ môn về xây dựng đề cương chi tiết các học phần: Mục 
tiêu, kết quả học tập mong đợi, nội dụng, phương pháp đánh giá và xây 
dựng các rubric đánh giá 

960.  H15.15.01.09 Biên bản, báo cáo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định cấp Học 
viện cho từng chuyên ngành 

961.  H15.15.01.10 Đề cương chi tiết các học phần 

962.  H15.15.01.11 

Biên bản tập huấn về xây dựng bộ hồ sơ học phần, xây dựng đề cương 
chi tiết học phần, tập huấn xây dựng và sử dụng rubric trong đánh giá 
học phần cũng như tập huấn giảng viên về phương pháp giảng dạy tích 
cực, Elearning 

963.  H15.15.01.12 Hồ sơ tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên đại học 
964.  H15.15.01.13 Hồ sơ, báo cáo của buổi Tọa đàm phương pháp giảng dạy tích cực, sáng 

tạo 
965.  H15.15.01.14 Quy định dự giờ giảng 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

966.  H15.15.01.15 Kế hoạch dự giờ giảng của Khoa 
967.  H15.15.01.16 Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy 
968.  H15.15.01.17 Biên bản họp Bộ môn điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy một 

số học phần 
969.  H15.15.01.18 Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo của khoa chuyên môn 

các năm 2017-2021 
970.  H15.15.01.19 Hình ảnh Hệ thống quản lý đào tạo Edusoft 
971.  H15.15.01.20 Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo  
972.  H15.15.01.21 Hình ảnh về giảng dạy trực tuyến; bảo vệ luận văn, luận án 
973.  H15.15.01.22 Văn bản kế hoạch lấy triển khai ý kiến sinh viên về hoạt động giảng 

dạy 
974.  H15.15.01.23 Hình ảnh hệ thống lấy ý kiến sinh viên 
975.  H15.15.01.24 Báo cáo kết quả lấy ý kiến của người học về nội dung học phần và hoạt 

động giảng dạy của Học viện các năm 2017-2021 
976.  H15.15.01.25 Báo cáo kết quả lấy ý kiến của sinh viên mới tốt nghiệp về chương trình 

đào tạo các năm 2017-2021 
Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV, phân công nhiệm vụ dựa 
trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

977.  H15.15.02.01 Chiến lược phát triển Học viện 
978.  H15.15.02.02 Thông báo tuyển dụng và Kế hoạch nhân lực 2016-2021 
979.  H15.15.02.03 Quy định tuyển dụng viên chức và HĐLĐ 
980.  H15.15.02.04 Quy định hợp đồng lao động 
981.  H15.15.02.05 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng các năm 
982.  H15.15.02.06 Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển HĐLD 
983.  H15.15.02.07 Đề án nghiên cứu khoa học 
984.  H15.15.02.08 Quy định đào tạo bồi dưỡng 
985.  H15.15.02.09 Quy chế chi tiêu nội bộ 
986.  H15.15.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 đến 2021-2022 và phương hướng 

năm học 2018-2019 (2021-2022) của Học viện 
987.  H15.15.02.11 Đề án vị trí việc làm 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

988.  H15.15.02.12 Quy chế thực hiện dân chủ 
989.  H15.15.02.13 Phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ 
990.  H15.15.02.14 Bảng phân công giảng dạy của Ban QLĐT gửi về Khoa].  
991.  H15.15.02.15 Thông tư liên tịch Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, 

giáo viên giảng viên GDQP và an ninh 
992.  H15.15.02.16 Quy chế làm việc đối với giảng viên 
993.  H15.15.02.17 Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 
994.  H15.15.02.18 Bảng phân công giảng dạy của Bộ môn 
995.  H15.15.02.19 Phê duyệt của Lãnh đạo Khoa về phân công giảng dạy của Bộ môn 
996.  H15.15.02.20 Phần mềm đăng ký tín chỉ (Trang web Quản lý đào tạo) 

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt 
được CĐR. 

997.  H15.15.03.01 Danh mục chương trình đào tạo 
998.  H15.15.03.02 Chuẩn đầu ra CTĐT 
999.  H15.15.03.03 Kế hoạch đưa sinh viên đi thực tế 
1000.  H15.15.03.04 Thời khóa biểu các năm 2017-2022 
1001.  H15.15.03.05 Quyết định cử sinh viên đi thực tập/rèn nghề ngoài cơ sở các năm 2017-

2022 
1002.  H15.15.03.06 Danh sách sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học 
1003.  H15.15.03.07 Bộ hồ sơ học phần 
1004.  H15.15.03.08 Đề cương chi tiết học phần 
1005.  H15.15.03.09 Quyết định cử sinh viên đi thực tập, thực hành, rèn nghề tại đại phương, 

doanh nghiệp 
1006.  H15.15.03.10 Quy định dạy và học ĐH 
1007.  H15.15.03.11 Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin 
1008.  H15.15.03.12 Chương trình học tập chính trị đầu khóa 
1009.  H15.15.03.13 Danh mục các hình thức /ngành nghề đào tạo/ bồi dưỡng 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất 
lượng. 

1010.  
H15.15.04.01.  QĐ ban hành quy chế đào tạo 

1011.  
H15.15.04.02.  Thời khóa biểu; Sổ theo dõi giảng dạy và học tập; Kế hoạch giảng dạy 

1012.  H15.15.04.03. 
Kết quả học tập và rèn luyện của người học trong 5 năm của chu kỳ 
đánh giá giai đoạn từ 2017-2022; Thông báo cảnh báo thôi học 
http://daotao.vnua.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1429 

1013.  

H15.15.04.04. 

Quyết định số 3002/QĐ-HVN ngày 02/10/2015 ban hành Quy định tổ 
chức và hoạt động thanh tra; Kế hoạch thanh tra, biên bản ghi chép, báo 
cáo tổng hợp, báo cáo về hoạt động giảng dạy cho từng học kỳ giai 
đoạn từ 2017-2022, cần chú ý báo cáo giai đoạn học online phải có đầy 
đủ để làm minh chứng; Quy trình giải quyết công việc 

1014.  

H15.15.04.05.  

Kế hoạch lấy ý kiến; Báo cáo lấy ý kiến người học về hoạt động giảng 
dạy của giảng viên; Ảnh chụp màn hình kết quả đánh giá của giảng 
viên được nhận; Thống kê số lượng GV được lấy ý kiến và sinh viên 
được lấy ý kiến (trích từ phần mềm); Dữ liệu đánh giá GV, hoạt trong 5 
năm giai đoạn từ 2017-2022; Quyết định ban hành Quy định LYK 

1015.  

H15.15.04.06. 

 Phiếu đánh giá giảng viên của khoa; Biên bản dự giờ; biên bản họp 
đánh giá theo học kỳ của bộ môn và khoa; biên bản đánh giá công chức 
cuối năm của khoa  

1016.  H15.15.04.07.  
biên bản đánh giá công chức cuối năm của Học viện; thông báo triển 
khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình 
xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học giai đoạn từ 2017-2022 

1017.  H15.15.04.08.  Báo cáo LYK về CTĐT, phiếu phân tích, dữ liệu phân tích 
1018.  H15.15.04.09.  MC về các lớp tập huấn phương pháp dạy và học, đánh giá 
1019.  H15.15.04.10. Các báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm về cải tiến các phương pháp dạy 

học hiện đại, về ứng dụng công nghệ trong dạy học, …]. 
1020.  H15.15.04.11.  Báo cáo thống kê tình hình sử dụng thư viện 
1021.  H15.15.04.12. Báo cáo tự đánh giá; kết quả đồng cấp nội bộ, đánh giá ngoài về CSGD, 

CTĐT trong 5 năm của chu kỳ đánh giá 
Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được chuẩn đầu 
ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời. 

1022.  H15.15.05.01  Link: Triết lý giáo dục của Học viện 
1023.  

H15.15.05.02 Link website của một số khoa đã đánh giá AUN về triết lý giáo dục 
1024.  

H15.15.05.03 Biên bản họp hội đồng Khoa học và đào tạo về rà soát triết lý giáo dục 
1025.  

H15.15.05.04 MC Đề cương học phần mới nhất 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1026.  
H15.15.05.05 QĐ về xây dựng và cải tiến CTĐT 

1027.  H15.15.05.06 

QĐ ban hành CĐR và CTĐT năm 2017: QĐ số 1748/QĐ-HVN ngày 
02/06/2017 ban hành mục tiêu – Chương trình – Kế hoạch đào tạo của 
ngành và chuyên ngành bậc đại học của Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam 

1028.  
H15.15.05.07 QĐ về xây dựng và cải tiến CĐR 

1029.  
H15.15.05.08 QĐ ban hành CĐR và CTĐT năm 2018 

1030.  
H15.15.05.09 Thông tư Yêu cầu thay đổi số tín chỉ môn học của Bộ 

1031.  
H15.15.05.10 Danh muc CTDT 2019-2020 

1032.  
H15.15.05.11 Các công văn, thông báo về dạy và học online khi Covid 2020-2021 

1033.  
H15.15.05.12 Các công văn, thông báo về dạy và học online khi Covid 2021-2022 

1034.  
H15.15.05.13 QĐ ban hành CĐR và CTĐT bậc cao học năm 2022 

1035.  
H15.15.05.14 Tài liệu tập huấn 

1036.  
H15.15.05.15 

Báo cáo KQ LYK giai đoạn 2017-2021; Kết quả học tập và rèn luyện 
của người học trong 5 năm của chu kỳ đánh giá giai đoạn từ 2017-2022 

III.16 Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học 
Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá NH phù hợp 
trong quá trình học tập 

1037.  H16.16.01.01 Minh chứng về điều kiện trúng tuyển 5 năm: 2017, 2018, 2019,2020, 
2021 

1038.  H16.16.01.02 Bộ rubric cơ bản 

1039.  H16.16.01.03 Đề cương chi tiết học phần 

1040.  H16.16.01.04 Bộ hồ sơ học phần 
1041.  H16.16.01.05 Rubric làm việc nhóm, thực hành, thực tập, thực tập nghề nghiệp/rèn 

nghề 
1042.  H16.16.01.06 Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện 

1043.  H16.16.01.07 Quy định dạy và học 

1044.  H16.16.01.08 Quy định về quản lý, tổ chức in sao đề thi 

1045.  H16.16.01.09 Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần 

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được CĐR 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1046.  H16.16.02.01 Danh mục chương trình đào tạo các khoa. 

1047.  H16.16.02.02 Sổ tay đảm bảo chất lượng 
1048.  H16.16.02.03 Đề cương chi tiết học phần 

1049.  H16.16.02.04 Đề thi một số học phần thuộc khối kiến thức cơ bản. 

1050.  H16.16.02.05 Đề thi một số học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

1051.  H16.16.02.06 Báo cáo đồ án môn học 

1052.  H16.16.02.07 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp 

1053.  H16.16.02.08 Sổ tay sinh viên 

1054.  H16.16.02.09 Đề cương chi tiết học phần 
1055.  H16.16.02.10 Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện 

1056.  H16.16.02.11 Bộ hồ sơ học phần 

1057.  H16.16.02.12 Quy định Đào tạo thạc sĩ theo QĐ 1146/QĐ-HVN ngày 08 tháng 4 năm 
2019 

Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ 
chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra 

1058.  H16.16.03.01 Quy định đào tạo; Sổ tay sinh viên 

1059.  
H16.16.03.02 Đề cương môn học 

1060.  
H16.16.03.03 Bộ hồ sơ học phần 

1061.  
H16.16.03.04 Bảng đánh giá mức đạt CĐR của sinh viên 

1062.  
H16.16.03.05 Báo cáo cuối kỳ của GV 

1063.  
H16.16.03.06 

Phiếu lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của GV, Báo cáo giai đoạn 
2017-2022, Bảng tổng hợp KQ LYK ng học về HĐ kiểm tra đánh giá 

1064.  
H16.16.03.07 Phiếu lấy ý kiến, BC LYK người mới tốt nghiệp về CTĐT 

1065.  
H16.16.03.08 

Hồ sơ phúc tra, phúc khảo của người học từng năm trong giai đoạn 
đánh giá 

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến để đảm bảo độ chính 
xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR 

1066.  
H16.16.04.01 

QĐ 1748/QĐ-HVN ngày 2/6/2017 và QĐ 1443/QĐ-HVN ngày 
18/5/2018; Đề xuất kế hoạch cải tiến của 06 CTĐT đã kiểm định 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1067.  
H16.16.04.02 

Đề cương học phần Project, Bản mô tả CTĐT và bản mô tả môn học; 
rubric đánh giá project; Báo cáo project và các sản phẩm 

1068.  
H16.16.04.03 

Đề cương mới bổ sung phương pháp giảng dạy qua E-Learning; các 
thông báo về triển khai học tập trực tuyến; tài liệu tập huấn MSteam 

1069.  
H16.16.04.04 Phiếu lấy ý kiến về giảng dạy trực tuyến, Báo cáo 

1070.  
H16.16.04.05 CV yêu cầu rà soát CTĐT hàng năm của Ban QLĐT 

1071.  
H16.16.04.06 Bản mô tả CTĐT; Đề cương chi tiết học phần 

1072.  
H16.16.04.07 Hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ học phần; Mẫu Mô tả đề thi 

1073.  H16.16.04.08 

Biên bản họp với nội dung tổng kết, rà soát, đánh giá hiệu quả của các 
phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh, cải tiến phương pháp 
dạy học, phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá của mỗi học phần 
trong CTĐT 

1074.  H16.16.04.09 
QĐ ban hành quy chế đào tạo trình độ ĐH, ThS, TS số 2021/QĐ-HVN 
ngày 29/4/2021, số 3989/QĐ-HVN ngày 12/8/2021, số 5005/QĐ-HVN 
ngày 19/10/2021 

1075.  
H16.16.04.10 

Hình chụp website Học viện, Ban QLĐT, Khoa phổ biến PP KTĐG; 
Báo cáo tuần SHCD, Sổ tay SV các năm 

1076.  
H16.16.04.11 

Báo cáo LYK giai đoạn 2017-2021; Biên bản họp/tài liệu Hội nghị 
LYK 

1077.  
H16.16.04.12 

Kết quả phân tích/nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đối với 
đặc thù các kỳ thi/đánh giá 

1078.  
H16.16.04.13 

Hình chụp website Học viện, Ban QLĐT, Khoa phổ biến PP KTĐG; 
Báo cáo tuần SHCD, Sổ tay SV các năm 

1079.  

H16.16.04.14 

Báo cáo có nội dung về sự thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng 
các phương pháp đánh giá kết quả học tập 
Hồ sơ phúc tra, phúc khảo của người học từng năm trong giai đoạn 
đánh giá 

1080.  
H16.16.04.15 Biên bản điều chỉnh điểm 

III.17 Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 
Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống 
giám sát người học. 

1081.  H17.17.01.01 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh của HVN từ 2017-2022 

1082.  H17.17.01.02 Kế hoạch tư vấn học tập từ 2017-2022 

1083.  H17.17.01.03 Kế hoạch hoạt động của Ban KHCN từ 2017-2022  

1084.  H17.17.01.04 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo 
từ 2017-2022 

1085.  H17.17.01.05 Kế hoạch hoạt động của Ban CTCT&CTSV hàng năm 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1086.  H17.17.01.06 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên từ 2017-2022 

1087.  H17.17.01.07 Kế hoạch triển khai cấp xét HB KKHT từ 2017-2022 

1088.  H17.17.01.08 Kế hoạch hoạt động của Trạm y tế từ 2018-2022 

1089.  H17.17.01.09 Kế hoạch hoạt động của CLB tham vấn, tư vấn từ 2017-2022  

1090.  H17.17.01.10 Kế hoạch hoạt động của VPHV  

1091.  H17.17.01.11 Kế hoạch hoạt động của Đoàn HV, HSV Học viện, các CLB từ 2017-
2022 

1092.  H17.17.01.12 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xây dựng, sửa chữa khu KTX sinh viên giai 
đoạn 2017-2022 

1093.  H17.17.01.13 Kế hoạch hỗ trợ chỗ ở ngoại trú, giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên 
từ 2017-2022 

1094.  H17.17.01.14 Kế hoạch tổng thể của Ban CTCT&CTSV 

1095.  H17.17.01.15 Kế hoạch hoạt động của bộ phận 1 cửa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành 
chính sinh viên 

1096.  H17.17.01.16 Kế hoạch hoạt động của TT Đào tạo kỹ năng mềm từ 2017-2022 

1097.  H17.17.01.17 Kế hoạch hoạt động của TT Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế từ 2017-
2022 

1098.  H17.17.01.18 Quyết định thành lập, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các 
Ban chức năng 

1099.  H17.17.01.19 Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Thanh tra 

1100.  H17.17.01.20 Chức năng nhiệm vụ của tổ công tác sinh viên; trợ lý chuyên trách khoa 

1101.  H17.17.01.21 Kế hoạch ngày hội việc làm 2017-2021 

1102.  H17.17.01.22 Quyết định phân công CBHT và Kế hoạch hoạt động của tổ công tác 
sinh viên của các Khoa, giai đoạn 2017-2022 

1103.  H17.17.01.23 Bảng phân công công việc của Ban QLĐT, CTCT&CTSV, TT 
QHCC&HTSV 

1104.  H17.17.01.24 Quy định dạy và học đại học theo học chế tín chỉ của HV NNVN, Quy 
định dạy và học thạc sỹ, tiến sỹ của HV NNVN 

1105.  H17.17.01.25 Quy định về công tác sinh viên của HV NNVN năm 2018 

1106.  H17.17.01.26 Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học 

1107.  H17.17.01.27 Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên 2022 

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học 
được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1108.  H17.17.02.01 
Quyết định thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn 
vị chức năng của HV + Danh sách CBHT trong các đơn vị chức năng, 
Trung tâm, Khoa của Học viện 

1109.  H17.17.02.02 Biên bản Hội nghị tổng kết hoạt động quảng bá tuyển sinh hàng năm, 
giai đoạn 2017-2022 

1110.  H17.17.02.03 Danh mục chương trình đào tạo và sổ tay sinh viên giai đoạn 2017-
2022 

1111.  H17.17.02.04 Quy định nhiệm vụ của GVCN, TLĐT, TL KH&HTQT 

1112.  H17.17.02.05 Biên bản họp khoa với sinh viên có học lực yếu, giai đoạn 2017-2022 

1113.  H17.17.02.06 Chương trình Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa, giai đoạn 2017-
2022 

1114.  H17.17.02.07 Chương trình Hội nghị sinh viên NCKH cấp Học viện, giai đoạn 2017-
2022 

1115.  H17.17.02.08 Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2017-
2022 

1116.  H17.17.02.09 Thống kê tài liệu được bổ sung vào thư viện hàng năm 2018-12/2021 

1117.  H17.17.02.10 
Quyết định Phê duyệt Dự án nâng cấp trung tâm thư viện nhằm mục 
đích trở thành trung tâm thông tin KHCN của khối các trường đại học 
nông, lâm, ngư Việt Nam 

1118.  H17.17.02.11 Danh sách về chỗ ở ngoại trú sinh viên năm 2022 – TT QHCC&HTSV 

1119.  H17.17.02.12 Quyết định cấp phát học bổng khuyến khích học tập từ 2017-2022 

1120.  H17.17.02.13 Tổng hợp học bổng tài trợ cho sinh viên ngoài học viện từ 2017-2022 

1121.  H17.17.02.14 Cơ cấu tổ chức, nhân sự của trạm y tế - HVNNVN 

1122.  H17.17.02.15 Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp tết, hè từ 2018-2021 

1123.  H17.17.02.16 Biên bản kiểm tra hệ thống PCCC 2018-2021 

1124.  H17.17.02.17 Ví dụ về nội quy, quy định làm việc tại phòng thí nghiệm, phòng thực 
hành của Khoa. 

1125.  H17.17.02.18 Hợp đồng xử lý rác thải giữa Học viện với công ty chuyên trách 

1126.  H17.17.02.19 Chương trình + hình ảnh ngày hội việc làm 2017-2021 

1127.  H17.17.02.20 Đường link mục tư vấn việc làm của TT QHCC&HTSV 

1128.  H17.17.02.21 Báo cáo hoạt động bộ phận 1 cửa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính 
sinh viên giai đoạn 2017-2021 

1129.  H17.17.02.22 Báo cáo tổng kết hàng năm của Đoàn, Hội sinh viên HV giai đoạn 
2017-2021 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1130.  H17.17.02.23 Quyết định thành lập, danh sách thành viên ĐTN, HSV giai đoạn 2017-
2022 

1131.  H17.17.02.24 Quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ của TT kỹ năng mềm, TT 
Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế 

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học 
được rà soát. 

1132.  H17.17.03.01 Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt 
động giảng dạy và hỗ trợ người học từ 2017 - 2021 

1133.  H17.17.03.02 Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về tuần sinh hoạt 
công dân – sinh viên từ 2017 - 2021 

1134.  H17.17.03.03 Biên bản kết luận Hội nghị đối thoại giữa HV và sinh viên trong các 
năm từ 2017 - 2021 

1135.  H17.17.03.04 
Khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài kiểm định Học viện năm 2017; 
Khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo theo tiêu 
chuẩn AUN-QA 

1136.  H17.17.03.05 Kế hoạch cải tiến các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học trong các 
năm từ 2017 - 2022 

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học 
được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

1137.  H17.17.04.01 Thông báo mở lớp học trực tuyến và Thông báo giải quyết thủ tục hành 
chính cho sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội do covid 

1138.  H17.17.04.02 Quyết định phê duyệt nâng cấp đường truyền, hạ tầng Công nghệ thông 
tin giai đoạn 2018-2022 

1139.  H17.17.04.03 Biên bản họp khoa với sinh viên có học lực yếu, giai đoạn 2017-2022 

1140.  H17.17.04.04 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xây dựng, sửa chữa khu ký túc xá sinh viên 
giai đoạn 2017-2022 

1141.  H17.17.04.05 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu KTX sinh 
viên từ nguồn của Bộ NN&PTNT 

1142.  H17.17.04.06 Quyết định phê duyệt dự án xây dựng liên quan đến thể dục, thể thao từ 
dự án WB 

1143.  H17.17.04.07 Quy định về tổ chức và quản lý CLB sinh viên kèm theo quyết định số 
4015/QĐ-HVN ngày 6/10/2017 của GĐ HV NNVN 

1144.  H17.17.04.08 Báo cáo tổng kết hoạt động của các CLB từ 2017-2022 

1145.  H17.17.04.09 Kế hoạch ngày hội việc làm trực tuyến 2021 và Kế hoạch tổ chức cuộc 
thi Khởi nghiệp Nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 

 Chức năng nghiên cứu khoa học 
III. 18 Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 
Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt 
động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến 
nghiên cứu. 

1146.  H18.18.01.01 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020; 2020-
2025 

1147.  H18.18.01.02 QĐ điều chỉnh chiến lược và Chiến lược KHCN điều chỉnh 2021 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1148.  H18.18.01.03 QĐ 4177/QĐ-HVN 12/23/2015_ Chiến lược  phát triển Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 

1149.  H18.18.01.04  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và điều chỉnh chiến 
lược KHCN 

1150.  H18.18.01.05 Quyết định 3563/QĐ-HVN ngày 12/11/2015 quy chế tổ chức và hoạt 
động Học viện 

1151.  H18.18.01.06 Quyết định thành lập HĐ KH&ĐT Học viện 2016-2021 

1152.  H18.18.01.07 Chức năng nhiệm vụ Ban KHCN 

1153.  H18.18.01.08  Lịch hoạt động KHCN 

1154.  H18.18.01.09  QĐ 5813/NQ-HĐHV 12/11/2021_ Quy chế Tổ chức và hoạt động của 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

1155.  H18.18.01.10 Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và 
Công nghệ 

1156.  H18.18.01.11 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban TC&KT 

1157.  H18.18.01.12 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban QLCSVC&ĐT 

1158.  H18.18.01.13 Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Thanh tra 

1159.  H18.18.01.14 Quyết định 02 và Quyết định 28 về việc ban hành Quy định Quản lý 
hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1160.  H18.18.01.15 Quy định quản lý CSVC của Học viện 

1161.  H18.18.01.16 QĐ 28/QĐ-HVN 05/1/2018_ Quyết định về việc ban hành Quy định 
Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1162.  H18.18.01.17 QĐ 489/QĐ-HVN 02/3/2018 Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định khen 
thưởng các công bố quốc tế  

1163.  H18.18.01.18 Quyết định 1153/QĐ-HVN 28/4/2020_ Quy định khen thưởng các công 
bố quốc tế 

1164.  H18.18.01.19 QĐ 28/QĐ-HVN 05/1/2018 Quy định quản lý khoa học và công nghệ 
của Học viện 

1165.  H18.18.01.20 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm của Bộ NNPTNT 

1166.  H18.18.01.21 Bảng kế hoạch KHCN của HV 

1167.  H18.18.01.22 Kế hoạch KHCN dài hạn, trung hạn, hàng năm;  Thông báo hướng dẫn 
xây dựng kế hoạch KHCN 

1168.  H18.18.01.23 Kế hoach KHCN các đơn vị 

1169.  H18.18.01.24 Quyết định và biên bản họp HĐ đánh giá các báo cáo chuyên đề 

1170.  H18.18.01.25 Kịch bản NCKH ứng phó với dịch bệnh Covid-19 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1171.  H18.18.01.26 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN 

1172.  H18.18.01.27 QĐ 28/QĐ-HVN 05/1/2018_ Quyết định về việc ban hành Quy định 
Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1173.  H18.18.01.28 Thông báo cập nhật dữ liệu 

1174.  H18.18.01.29  Báo cáo đánh giá hoạt động KHCN 6 tháng các năm 

1175.  H18.18.01.30 Báo cáo TK 18.5, Quyết định/thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị 

1176.  H18.18.01.31 Báo cáo Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm 2017-2021 

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát 
kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của 
CSGD 

1177.  H18.18.02.01 

 QĐ ban hành các chính sách của HV (Tăng cường và khuyến khích 
nghiên cứu khoa học thông qua việc xây dựng và phát triển các nhóm 
nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu xuất sắc, nhóm nghiên cứu tinh 
hoa,; Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa  

1178.  H18.18.02.02 QĐ thành lập các nhóm nghiên cứu 

1179.  H18.18.02.03 Bảng định mức sản phẩm của các nhóm nghiên cứu 

1180.  H18.18.02.04 QĐ 28 ngày 05/1/20248 quy định quản lý khoa học công nghệ;  

1181.  H18.18.02.05 Quy định quản lý các viện, trung tâm nghiên cứu 

1182.  H18.18.02.06 Quyết định 1153/QĐ-HVN 28/4/2020 Quy định khen thưởng các công 
bố quốc tế 

1183.  H18.18.02.07 Quyết định 489/QĐ-HVN 02/3/2018_ Quy chế chi tiêu nội bộ 

1184.  H18.18.02.08 QĐ hỗ trợ các nhóm nghiên cứu 

1185.  H18.18.02.09  Danh mục các đơn vị hợp tác với Học viện giai đoạn 2017-8/2022 

1186.  H18.18.02.10 Danh sách các đơn vị phối hợp thực hiện đề tài các cấp 2017-2021 

1187.  H18.18.02.11  Danh sách các hội nghị, hội thảo  các cấp 2017-2021 

1188.  H18.18.02.12 Danh mục các sản phẩm KHCN có thể chuyển giao 2017-2021 

1189.  H18.18.02.13 Thông báo tập huấn xây dựng TM, đề xuất nhiệm vụ, viết bài báo quốc 
tế 

1190.  H18.18.02.14 Kế hoạch tổ chức seminar hàng năm 

1191.  H18.18.02.15  www.qlkh.vnua.edu.vn 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1192.  H18.18.02.16 Văn bản tài trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của các doanh 
nghiệp 

1193.  H18.18.02.17 QĐ 1153/QĐ-HVN 28/4/2020 Quy định khen thưởng các công bố quốc 
tế; 489/QĐ-HVN 02/3/2018_ Quy chế chi tiêu nội bộ 

1194.  H18.18.02.18 QĐ 489/QĐ-HVN 02/3/2018 Quy chế chi tiêu nội bộ 

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên 
cứu. 

1195.  H18.18.03.01 Chỉ số thực hiện hoạt động KH&CN 2017-2021 

1196.  H18.18.03.02 Quyết định 4177/QĐ-HVN 12/23/2015_ Chiến lược  phát triển Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 

1197.  H18.18.03.03 QĐ 28/QĐ-HVN 05/1/2018_ Quyết định về việc ban hành Quy định 
Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1198.  H18.18.03.04 
 Thông báo các phương án hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm; 
Quyết định giao định mức hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm 
cho các nhóm nghiên cứu 

1199.  H18.18.03.05 Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động KHCN hàng năm 

1200.  H18.18.03.06 Quy định về công tác thi đua khen thưởng của Học viện 

1201.  H18.18.03.07 
Báo cáo kết quả KHCN gửi Bộ, ngành; Thông báo kiểm tra tình hình 
thực hiện nhiệm vụ KHCN hàng năm của Bộ; Thông báo kiểm tra tình 
hình thực hiện nhiệm vụ KHCN hàng năm của Học viện 

1202.  H18.18.03.08  Bảng tổng hợpÝ kiến góp ý của các đơn vị về công tác NCKH 

1203.  H18.18.03.09 Bảng tổng hợp số lượng bài báo hàng năm 

1204.  H18.18.03.10 Danh mục bài hội thảo hàng năm 

1205.  H18.18.03.11 Danh mục bài báo khoa học là sản phảm của đề tài 2017-2021 

1206.  H18.18.03.12 QĐ 1153/QĐ-HVN 28/4/2020 _Quy định khen thưởng các công bố 
quốc tế 

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát 
kiến khoa học. 

1207.  H18.18.04.01 Báo cáo HN CBVC 2017-2021 

1208.  H18.18.04.02 BC diễn đàn doanh nghiệp 

1209.  H18.18.04.03 BC kết quả Hội nghị SVNCKH 

1210.  H18.18.04.04 Báo cáo kết quả hội nghị đối thoại sinh viên 

1211.  H18.18.04.05 Quy định KHCN ban hành 2022 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1212.  H18.18.04.06 Quy định quản lý hoạt động tư vấn dịch vụ khoa học và công nghệ 

1213.  H18.18.04.07  QĐ 2458/QĐ-HVN ngày 10/07/2019 Quy định về Hoạt động của Tạp 
chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

1214.  H18.18.04.08 Báo cáo tổng kết KHCN 2017-2021 

1215.  H18.18.04.09 Đề án thí điểm nhóm NC, khen thưởng quốc tế  

1216.  H18.18.04.10 Quy chế chi tiêu nội bộ 

1217.  H18.18.04.11 Bản kế hoạch hàng năm 

1218.  H18.18.04.12 QĐ thành lập nhóm NC 

1219.  H18.18.04.13 QĐ thí điểm thành lập nhóm nghiên cứu; Quy định QLKH Học viện 

1220.  H18.18.04.14 Quy định giải thưởng SVNCKH của Học viện 

1221.  H18.18.04.15 Quy định đề xuất ý tưởng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 
Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết 
quả nghiên cứu. 

1222.  H19.19.01.01 Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2050  

1223.  H19.19.01.02 
Quyết định số 4165/QĐ-HVN, ngày 9/11/2020 quy định quản lý, khai 
thác sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện; Quyết định số 02 
/QĐ-NNH ngày 02/01/ 2013 

1224.  H19.19.01.03  Quyết định 28 ngày 05/1/2018; Quyết định 1874/QĐ-HVN quy định 
quản lý khoa học công nghệ 

1225.  H19.19.01.04  Quyết định thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo 

1226.  H19.19.01:05  Các đề án thành lập các Spin off/+ Quyết định thành lập các Spin off 

1227.  H19.19.01.06  Quyết định số 1871/QĐ-HVN, ngày 12/4/2022 quy định quản lý hoạt 
động dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ 

1228.  H19.19.01.07  Quy định chức năng nhiệm vụ Ban KH&CN 

1229.  H19.19.01.08  Bảng phân công nhiệm vụ Ban KH&CN 

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai. 
1230.  H19.19.02.01  Danh mục và Quyết định bảo hộ quyền SHTT 

1231.  H19.19.02.02  Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 2/1/2013 của Hiệu trưởng Trường 
ĐH Nông nghiệp Hà Nội quy định về Sở hữu trí tuệ 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1232.  H19.19.02.03 Quyết định số 4165/QĐ-HVN, ngày 9/11/2020 

1233.  H19.19.02.04  Quy trình hướng dẫn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, giải pháp hữu 
ích/ sáng chế 

1234.  H19.19.02:05 Tài liệu tập huấn về SHTT, đăng ký bảo hộ, công bố quốc tế] 

1235.  H19.19.02.06 Danh mục các sản phẩm SHTT từ đề tài/ dự án KHCN của Học viện và 
Quyết định công nhận / nghiệm thu đi kèm 

1236.  H19.19.02.07 Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện đề tài KHCN trọng điểm Học viện 

1237.  H19.19.02.08 Danh mục công nghệ và kinh phí hỗ trợ các sản phẩm KHCN tiềm năng 

1238.  H19.19.02.09 Phần mềm quản lý khoa học 

1239.  H19.19.02.10  Quyết định khen thưởng các công bố quốc tế 

1240.  H19.19.02.11  Quy định quản lý Khoa học và Công nghê 

1241.  H19.19.02.12 Danh mục các tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm trí tuệ giai đoạn 2017-2021 

1242.  H19.19.02.13 Danh mục hợp đồng khai thác sản phẩm 

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện. 
1243.  H19.19.03.01 Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN &ĐMST 

1244.  H19.19.03.02  Quyết định 963/QĐ-HVN 14/4/2017 Sửa đổi bổ sung một số điều của 
Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty 

1245.  H19.19.03.03  Quyết định 28 ngày 05/1/2018; Quyết định 1874/QĐ-HVN quy định 
quản lý khoa học công nghệ 

1246.  H19.19.03.04  Quyết định 4165/QĐ-HVN 2020 quy định quản lý khai thác sản phẩm 
KHCN 

1247.  H19.19.03.05  Bảng so sánh kết quả rà soát 

1248.  H19.19.03.05  Quyết định miễn giảm nghĩa vụ tài chính 

1249.  H19.19.03.07  Quy định quản lý KHCN 

1250.  H19.19.03.08  Danh mục sản phẩm KHCN có khả năng chuyển giao 2017-8.2022  

Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và 
các lợi ích cộng đồng. 

1251.  H19.19.04.01 Báo cáo đánh giá thực trạng sử dụng tài sản mang thương hiệu Học 
viện 

1252.  H19.19.04.02 Bản dự thảo sửa đổi quy định quản lý SHTT 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1253.  H19.19.04.03 Các công văn lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi quy định 
quản lý SHTT 

1254.  H19.19.01.04 
 Quyết định số 4165/QĐ-HVN, ngày 9/11/2020 của Giám đốc Học viện 
về Ban hành Quy định Quản lý, khai thác sản phẩm khoa học công 
nghệ của Học viện 

1255.  H19.19.04.05  Quyết định thành lập TT Đổi mới sáng tạo nông nghiệp 

1256.  H19.19.04.06  Danh mục các sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT 

1257.  H19.19.04.07  Danh sách sách sản phẩm được chấp nhận đơn hợp lệ 

1258.  H19.19.01.08 Các đề án thành lập các Spin off+Quyết định thành lập các Spin off 

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 
Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu 
nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu. 

1259.  H20.20.01.01 Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2050 

1260.  H20.20.01.02 Quyết định phân công NV cho các Phó Giám đốc 

1261.  H20.20.01.03 Quyết định thành lập Ban KH&CN 

1262.  H20.20.01.04 QĐ 2488/QĐ-HVN ngày 10/10/2014, Quy định Chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban KHCN 

1263.  H20.20.01.05 QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban Hợp tác quốc tế 

1264.  H20.20.01.06 QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban TCCB 

1265.  H20.20.01.07 QĐ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của VPHV 

1266.  H20.20.01.08  Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ]. 

1267.  H20.20.01.09 Thành tựu KHCN của HV 

1268.  H20.20.01.10 Danh mục các Thảo thuận hợp tác với DN 

1269.  H20.20.01.11 Danh mục các Thảo thuận hợp tác với đối tác Quốc tế 

1270.  H20.20.01.12 QĐ thành lập TT ĐMST 

1271.  H20.20.01.13 QĐ/Đề án thành lập các Spin off 

1272.  H20.20.01.14 Danh mục các buổi họp giao ban với các đơn vị 

Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu. 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1273.  H20.20.02.01 Thông báo + biên bản họp + Thỏa thuận hợp tác triển khai hoạt động 
hợp tác trong nước và nước ngoài 

1274.  H20.20.02.02 Quy định quản lý HĐ KHCN 

1275.  H20.20.02.03 Quyết định 699/QĐ-HVN ngày 12/3/2020_ Phê duyệt đề án thí điểm 
khuyến khích nghiên cứu khoa học 

1276.  H20.20.02.04 Thảo thuận hợp tác với đối tác trong nước và quốc tế 

1277.  H20.20.02.05 Quyết định cấp kinh phí thực hiện dự án 

1278.  H20.20.02.06 Danh mục sản phẩm hợp tác phát triển 

1279.  H20.20.02.07 Danh mục đối tác nước ngoài có hợp tác với HV trong đào tạo, nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ 

1280.  H20.20.02.08 MOU 2017-8/2022 

1281.  H20.20.02.09  Danh mục đề tài, hợp đồng, văn bản tài trợ… của các đối tác nước 
ngoài 

1282.  H20.20.02.10 Bảng tổng hợp số lượng cán bộ được cử đi đào tạo thông qua các đề 
tài/dự án hợp tác quốc tế 

1283.  H20.20.02.11 Số lượng công bố khoa học chung có sự tham gia của các đối tác, 
chuyên gia nước ngoài 

1284.  H20.20.02.12 Thư mời và góp ý chính sách, đề án quốc gia 

Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực 
hiện. 

1285.  H20.20.03.01  Danh mục các đề tài, dự án hợp tác nghiên cứu trong nước 

1286.  H20.20.03.02  Báo cáo tiến độ + Biên bản đánh giá định kỳ 

1287.  H20.20.03.03  Danh mục các đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ 

1288.  H20.20.03.04  Báo cáo tiến độ + Biên bản đánh giá định kỳ  

1289.  H20.20.03.05  Biên bản họp các dự án: WB, Jaica, Koica, Việt – Bỉ, Trung Nam 

Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu 
nghiên cứu. 

1290.  H20.20.04.01 Quyết định khen thưởng công bố quốc tế 

1291.  H20.20.04.02  Phương án NCKH qua các năm 

1292.  H20.20.04.03  Quy định quản lý sản phẩm khoa học và công nghệ 

1293.  H20.20.04.04  Quy định quản lý thương hiệu 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1294.  H20.20.04.05  Báo cáo kết quả rà soát tư vấn, chuyển giao 

1295.  H20.20.04.06 Thống kê kinh phí, số lượng đề tài dự án hàng năm 

1296.  H20.20.04.07  Quy định quản lý HĐ KHCN 

1297.  H20.20.04.08 Danh mục và văn bản hỗ trợ kinh phí, CSVC của các đối tác 

1298.  Chức năng phục vụ cộng đồng 

III.21 Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 
Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực 
hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục. 

1299.  H21.21.01.01 Chiến lược, chính sách phát triển hoạt động kết nối và phục vụ cộng 
đồng giai đoạn 2018 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2030  

1300.  H21.21.01.02 Kế hoạch về kết nối phục vụ cộng đồng của Học viện từ năm 2018 đến 
năm 2022 

1301.  H21.21.01.03 
Kế hoạch hàng năm (từ 2018 đến 2022) của các đơn vị có bổ sung nội 
dung  
Kết nối phục vụ cộng đồng 

1302.  H21.21.01.04 Kế hoạch Đào tạo, tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn  
tại các địa phương 2018-2022 

1303.  H21.21.01.05 Kế hoạch Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh giai đoạn 2018-2022 

1304.  H21.21.01.06 Kế hoạch Hiến máu nhân đạo giai đoạn 2018-2022 

1305.  H21.21.01.07 Kế hoạch Tiếp sức mùa thi giai đoạn 2018-2022 

1306.  H21.21.01.08 Quy định về việc ban hành "Quy định hoạt động kết nối và phục vụ 
công đồng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam" 

Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực 
hiện. 

1307.  H21.21.02.01 Nghị Quyết chuyên đề Đảng Ủy Học viện giai đoạn năm 2018-2022 

1308.  H21.21.02.02 Quy định quản lý về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Học 
viện 

1309.  H21.21.02.03 
Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn, 
nâng cao năng lực cộng đồng của các đơn vị 

1310.  H21.21.02.04 Thông báo hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học  
và chuyển giao công nghệ của Học viện 

1311.  H21.21.02.05 Kế hoạch quảng bá tuyển sinh của Học viện 

1312.  H21.21.02.06 Kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị Ban Khoa học và Công 
nghệ, Ban Hợp tác quốc tế, Trung tâm QHCC&HTSV 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1313.  H21.21.02.07 Hình ảnh hoạt động, kế hoạch thực hiện các hoạt động chiến dịch mùa 
hè xanh, hiến máu nhân đạo 

1314.  H21.21.02.08 
Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nông dân chăm sóc vật nuôi, cây 
trồng,  
sử dụng sản phẩm nông nghiệp 

1315.  H21.21.02.09 Quy định về việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân, cơ quan để khai thác 
cơ sở vật chất của Học viện hiệu quả để phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng. 
1316.  H21.21.03.01 Kế hoạch của Học viện về kết nối và phục vụ cộng đồng 

1317.  H21.21.03.02 

Báo cáo số lượng các khóa đào tạo; số lượng học viện được đào tạo cho 
các sở, 
 ban, ngành và doanh nghiệp hàng năm, đào tạo nâng cao kỹ năng làm 
việc 

1318.  H21.21.03.03 Bảng tổng hợp số lượng giống, tiên bộ kỹ thuật, giải pháp hữu ích, bằng 
sáng chế được chuyển giao trong giai đoạn từ 2018-2022 

1319.  H21.21.03.04 
Báo cáo tổng hợp các công việc cấp bách của các đề tài nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam từ 2018 - 2022 

1320.  H21.21.03.05 Báo cáo tổng hợp số lượng hội thảo quốc tế và trong nước được tổ chức 
tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2018-2022] 

1321.  H21.21.03.06 Báo cáo tổng kết Chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo Đoàn 
Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức và thực hiện từ 2018-2022 

Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu 
cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

1322.  H21.21.04.01 Kế hoạch cải tiến và mở rộng về các chương trình học, ngành học của 
các Khoa 

1323.  H21.21.04.02 Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình học ngắn hạn, 
các lớp đào tạo kỹ năng, cấp chứng chỉ 

1324.  H21.21.04.03 Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động của 
sinh viên trong cộng đồng 

1325.  H21.21.04.04 

Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình kết nối đề tài 
nghiên  
cứu, chuyển giao công nghệ khoa học tại các địa phương và doanh 
nghiệp 

IV Kết quả hoạt động 
IV.22 Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn học/học 
phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1326.  H22.22.01.01 Danh mục chương trình đào tạo 

1327.  H22.22.01.02 Báo cáo của Ban QLĐT với Hội đồng xét TN về số lượng sinh viên bị 
cảnh báo, buộc thôi học 

1328.  H22.22.01.03 Biên bản họp xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1329.  H22.22.01.04 Quyết định buộc thôi học 
1330.  H22.22.01.05 Quyết định cảnh báo buộc thôi học 
1331.  H22.22.01.06 Thống kê số lượng sinh viên thôi học theo năm học và theo từng 

nguyên nhân, Danh sách sinh viên được hỗ trợ tư vấn 
1332.  H22.22.01.07 Quyết định cho sinh viên chuyển hệ đào tạo 
1333.  H22.22.01.08 Kế hoạch, thông báo, biên bản họp đối thoại giữa người học và lãnh 

đạo Học viện 
1334.  H22.22.01.09 Minh chứng học bổng cho sinh vượt khó, Minh chứng hỗ trợ sinh viên 

vay vốn 
1335.  H22.22.01.10 Minh chứng tổ tư vấn cho sinh viên 

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến. 

1336.  H22.22.02.01 Danh mục chương trình đào tạo 

1337.  H22.22.02.02 Sổ tay sinh viên, Sổ tay Học viên, Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ 
1338.  H22.22.02.03 các biên bản họp rà soát, điều chỉnh và các quyết định điều chỉnh về tỷ 

lệ tốt nghiệp trung bình sau rà soát, điều chỉnh 
1339.  H22.22.02.04 Đơn đề nghị xét tốt nghiệp sớm của sinh viên 
1340.  H22.22.02.05 Kế hoạch, chương trình giảng dạy tuần sinh hoạt công dân, sinh viên 

đầu khóa 
1341.  H22.22.02.06 Báo cáo của Ban Quản lý đào tạo gửi Hội đồng xét tốt nghiệp 
1342.  H22.22.02.07 Thông báo cho sinh viên đăng ký nguyện vọng mở lớp, Thông báo sinh 

viên đăng ký vào các lớp trong giờ, ngoài giờ theo nguyện vọng 
1343.  H22.22.02.08 Thông báo của Trung tâm ngoại ngữ về tổ chức thi TA đầu ra, Thông 

báo của Trung tâm tin học về tổ chức thi tin học 
1344.  H22.22.02.09 Minh chứng tổ chức đối thoại hàng năm 
1345.  H22.22.02.10 Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo 
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1346.  H22.22.03.01 Quy chế đào tạo của Học viện từ 2017-2022 

1347.  H22.22.03.02 
Kế hoạch đào tạo của Học viện từ 2017-2022 (trong đó có xác lập, dự 
đoán khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các 
chương trình đào tạo) 

1348.  H22.22.03.03 Nghị quyết của Đảng ủy; Kế hoạch, báo cáo kết quả khảo sát có việc 
làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường 2017-2020 
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1349.  H22.22.03.04 Danh sách sinh viên tốt nghiệp và tình trạng việc làm của sinh viên các 
năm từ 2017 - 2020 

1350.  H22.22.03.05 Phiếu khảo sat việc làm sinh viên tốt nghiệp các năm từ 2017-2020 

1351.  H22.22.03.06 Báo cáo Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp các năm từ 2017 đến 
2020 

1352.  H22.22.03.07 Bảng so sánh về khả năng có việc làm của người học các năm từ 2017 
đến 2020 

1353.  H22.22.03.08 Kế hoạch cải tiến chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp các năm từ 2017 - 
2021 

1354.  H22.22.03.09 Kế hoạch hợp tác, kết nối với doanh nghiệp trong công tác đào tạo và 
xây dựng chương trình đào tạo 2017-2022 

1355.  H22.22.03.10 Biên bản thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp với các Khoa, đơn vị 

1356.  H22.22.03.11 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm, Báo cáo Ngày hội việc làm các 
năm từ 2017 - 2021, Danh sách doanh nghiệp tham gia ngày hội việc 
làm các năm 

1357.  H22.22.03.12 Hỉnh ảnh hoạt động tổ chức Ngày hội việc làm các năm từ 2017 - 2021 

1358.  H22.22.03.13 Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào công tác 
đào tạo, hỗ trợ việc làm cho sinh viên 2017-2022 

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp được 
xác lập, giám sát, đối sánh để cải tiến. 

1359.  H22.22.04.01 Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan đến chất 
lượng sinh viên của Học viện sau khi tốt nghiệp 2017-2022 

1360.  H22.22.04.02 Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng sinh 
viên tốt nghiệp 2017-2022 

1361.  H22.22.04.03 Phiếu khảo sat mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng sinh 
viên tốt nghiệp các chuyên ngành 

1362.  H22.22.04.04 Bảng so sánh về mức độ hài lòng của Doanh nghiệp về chất lượng của 
sinh viên tốt nghiệp 2017-2022 

1363.  H22.22.04.05 
Biên bản họp rà soát cải tiến, điều chỉnh về dự đoán mức độ hài lòng 
của doanh nghiệp về chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp các năm từ 
2017 - 2021 

1364.  H22.22.04.06 
Các chính sách đầu tư các năm của Học viện để thể hiện sự cải tiến chất 
lượng CTĐT dựa trên kết quả đánh giá mức độ hài lòng của doanh 
nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp 

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 
Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu được xác 
lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1365.  H23.23.01.01 QĐ 4177/QĐ-HVN 12/23/2015 Chiến lược  phát triển Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 

1366.  H23.23.01.02  28/QĐ-HVN 05/1/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định Quản 
lý hoạt động Khoa học và Công nghệ;  
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TT Mã minh 
chứng Tên minh chứng 

1367.  H23.23.01.03 
Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy định về việc quản lý 
hoạt động khoa học và công nghệ 

1368.  H23.23.01.04 Chỉ số đánh giá KPIs 

1369.  H23.23.01.05 Báo cáo tổng kết KHCN hàng năm và giai đoạn 2017-2021 

1370.  H23.23.01.06 Các thông báo về định mức nghiên cứu khoa học của giảng viên và 
nhóm nghiên cứu 

1371.  H23.23.01.07 2376/QĐ-HVN ngày 15/8/2018 Quy định chế độ làm việc đối với giảng 
viên 

1372.  H23.23.01.08 Bảng sối sánh các trường đại học trong nước và các trường đại học 
trong khối ngành 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh 
để cải tiến. 

1373.  H23.23.02.01 QĐ 4177/QĐ-HVN ngày 12/23/2015 Chiến lược  phát triển Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 

1374.  H23.23.02.02  Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018,  

1375.  H23.23.02.03 Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022  ban hành 
Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1376.  H23.23.02.04 Kế hoạch tổ chức lễ nghiên cứu khoa học của sinh viên hàng năm 

1377.  H23.23.02.05 Công văn gửi các công trình khoa học của sinh viên tham dự các giải 
thưởng khoa học toàn quốc hàng năm hoặc định kỳ;  

1378.  H23.23.02.06 Quyết định/ chứng nhận tặng giải thưởng KHCN  cho sinh viên tại các 
Hội nghị KHCN toàn quốc 

1379.  H23.23.02.07 Quyết định khen thưởng Học viện của BTC  về công tác NCKH của 
sinh viên 

1380.  H23.23.02.08  Quyết định 489/QĐ-HVN ngày 3/2/2018 quy định quản lý nguồn thu 
và Quy chế chi tiêu nội bộ 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1381.  H23.23.03.01 Chiến lược  phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn năm 2050  

1382.  H23.23.03.02  Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018,  

1383.  H23.23.03.03 Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022  ban hành 
Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1384.  H23.23.03.04 Bảng tổng hợp giờ NCKH năm 2017-2021; bảng thống kê vượt giờ 
NCKH, giảng dạy của viên chức năm 2017-2021  

1385.  H23.23.03.05  Bảng tổng hợp các tài khoản Google Scholar, research gate của cán bộ, 
viên chức… 

1386.  H23.23.03.06 QĐ1153/QĐ-HVN, ngày 28/4/2020  
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1387.  H23.23.03.07 QĐ 1546/QĐ-HVN ngày 24/3/2022 

1388.  H23.23.03.08 Quyết định 699/QĐ-HVN ngày 12/3/2020 phê duyệt đề án thí điểm 
khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học 

1389.  H23.23.03.09 Các thông báo tổ chức Hội thảo 

1390.  H23.23.03.10 Các kỷ yếu Hội thảo/ địa chỉ đăng bài trên website 

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 
1391.  H23.23.04.01 Quyết định 4177/QĐ-HVN 12/23/2015_ Chiến lược  phát triển Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 
1392.  H23.23.04.02 Quy định về sở hữu trí tuệ theo QĐ số 02 /QĐ-NNH ngày 02/01/2013; 

1393.  H23.23.04.03  Quyết định 4165/QĐ-HVN 09/11/2020 ban hành Quy định Quản lý 
khai thác sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện;  

1394.  H23.23.04.04  Danh mục các sản phẩm KHCN được công nhận TBKT, đăng ký 
SHTT 2017-2022; website đăng tải 

1395.  H23.23.04.05  Quyết định 489 QĐ-HVN ngày 02/3/2018 quản lý nguồn thu và quy 
chế chi tiêu nội bộ 

1396.  H23.23.04.06  Danh mục các sản phẩm KHCN được công nhận TBKT, đăng ký 
SHTT 2017-2022 

1397.  H23.23.04.07  Bảng đối sánh với các trường trong khối nông, lâm, ngư thủy,  một số 
trường đại học hàng đầu của Việt Nam 

1398.  H23.23.04.08 
 Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giống cây trồng mới cho doanh 
nghiệp; Thông báo tài trợ thiết bị nghiên cứu sản xuất giống khoai tây 
sạch bệnh trên giàn khí canh do Tập đoàn Orion Hàn Quốc trao tặng 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến. 

1399.  H23.23.05.01 Quyết định 4177/QĐ-HVN 12/23/2015_Chiến lược  phát triển Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 

1400.  H23.23.05.02  Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với các đối tác 
ở trong nước, trong nước 

1401.  H23.23.05.03 Quyết định 489 QĐ-HVN ngày 02/3/2018 quản lý nguồn thu và quy 
chế chi tiêu nội bộ 

1402.  H23.23.05.04 Bảng đối sánh kinh phí nghiên cứu KHCN hàng năm 2017-2021 

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển 
giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1403.  H23.23.06.01 Quyết định 4177/QĐ-HVN 12/23/2015_Chiến lược  phát triển Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 

1404.  H23.23.06.02 
QĐ 4165/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định ban hành Quy định Quản lý 
khai thác sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện; Quy định sở hữu 
trí tuệ năm 2013 

1405.  H23.23.06.03 Quyết định 28/QĐ-HVN 05/1/2018,  
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1406.  H23.23.06.04 Quyết định số 1874/QĐ-HVN ngày 12 tháng 4 năm 2022  ban hành 
Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1407.  H23.23.06.05 Quyết định 1871/QĐ-HVN ngày 12/4/2022 quy định quản lý hoạt động 
dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ] 

1408.  H23.23.06.06  Quyết định số 830/QĐ-HVN ngày 24/3/2020 về việc thành lập Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo 

1409.  H23.23.06.07  Hồ sơ thành lập 05 doanh nghiệp Spin off 

1410.  H23.23.06.08 Quyết định thành lập 05 viện nghiên cứu 

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 
Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 
góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1411.  H24.24.01.01 Báo cáo kết quả mở các lớp học ngoài chương trình đào tạo cho cộng 
đồng và sinh viên của Học viện 

1412.  H24.24.01.02 Báo cáo Tổng hợp số lượng hội thảo quốc tế và trong nước được tổ 
chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2018-2022 

1413.  H24.24.01.03 
Báo cáo Tổng hợp kết quả các hoạt động của Công đoàn Học viện về số 
tiền chi phúc lợi cho cán bộ viên chức hàng năm và số tiền ủng hộ đồng 
bào không may gặp thiên tai bão lũ từ 2018-2022 

1414.  H24.24.01.04 

Kế hoạch và kết quả hoạt động của các hoạt động tình nguyện của đoàn 
viên, thanh niên Học viện tại địa phương (Chương trình tình nguyện 
mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào địa phương khó 
khăn…) 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho 
xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1415.  H24.24.02.01 Kế hoạch lấy ý kiến sự tác động của các hoạt động cộng đồng đối với 
sinh viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện 

1416.  H24.24.02.02 
Báo cáo kết quả mở các lớp học ngoài chương trình đào tạo cho cộng 
đồng 
 và sinh viên của Học viện 

1417.  H24.24.02.03 
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn từ 2018 -2021 (bao gồm kinh phí 
ủng hộ  
đồng bào lũ lụt, số tiền phúc lợi cho cán bộ…) 

1418.  H24.24.02.04 
Báo cáo kết quả hoạt động của các hoạt động tình nguyện của đoàn 
viên, 
 thanh niên Học viện từ 2018 -2022 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ 
cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1419.  H24.24.03.01 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến về các hoạt động nghiên cứu khoa học  
đối với giảng viên và sinh viên đối với sinh viên, cán bộ, viên chức và 
người lao động của Học viện từ 2018 – 2022 

1420.  H24.24.03.02 
Báo cáo khảo sát lấy ý kiến về các hoạt động nghiên cứu khoa học  
đối với giảng viên và sinh viên đối với sinh viên, cán bộ, viên chức và 
người lao động của Học viện từ 2018 – 2022 
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1421.  H24.24.03.03 
Kế hoạch lấy ý kiến về các hoạt động Công đoàn đối với cán bộ, viên 
chức,  
người lao động của Học viện từ 2018 – 2022 

1422.  H24.24.03.04 
Báo cáo lấy ý kiến về các hoạt động Công đoàn đối với cán bộ, viên 
chức,  
người lao động của Học viện từ 2018 – 2022 

1423.  H24.24.03.05 
Kế hoạch lấy ý kiến về của các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đối 
với  
cán bộ và sinh viên từ 2018 – 2022 

1424.  H24.24.03.06 
Báo cáo lấy ý kiến về của các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đối 
với  
cán bộ và sinh viên từ 2018 – 2022 

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng 
góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1425.  H24.24.04.01 Kế hoạch lấy ý kiến về của các hoạt động đào tạo mở lớp tập huấn ngắn 
hạn, dài hạn tại địa phương, doanh nghiệp từ 2017 – 2022 

1426.  H24.24.04.02 Báo cáo lấy ý kiến về của các hoạt động đào tạo mở lớp tập huấn ngắn 
hạn, dài hạn tại địa phương, doanh nghiệp từ 2017 – 2022 

Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường 
Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 
vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1427.  H25.25.01.01 Nghị quyết hội đồng HV có nội dung thông qua Kế hoạch tài chính của 
Học viên các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

1428.  H25.25.01.02 Nghị quyết hội nghị CBVC và người lao động các năm 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

1429.  H25.25.01.03 Đề án tự chủ của Học viện được phê duyệt theo Quyết định 873/QĐ-
TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

1430.  H25.25.01.04 Nghị quyết hội đồng HV có nội dung thông qua Mức học phí các loại 
hình đào tạo các năm 2017 - 2021 

1431.  H25.25.01.05 Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hàng năm được Ban GĐ phê 
duyết các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

1432.  H25.25.01.06 Báo cáo kết quả tài chính và quyết toán kinh phí hàng năm gửi Hội 
đồng học viện các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

1433.  H25.25.01.07 Báo cáo hội nghị đại biểu viên chức và người lao động 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

1434.  H25.25.01.08 Thông báo kế hoạch kiểm toán và kết luận kiểm toán Nhà nước 2017 và 
2019; Thông báo kế hoạch kiểm toán NN 2022 

1435.  H25.25.01.09 Kết luận kiểm toán nội bộ 2020; 2021; 2022 

1436.  H25.25.01.10 Kết luận kiểm toán độc lập 2019, 2020 và 2021; 

1437.  H25.25.01.11 Kết luận kiểm toán các dự án, công trình XDCB 

1438.  H25.25.01.12 Thông báo Quyết toán hàng năm của Bộ NN từ 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 
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1439.  H25.25.01.13 Hợp đồng bảo trì phần mềm kế toán, quản lý đào tạo 

1440.  H25.25.01.14 Báo cáo tổng kết năm học từ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 
vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

1441.  H25.25.02.01 Chiến lược phát triển Học viện Giai đoạn 2016 - 2030 , tầm nhìn 2050 

1442.  H25.25.02.02 
Các văn bản liên quan đến lấy ý kiên viên chức và người lao động và 
các bên liên quan (người học, các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp, cựu 
giáo chức, cựu sinh viên ..) 

1443.  H25.25.02.03 Nghị quyết hàng năm của Hội đồng Học viện có nội dung thông qua Kế 
hoạch hoạt động của Học viện  

1444.  H25.25.02.04 
Nghị quyết hàng năm của Hội nghị đại biểu viên chức và người lao 
động có nội dung thông qua Kế hoạch hoạt động của Học viện từ 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 

1445.  H25.25.02.05 Báo cáo của Ban giám đốc Học viện gửi Hội đồng học viện từ 2016 - 
2021 

1446.  H25.25.02.06 Báo cáo Sơ kết, tổng kết năm từ 2017 – 2021 

1447.  H25.25.02.07 Biên bản hội nghị đại biểu viên chức và người lao động 2017 – 2021 có 
nội dung các chỉ tiêu thị trường về góp ý kiến của đại biểu 

1448.  H25.25.02.08 Chiến lược phát triển học viện và Báo cáo tổng kết hàng năm 2017 – 
2021 

1449.  H25.25.02.09 Thống kê số lượng đề tài cấp nhà nước/ Số lượng bài báo quốc tế 2017 
- 2021 

 
 


