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DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 1: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 1.1 

1 H1.01.01.01 Chương trình đào tạo ngành Kế toán  
Quyết định số 1177/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2016 
Trường ĐHNT 

  

2 H1.01.01.02 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu 
Thông tư số 07/2015/TT-

BGDĐT, Ngày 16/4/2015 
Bộ GDĐT 

  

3 H1.01.01.03 

Quy định phát triển chương trình đào tạo 

ĐH-CĐ 

Quyết định số 1008/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/09/2018 
Trường ĐHNT 

  

Quy định xây dựng và điều chỉnh chuẩn 

đầu ra và chương trình đào tạo của 

Trường ĐH Nha Trang 

Quyết định số 218/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 13/03/2014 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định Giáo dục đại cương  
Quyết định số 439/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 10/06/2016 
Trường ĐHNT 

  

4 H1.01.01.04 

Cập nhật Sứ mạng - Tầm nhìn – Phương 

châm – Giá trị cốt lỗi của Trường ĐH 

Nha Trang 

Quyết định số 185/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 21/02/2017 
Trường ĐHNT 

  

5 H1.01.01.05 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên 

quan về mục tiêu của chương trình đào 

tạo 2016 

Báo cáo Khoa KTTC, tháng 

12/2019 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H1.01.01.06 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục Đại học 

Luật số 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 
Quốc hội 

  

7 H1.01.01.07 

Kết quả khảo sát các bên liên quan về sự 

phù hợp của mục tiêu CTĐT với mục 

tiêu GDĐH 

Báo cáo Khoa KTTC, tháng 

12/2019 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 1.2 

1 H1.01.02.01 

Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp 

về sự phù hợp của CĐR_các năm học 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

Báo cáo kết quả khảo sát SV về sự phù 

hợp của CĐR_các năm học 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

Báo cáo kết quả khảo sát thị trường lao 

động về sự phù hợp của CĐR_các năm 

học 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp 

về sự phù hợp của CĐR_các năm học 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

2 H1.01.02.02 

Biên bản thẩm định công tác đánh giá 

CTĐT ngành Kế toán 

Báo cáo thẩm định Ban thẩm tra 

liên ngành, Ngày 25/12/2020 
Ban thẩm định 

  

Khung đánh giá chương trình đào tạo 
Báo cáo Khoa KTTC, Năm 

2020 
Khoa KTTC 

  

3 H1.01.02.03 
Quyết định Ban hanh CTĐT trình độ ĐH 

ngành Kế toán (năm 2021) 

Quyết định số 1199/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 11/11/2021 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 1.3 

1 H1.01.03.01 

Kết quả khảo sát DN đối với sự phù hợp 

của CĐR 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

Kết quả khảo sát SV đối với sự phù hợp 

của CĐR 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

Kết quả khảo sát GV đối với sự phù hợp 

của CĐR 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

2 
H1.01.03.02 

 

Quyết định thành Tổ cập nhật CTĐT 

CTĐT 

Quyết định số 65/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 22/01/2016 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định thành lập BCN CTĐT 
Quyết định số 1373/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 25/10/2019 
Khoa KTTC 

  

3 H1.01.03.03 
Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn 

nhân lực và chuẩn đầu ra của CTĐT 
BCN CTĐT Ngành Kế toán Khoa KTTC 

  

4 H1.01.03.04 
Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR 

các ngành đào tạo 

Quyết định số 2196/QĐ-

BGDĐT, Ngày 22/04/2010 
Bộ GDĐT 

  

5 H1.01.03.05 
Thông báo thu thập ý kiến đánh giá về 

CĐR 

Thông báo số 331/TB-ĐHNT, 

Ngày 23/06/2011 
Trường ĐHNT 

  

6 H1.01.03.06 
Quyết định thành lập các Ban hoàn thiện 

CĐR 

Quyết định số 1313/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 21/10/2011 
Trường ĐHNT 

  

7 H1.01.03.07 Thông báo hướng dẫn hoàn thiện CĐR 
Thông báo số 567/TB-ĐHNT, 

Ngày 21/10/2011 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H1.01.03.08 
Bảng đối sánh CTĐT Kế toán của ĐHNT 

với các trường 

Báo cáo Khoa KTTC, các năm 

học 
Khoa KTTC 

  

9 H1.01.03.09 
Công bố chuẩn đầu ra trên các phương 

tiện 
  

Website Trường   

Website Phòng 

đào tạo   

Website Khoa 

KTTC   

Website tuyển 

sinh   

TIÊU CHUẨN 2: BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 2.1 

1 H2.02.01.01 

Quy định/quy trình xây dựng CTĐT và 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CTĐT 

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015 và Thông tư số 

04/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/3/2016 

Bộ GDĐT 

  

2 H2.02.01.02 
Thông báo v/v cập nhật CTĐT trình độ 

ĐH, CĐ hình thức chính qui.    

Thông báo số 789/TB-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2015 
Trường ĐHNT 

  

3 H2.02.01.03 
Quyết định về việc ban hành mẫu chương 

đào tạo trình độ ĐH 

Quyết định số 1632/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 29/12/2020  
Trường ĐHNT 

  

4 H2.02.01.04 
Chương trình đào tạo ngành Kế toán áp 

dụng từ K54 

Quyết định số 695/QĐ-ĐHNT 

ngày 15 tháng 6 năm 2012 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 
H2.02.01.05 

Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp Quyết định số 506/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 16/05/2019 
Trường ĐHNT 

  

Hướng dẫn đồ án/khoá luận tốt nghiệp   

6 H2.02.01.06 

Biên bản họp BM Kế toán 
Biên bản họp BM Kế toán về 

ĐC Khóa luận/CĐ TN 
BM Kế toán 

  

Biên bản họp Hội đồng Khoa  
Biên bản họp Hội đồng Khoa 

thông qua ĐC/CĐ TN 
Khoa KTTC 

  

Đề cương HP Nhập môn ngành Kế toán 
Đề cương HP Nhập môn ngành 

Kế toán 
BM Kế toán 

  

Thông báo về việc điều chỉnh học phần 

nhập môn ngành 

Thông báo số 456/2019/TB-

ĐHNT, Ngày 08/07/2019 
Trường ĐHNT 

  

Tờ trình thay đổi tên HP TN Tờ trình thay đổi tên HP TN Khoa KTTC   

7 H2.02.01.07 Chương trình đào tạo POHE Chương trình đào tạo POHE Trường ĐHNT   

Tiêu chí 2.2  

1 H2.02.02.01 

QĐ ban hành Đề cương HP và Đề cương 

CTHP 

Quyết định số 371/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 06/05/2016  
Trường ĐHNT 

  

QĐ Ban hành ĐCHP 
Quyết định số 1287/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 12/02/2021  
Trường ĐHNT 

  

2 H2.02.02.02 
Danh mục đề cương HP của ngành Kế 

toán 

Danh mục đề cương HP của 

ngành Kế toán năm 2016 và 

2021 

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Biên bản họp BM Kế toán 
Biên bản họp BM Kế toán ngày 

19/9/2019 
BM Kế toán 

  

3 H2.02.02.03 Danh mục ĐCCT HP của ngành Kế toán 
Danh mục ĐCCT HP của ngành 

Kế toán 
Khoa KTTC 

  

4 H2.02.02.04 Thông báo thẩm định đề cương 
Thông báo số 463/TB-ĐHNT, 

Ngày 04/08/2016 
Trường ĐHNT 

  

5 H2.02.02.05 

Thành lập các hội đồng thẩm định đề 

cương học phần trình độ Đại học 

Quyết định số 1404/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 27/11/2018 
Trường ĐHNT 

  

Đề cương học phần nguyên lý kế toán 
Đề cương học phần nguyên lý 

kế toán 
BM Kế toán 

  

Kế hoạch thẩm định và cập nhật đề 

cương HP trình độ ĐH 

Thông báo số 630/TB-ĐHNT, 

Ngày 12/11/2018 
Trường ĐHNT 

  

6 H2.02.02.06 

Thông báo rà soát, điều chỉnh CTĐT từ 

K58 trở đi 

Thông báo số 484/TB-ĐHNT, 

Ngày 09/06/2018 
Trường ĐHNT 

  

Biên bản họp BM Kế toán Biên bản họp BM Kế toán BM Kế toán   

7 H2.02.02.07 

Danh mục đề cương học phần K63 
Danh mục đề cương học phần 

K63 
Khoa KTTC 

  

Biên bản họp BM Kế toán 
Biên bản họp BM Kế toán 

9/2021 
BM Kế toán 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 2.3 

1 H2.02.03.01 
Minh chứng công bố CTĐT trên website 

của Trường. 

Minh chứng công bố chương 

trình đào tạo trên website của 

Trường. 

Trường ĐHNT 

  

2 H2.02.03.02 
Minh chứng công bố CTĐT trên website 

của Khoa KTTC. 

Minh chứng công bố chương 

trình đào tạo trên website của 

Khoa KTTC. 

Trường ĐHNT 

  

3 H2.02.03.03 
Minh chứng công bố CTĐT trên website 

tuyển sinh của Trường. 

Minh chứng công bố chương 

trình đào tạo trên website tuyển 

sinh của Trường. 

Trường ĐHNT 

  

4 H2.02.03.04 Đề cương HP Nhập môn ngành Kế toán 
Đề cương HP Nhập môn ngành 

Kế toán 
BM Kế toán 

  

5 H2.02.03.05 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Tài liệu quảng bá tuyển sinh Trường ĐHNT   

6 H2.02.03.06 
Danh mục đường link công bố đề cương 

học phần do các BM quản lý 

Danh mục đường link công bố 

đề cương học phần do các BM 

quản lý 

Khoa KTTC 

  

7 H2.02.03.07 
Danh mục địa chỉ đường link công bố 

ĐCCTHP do các BM quản lý 

Danh mục địa chỉ đường link 

công bố ĐCCTHP do các BM 

quản lý 

Khoa KTTC 

  

8 H2.02.03.08 
Minh chứng công bố ĐCCTHP trên 

Elearning của GV 

Minh chứng công bố ĐCCTHP 

trên Elearning của GV 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 3: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu chí 3.1 

1 H3.03.01.01 
Kết quả khảo sát sự tương thích của 

CTDH trong việc đáp ứng CĐR 
Kết quả khảo sát qua các năm Khoa KTTC 

  

2 H3.03.01.02 Biên bản họp BCN CTĐT ngành Kế toán 
Biên bản họp BCN CTĐT 

ngành Kế toán 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 3.2 
1 

H3.03.02.01 Sự đóng góp của từng học phần để đạt 

chuẩn đầu ra (2021) 

Ma trận thể hiện sự đóng góp 

của từng học phần để đạt chuẩn 

đầu ra 

BCN Chương 

trình ngành KT 
  

2 H3.03.02.02 
Kết quả khảo sát sự phù hợp của từng HP 

trong việc đáp ứng CĐR 

Tổng hợp Kết quả khảo sát sự 

phù hợp với chuẩn đầu ra từ 

K57-K60 

Khoa KTTC 

  

  H3.03.03.01 Sơ đồ đào tạo toàn khóa học Sơ đồ đào tạo toàn khóa học 
BCN Chương 

trình ngành KT  

Tiêu chí 3.3 

1 H3.03.03.02 
Kết quả khảo sát các bên liên quan về 

cấu trúc, trình tự logic 

Kết quả khảo sát các bên liên 

quan về cấu trúc, trình tự logic 
Khoa KTTC 

  

2 H3.03.03.03 
Kết quả khảo sát SV cuối khóa về sự 

mềm dẻo của CTĐT 

Kết quả khảo sát SV cuối khóa 

về sự mềm dẻo của CTĐT 
Khoa KTTC 

  

3 H3.03.03.04 

Bảng tóm tắt những thay đổi trong giai 

đoạn 5 năm của chương trình đào tạo 

theo từng nội dung 

Báo cáo tổng kết năm 2021 Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H3.03.03.05 
Những khác biệt giữa CTDH ở năm 2021 

và CTDH ở năm 2016  

Những khác biệt giữa CTDH ở 

năm 2021 và CTDH ở năm 

2016  

Khoa KTTC 

  

TIÊU CHUẨN 4: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu chí 4.1 

1 H4.04.01.01 

QĐ về việc cập nhật sứ mạng – tầm nhìn 

– Phương châm – Giá trị cốt lõi của 

Trường ĐHNT 

Quyết định số 185//QĐ-ĐHNT 

ngày 21/02/2017 
Trường ĐHNT 

  

2 H4.04.01.02 

Quyết định ban hành tổ xây dựng triết lý 

GD 

Quyết định số 890/QĐ-ĐHNT 

ngày 14/8/2018 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo lấy ý kiến GV về việc xây 

dựng triết lý giáo dục 

Thông báo của Tổ xây dựng 

triết lý và mục tiêu giáo dục 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định ban hành triết lý giáo dục 
Quyết định số 840/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 25/7/2019 
Trường ĐHNT 

  

3 H4.04.01.03 
Công khai triết lý giáo dục và mục tiêu 

giáo dục của trường ĐHNT 

Công khai triết lý giáo dục và 

mục tiêu giáo dục của trường 

ĐHNT 

Trường ĐHNT 

  

4 H4.04.01.04 

Phổ biến triết lý giáo dục và mục tiêu 

giáo dục của trường ĐHNT đến GV của 

Khoa KTTC 

Biên bản họp khoa tháng 

9/2019 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Phổ biến triết lý giáo dục và mục tiêu 

giáo dục của trường ĐHNT đến SV của 

Khoa KTTC 

Nội dung chào cờ SV đầu năm 

học 2019 - 2020 
Khoa KTTC 

  

Phổ biến triết lý giáo dục và mục tiêu 

giáo dục của trường ĐHNT đến SV của 

Khoa KTTC 

ĐC HP Nhập môn ngành BM Kế toán 

  

5 H4.04.01.05 

Phổ biến đến NH ở tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa học 
Thông báo qua Email Trường ĐHNT 

  

Phổ biến đến NH ở tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa học 

Kế hoạch của tuần sinh hoạt đầu 

khóa 
Trường ĐHNT 

  

6 H4.04.01.06 

Phổ biến triết lý giáo dục và mục tiêu 

giáo dục của trường ĐHNT đến GV và 

SV của Khoa KTTC 

Phổ biến qua email của GV và 

SV 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 4.2 1 H4.04.02.01 

Quyết định về Quy định đào tạo tín chỉ 
Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 28/02/2013 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định, Quy định đào tạo ĐH CD hệ 

chính quy 

Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 05/09/2017 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định về Ban hành Quy chế đào tạo 
Quyết định số 753/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 13/08/2021 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định, Quy định về đào tạo trình độ 

đại học 

Quyết định số 931/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 19/08/2019 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H4.04.02.02 Hệ thống Elearning NTU Hệ thống Elearning NTU Trường ĐHNT   

3 H4.04.02.03 
Quyết định - Ban hành Chuẩn mực hoạt 

động GD 

Quyết định số 984/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/10/2014 
Trường ĐHNT 

  

4 H4.04.02.04 
Bảng tổng hợp các phương pháp giảng 

dạy khác nhau được sử dụng 

Bảng tổng hợp các phương 

pháp giảng dạy khác nhau được 

sử dụng 

Khoa KTTC 

  

5 H4.04.02.05 

Đề cương Khóa luận tốt nghiệp ĐC Khóa luận tốt nghiệp BM Kế toán   

Đề cương Chuyên đề tốt nghiệp ĐC Chuyên đề tốt nghiệp BM Kế toán   

Quyết định về thành lập Hội đồng bảo vệ 

Khóa luận 

QĐ thành lập Hội đồng bảo vệ 

Khóa luận 
Trường ĐHNT 

  

Danh sách SV bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp 

Danh sách SV bảo vệ khóa luận 

tốt nghiệp 
Khoa KTTC 

  

6 H4.04.02.06 

Hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH thông qua 

CVHT 

Tổng hợp kết quả gặp SV có kết 

quả HT yếu, kém 
Khoa KTTC 

  

Hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH thông qua 

các hội nghị học tốt 

Chương trình hội nghị học tốt 

hằng năm 
Khoa KTTC 

  

7 H4.04.02.07 

Hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH thông qua 

sổ tay SV  

Hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH 

thông qua sổ tay SV  
Khoa KTTC 

  

Kế hoạch đào tạo, kế hoạch năm học, 

đăng ký HP 

Kế hoạch đào tạo, kế hoạch 

năm học, đăng ký HP 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H4.04.02.08 

Kết quả khảo sát NH về hoạt động GD 

của GV 

Kết quả khảo sát NH về hoạt 

động GD của GV 
Phòng ĐBCLKT 

  

Biên bản họp BM Kế toán 

Biên bản họp BM Kế toán về 

xử lý thông tin của các bên liên 

quan 

BM Kế toán 

  

9 H4.04.02.09 Kết quả khảo sát SV cuối khóa 
Báo cáo tổng hợp Kết quả khảo 

sát SV năm cuối 
Khoa KTTC 

  

10 H4.04.02.10 Hoạt động ngoại Khóa Hình ảnh Tham quan tại DN, NH Khoa KTTC   

11 H4.04.02.11 

Hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH thông qua 

các buổi nói chuyện của Hội nghề 

nghiệp, DN 

Báo cáo tổng hợp các buổi nói 

chuyện của VACPA, Chuyên 

gia và DN với SV của Khoa 

Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 4.3 

1 H4.04.03.01 

Quy trình đào tạo đại học và cao đăng 
Quyết định số 586/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 03/06/2019 
Trường ĐHNT 

  

Quy trình triển khai công tác tốt nghiệp 
Quy trình triển khai công tác tốt 

nghiệp 
Phòng ĐTĐH 

  

Quyết định về hướng dẫn thực hiện công 

tác tốt nghiệp 

Quyết định số 506/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 16/05/2019 
Trường ĐHNT 

  

2 H4.04.03.02 
Danh mục Đề tài NCKH SV tham gia các 

cuộc thi NCKH trong SV  

Danh mục Đề tài NCKH SV 

tham gia các cuộc thi NCKH 

trong SV  

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H4.04.03.03 

Quyết định về Quy định đào tạo các Lớp 

ngắn hạn 
  Trường ĐHNT 

  

Danh sach SV theo học lớp khai báo thuế 
Danh sách SV học lớp khai báo 

thuế 
Khoa KTTC 

  

Danh sach SV theo học lớp kế toán máy 
Danh sách SV học lớp kế toán 

máy 
Khoa KTTC 

  

Danh sach SV theo học lớp tiếng anh 

chuyên ngành 

Danh sách SV học lớp tiếng anh 

chuyên ngành 
Khoa KTTC 

  

4 H4.04.03.04 
Quyết định đào tạo trình độ Thạc sỹ kế 

toán 

Quyết định số 2852/QĐ-

BGDĐT, Ngày 10/9/2021 
Bộ GDĐT 

  

5 H4.04.03.05 

Các hoạt động định kỳ của câu lạc bộ  
Tổng hợp các HĐ của Câu lạc 

bộ AFC 
Khoa KTTC 

  

Danh sách SV tham gia cuộc thi CPA 
Danh sách SV tham gia cuộc thi 

CPA 
Khoa KTTC 

  

Danh sách SV tham gia cuộc WAPA 
Danh sách SV tham gia cuộc 

WAPA 
Khoa KTTC 

  

6 H4.04.03.06 

Các hoạt động cộng đồng của GV về hỗ 

trợ người học 

Tổng hợp các HĐ cộng đồng 

của GV Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

Hoạt động gặp gỡ SV có kết quả yếu, 

kém và cảnh báo trong học tập 

Bảng tổng hợp GV CVHT gặp 

SV có kết quả yếu, kém và bị 

cảnh bảo hàng năm 

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Hoạt động gặp gỡ SV có kết quả yếu, 

kém và cảnh báo trong học tập 

Biên bản gặp gỡ, trao đổi giữa 

BCN Khoa, CVHT và SV có 

kết quả yếu, kém, cảnh báo 

trong học tập 

Khoa KTTC 

  

TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 5.1 

1 H5.05.01.01 

Quyết định về quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT, Ngày 15/8/2007 
Bộ GDĐT 

  

2 H5.05.01.02 

Quy định về đánh giá học phần 
Quyết định số 474/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 21/6/2016 
Trường ĐHNT 

  

Quy định về đánh giá học phần 
Quyết định số 631/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 23/5/2018 
Trường ĐHNT 

  

Quy định về đánh giá học phần 
Quyết định số 981/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 21/9/2021 
Trường ĐHNT 

  

Hướng dẫn tổ chức thi trực tuyến 
TB 449/TB-ĐNHT, Ngày 

01/7/2021 
Trường ĐHNT 

 

3 H5.05.01.03 
QĐ hướng dẫn thực hiện công tác tốt  

nghiệp 

Quyết định số 506/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 16/5/2019 
Trường ĐHNT 

  

4 H5.05.01.04 
Công bố các quy định về đánh giá đến 

người học 
Trang web của Khoa Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H5.05.01.05 
Thông báo đánh giá năng lực ngoại ngữ 

và và tin học đầu vào 

Thông báo đánh giá năng lực 

ngoại ngữ và và tin học đầu vào 
Trường ĐHNT 

  

6 H5.05.01.06 Kế hoạch học tập từng học kỳ/năm học 
Kế hoạch học tập từng học 

kỳ/năm học 
Trường ĐHNT 

  

7 H5.05.01.07 
Quy trình xây dựng kế hoạch giảng dạy, 

học tập năm học đại học chính quy 

Thông báo số 789/TB-ĐHNT, 

Ngày 07/12/2021 
Trường ĐHNT 

  

8 H5.05.01.08 

Tài liệu hướng dẫn thiết kế phương pháp 

đánh giá 
Các tài liệu hướng dẫn PPĐG Trường ĐHNT 

  

Tài liệu hướng dẫn thiết kế phương pháp 

đánh giá 
Phương pháp Rubric Trường ĐHNT 

  

9 H5.05.01.09 
QĐ quy định về đánh giá học phần (thay 

QĐ 631/QĐ-ĐHNT) 

Quyết định số 981/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 21/09/2021 
Trường ĐHNT 

  

10 H5.05.01.10 Kết quả khảo sát NH đối với GV 
Báo cáo tổng hợp kết quả khảo 

sát NH đối với GV 
Khoa KTTC 

  

11 H5.05.01.11 
Bảng tổng hợp các PPĐG ở các HP trong 

CTĐT 

Bảng tổng hợp các PPĐG ở các 

HP trong CTĐT 
Khoa KTTC 

  

12 H5.05.01.12 

Hồ sơ đánh giá khóa luận tốt nghiệp Danh sách SV bảo vệ Khóa luận Khoa KTTC   

Hồ sơ đánh giá khóa luận tốt nghiệp 
Danh sách Hội đồng bảo vệ tốt 

nghiệp 
Khoa KTTC 

  

Hồ sơ đánh giá khóa luận tốt nghiệp Phiếu chấm phản biện Khoa KTTC   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Hồ sơ đánh giá khóa luận tốt nghiệp Phiếu chấm thành viên hội đồng Khoa KTTC   

Hồ sơ đánh giá khóa luận tốt nghiệp 
Bảng điểm tổng hợp Khóa luận 

tốt nghiệp 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 5.2 

1 H5.05.02.01 

Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các 

CTĐT trình độ đại học và cao đẳng 

không chuyên ngữ 

Quyết định số 74/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 06/02/2017, và Quyết 

định số 1128/QĐ-ĐHNT, Ngày 

20/09/2018 

Trường ĐHNT 

  

Quy định đào tạo tin học 
Quyết định số 358/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 02/04/2019 
Trường ĐHNT 

  

2 H5.05.02.02 
QĐ về quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện của SV  

Quyết định số 1231/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2015 
Trường ĐHNT 

  

3 H5.05.02.03 
Phổ biến đến NH ở tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa học 

Kế hoạch của tuần sinh hoạt đầu 

khóa 
Trường ĐHNT 

  

4 H5.05.02.04 
Phổ biến đến NH ở buổi gặp mặt SV đầu 

Khóa 

Chương trình gặp mặt SV đầu 

khóa 
Khoa KTTC 

  

5 H5.05.02.05 Nội dung các buổi chào cờ SV 
Tổng hợp nội dung các buổi 

chào cờ SV 
Khoa KTTC 

  

6 H5.05.02.06 Tổng hợp kết quả đối thoại SV Tổng hợp kết quả đối thoại SV Khoa KTTC   

Tiêu chí 5.3 

1 H5.05.03.01 Đề thi qua các năm Đề thi của các HP BM Kế toán   

2 H5.05.03.02 
Quy định về xây dựng, phát triển ngân 

hàng câu hỏi thi đánh giá HP 

Thông báo số 564/TB-ĐHNT, 

Ngày 17/10/2018 
Trường ĐHNT 

  



 

17 

 

Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H5.05.03.02 
Quy định về xây dựng, phát triển ngân 

hàng câu hỏi thi đánh giá HP 

Thông báo số 806/TB-ĐHNT, 

Ngày 10/12/2021 
Trường ĐHNT 

  

H5.05.03.02 

Biên bản họp triển khai quy định về xây 

dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi 

đánh giá HP 

Biên bản họp BM, tháng 

12/2021 
BM Kế toán 

  

3 H5.05.03.03 Bài thi và Bảng điểm Bài thi và Bảng điểm BM Kế toán   

4 H5.05.03.04 Bảng điểm HP Bảng điểm HP BM Kế toán   

5 H5.05.03.05 
Kết quả thanh/kiểm tra công tác chấm 

thi, lưu bài thi 

Báo cáo kết quả thanh tra ra đề 

thi, chấm thi, và lưu trữ bài thi 
Phòng ĐBCLKT 

  

6 H5.05.03.06 
Quy định lưu trữ bài thi 

Thông báo số 835/TB-ĐHNT, 

Ngày 05/12/2019 
Trường ĐHNT 

  

Biên bản lưu giữ bài thi Biên bản lưu giữ bài thi Phòng ĐBCLKT   

7 H5.05.03.07 Phiếu đánh giá điểm rèn luyện SV 
Tổng hợp các Phiếu đánh giá 

điểm rèn luyện của SV 
Khoa KTTC 

  

8 H5.05.03.08 Tổng hợp kết quả khiếu nại về KTĐG 

Bảng thống kê tình hình khiếu 

nại về KTĐG của SV qua các 

năm 

Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 5.4 1 H5.05.04.01 
Triển khai Công tác GV nhập điểm vào 

phần mềm 

Thông báo số 372/TB-ĐHNT, 

Ngày 18/06/2018 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H5.05.04.02 
Tổng hợp kết quả chưa hoàn thành công 

tác điểm trên hệ thống 

Tổng hợp thống kê GV chưa 

hoàn thành công tác điểm qua 

các năm  

Phòng ĐTĐH 

  

3 H5.05.04.03 Cảnh báo kết quả học tập 
Tổng hợp cảnh báo kết quả học 

tập 
Phòng CTCTSV 

  

4 H5.05.04.04 
Kết quả học tập của SV ngành Kế toán 

qua các năm 

Tổng hợp kết quả học tập của 

SV ngành Kế toán qua các năm 
Khoa KTTC 

  

5 H5.05.04.05 Thống kê SV tốt nghiệp đúng hạn 
Thống kê SV tốt nghiệp đúng 

hạn qua các Khóa 
Khoa KTTC 

  

6 H5.05.04.06 Kết quả khảo sát SV năm cuối 
Tổng hợp Kết quả khảo sát SV 

năm cuối 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 5.5 

1 H5.05.05.01 Quy trình điều chỉnh kết quả kiểm tra, thi 
Quy trình điều chỉnh kết quả 

kiểm tra, thi 
Trường ĐHNT 

  

2 H5.05.05.02 Phiếu điều chỉnh điểm 

Mẫu ban hành theo QĐ 

631/QĐ-ĐHNT, Ngày 

23/5/2018 và QĐ 981 

Trường ĐHNT 

  

3 H5.05.05.03 Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi 

Mẫu ban hành theo QĐ 

631/QĐ-ĐHNT, Ngày 

23/5/2018 và QĐ 981 

Trường ĐHNT 

  

4 H5.05.05.04 Sổ tay SV Sổ tay SV Trường ĐHNT   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H5.05.05.05 Báo cáo hàng tháng của CVHT Báo cáo hàng tháng của CVHT Khoa KTTC   

6 H5.05.05.06 
Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, giải quyết tố cáo 

Quyết định số 1515/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 11/12/2020 
Trường ĐHNT 

  

7 H5.05.05.07 
Báo cáo tổng kết công tác sinh viên hàng 

năm 
Báo cáo công tác sinh viên Phòng CTCTSV 

 

TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Tiêu chí 6.1 

1 H6.06.01.01 
Chiến lược phát triển trường ĐHNT đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

Quyết định số 1916/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 31/12/2013 
Trường ĐHNT 

  

2 H6.06.01.02 
Thông báo quy hoạch viên chức giảng 

dạy 2016-2021 

Thông báo số 93/TB-ĐHNT, 

Ngày 26/02/2016 
Trường ĐHNT 

  

3 H6.06.01.03 
Quy định về công tác đào tạo bồi dưỡng 

2018 

Quyết định số 717/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 15/06/2021 
Trường ĐHNT 

  

4 H6.06.01.04 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ĐHNT 

2019 - 2021 

Kế hoạch số 333/KH-ĐHNT, 

Ngày 22/05/2019 
Phòng TCNS 

  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 

học 2020 – 2021 

Kế hoạch số 598/KH-ĐHNT, 

Ngày 17/09/2020 
Phòng TCNS 

  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 

học 2021 – 2022 

Kế hoạch số 697/KH-ĐHNT, 

Ngày 03/11/2021 
Trường ĐHNT 

  

5 H6.06.01.05 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC 

Khoa KTTC 2016-2026 

KHLT 610-12-9-2019 quy 

hoach VC quan ly 2021-2026 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H6.06.01.06 
Kế hoạch hoạt động hàng năm Khoa 

KTTC 

Kế hoạch hoạt động hàng năm 

Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

7 H6.06.01.07 
Danh sách cán bộ, giảng viên đến tháng 

08/2020 
Danh sách cán bộ giảng viên Phòng TCNS 

 

8 H6.06.01.08 
Danh sách GV, NCV tham dự các lớp bồi 

dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ 

Danh sách CB,NV cử đi đào tạo 

Khoa KTTC (16-20) 
Phòng TCNS 

  

9 H6.06.01.09 
Các thông báo tuyển dụng viên chức các 

năm (2012-2019) 

Thông báo số 256/TB-ĐHNT, 

Ngày 07/05/2014 

Trường ĐHNT 

  

Thông báo số 258/TB-ĐHNT, 

Ngày 21/05/2015   

Thông báo số 303/TB-ĐHNT, 

Ngày 18/05/2018   

Thông báo số 404/TB-ĐHNT, 

Ngày 08/07/2019   

10 H6.06.01.10 
Quyết định tuyển dụng viên chức qua các 

năm (2014-2019) 

Quyết định số 99/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 18/02/2014 

Phòng TCNS 

  

Quyết định số 815/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 25/08/2014   

Quyết định số 1002/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 28/10/2015   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quyết định số 303/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 18/05/2018   

Quyết định số 1363/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 22/10/2019   

11 H6.06.01.11 
Quy định về chính sách gắn kết hoạt 

động cộng đồng 

Quyết định số 139/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 20/02/2020 
Trường ĐHNT 

  

12 H6.06.01.12 
Hoạt động PVCĐ của GV Khoa KTTC 

giai đoạn 2016 - 2021 

Tổng hợp các HĐ PVCĐ của 

GV Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 6.2 

1 H6.06.02.01 
Thông tư 06 BGDĐT về xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Thông tư số 06/TT-BGDĐT, 

Ngày 28/02/2018 
Bộ GDĐT 

  

2 H6.06.02.02 

Thông tư 47 BGDĐT về Chế độ làm việc 

của GV 

Thông tư số 47/TT-BGDĐT, 

Ngày 31/12/2014 
Bộ GDĐT 

  

Thông tư 20 BGD về Chế độ làm việc 

GV cơ sở giáo dục 

Thông tư số 20/TT-BGDĐT, 

Ngày 27/07/2020 
Bộ GDĐT 

  

3 H6.06.02.03 
Danh sách giảng viên khoa KTTC tính 

đến 31.12.2021 

Danh sách giảng viên Khoa 

KTTC 
Phòng TCNS 

  

4 H6.06.02.04 
Số liệu SV ngành Kế toán, Khoa KTTC 

(giai đoạn 2016-2021) 

Báo cáo tổng hợp SV ngành Kế 

toán (2016-2021) 
Phòng ĐTĐH 

  

5 H6.06.02.05 
Quy chế chi tiêu nội bộ trường ĐHNT 

2015 

Quyết định số 1233/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2015 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quy chế chi tiêu nội bộ trường ĐHNT 

2017 

Quyết định số 1179/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 22/11/2017 
Trường ĐHNT 

  

Các nội dung điều chỉnh QCCTNB và tờ 

trình, quyết định liên quan 12.2020 

Quyết định số 850/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 14/12/2020 
Trường ĐHNT 

  

6 H6.06.02.06 

Định mức giờ giảng và  NCKH của GV 

năm học 2018 -2019 
Định mức giảng dạy Trường ĐHNT 

  

Định mức giờ giảng và  NCKH của GV 

năm học 2020-2021 theo TT 20 và TB 

850 

Định mức giảng dạy Trường ĐHNT 

  

Quyết định giao định mức giảng dạy 

2020-2021 

Quyết định số 449/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 23/04/2021 
Trường ĐHNT 

  

7 H6.06.02.07 Bảng phân công giảng dạy qua các năm 
Bảng phân công giảng dạy khoa 

KTTC 
Khoa KTTC 

  

8 H6.06.02.08 

Tổng hợp vượt giờ thanh toán năm học 

2016-2017 khoa KTTC 

Danh sách giảng viên Khoa 

KTTC 
Phòng TCNS 

  

Tổng hợp vượt giờ thanh toán năm học 

2017-2018 khoa KTTC 

Danh sách giảng viên Khoa 

KTTC 
Phòng TCNS 

  

Tổng hợp vượt giờ thanh toán năm học 

2018-2019 khoa KTTC 

Danh sách giảng viên Khoa 

KTTC 
Phòng TCNS 

  

Tổng hợp vượt giờ thanh toán năm học 

2019-2020 khoa KTTC 

Danh sách giảng viên Khoa 

KTTC 
Phòng TCNS 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H6.06.02.09 

Kết quả phân loại viên chức, tập thể, thi 

đua khen thưởng 2014 - 2015 

Quyết định số 962-963/QĐ-

ĐHNT, Ngày 16/10/2015 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả phân loại viên chức, tập thể, thi 

đua khen thưởng 2015-2016 

Quyết định số 897-898/QĐ-

ĐHNT, Ngày 20/10/2016 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả phân loại viên chức, tập thể, thi 

đua khen thưởng 2016-2017 

Quyết định số 1139-1140/QĐ-

ĐHNT, Ngày 09/11/2017 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả phân loại viên chức, tập thể, thi 

đua khen thưởng 2017-2018 

Quyết định số 1235,1237/QĐ-

ĐHNT, Ngày 15/10/2018 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả phân loại viên chức, tập thể, thi 

đua khen thưởng 2018-2019 

Quyết định số 1498,1499/QĐ-

ĐHNT, Ngày 19/11/2019 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả phân loại viên chức, tập thể, thi 

đua khen thưởng 2019-2020 

Quyết định số 1446,1447/QĐ-

ĐHNT, Ngày 26/11/2020 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 1646,1647/QĐ-

ĐHNT, Ngày 31/12/2020   

Tiêu chí 6.3 1 H6.06.03.01 

Luật giáo dục đại học sửa đổi_2018 
Luật Số 34/2018/QH14, Ngày 

29/11/2018 
Quốc Hội 

  

Luật số 52 Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức 

Luật Số 52/2019/QH14, Ngày 

06/12/2019 
Quốc Hội 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Nghị định 115 quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức 

NĐ Số 115/2020/NĐ-CP, Ngày 

25/09/2020 
Chính phủ 

  

Thông tư 05 về quy định thời gian tập sự 
Thông tư số 05/TT-BGDĐT, 

Ngày 21/03/2016 
Bộ GDĐT 

  

2 H6.06.03.02 

Quy định chức năng nhiệm vụ của các 

đơn vị ĐHNT_2018 

Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/02/2018 
Trường ĐHNT 

  

Quy định bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp VCGD_ĐHNT 

Quyết định số 1226/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2015 
Trường ĐHNT 

  

Quy định về tuyển dụng, tập sự, chức 

danh nghề nghiệp viên chức ĐHNT 

Quyết định số 357/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 05/04/2018 
Trường ĐHNT 

  

3 H6.06.03.03 

Quy định thời gian kéo dài làm việc của 

Giảng  viên 

Quyết định số 777/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 21/08/2017 
Trường ĐHNT 

  

Quy định công tác trợ giảng ĐHNT 
Quyết định số 52/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 26/02/2015 
Trường ĐHNT 

  

4 H6.06.03.04 
Quy chế bổ nhiệm viên chức quản lý 

2021_ĐHNT 

Quyết định số 779/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 25/08/2021 
Trường ĐHNT 

  

5 H6.06.03.05 
Kế hoạch bổ nhiệm phó trưởng đơn vị 

nhiệm kỳ 2016-2021 

Kế hoạch số 435/KH-ĐHNT, 

Ngày 28/07/2017 
Trường ĐHNT 

  

6 H6.06.03.06 
Quyết định Bổ nhiệm Trưởng khoa, 

Trưởng BM 
  Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H6.06.03.07 Quyết định về bổ nhiệm chức danh GV   Trường ĐHNT   

8 H6.06.03.08 
Chính sách tuyển dụng GV của Khoa 

KTTC 

Kế hoạch tuyển dụng GV Khoa 

KTTC 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 6.4 

1 H6.06.04.01 

Quy định đánh giá, phân loại TT, CC, 

VC, NLD  2019 

Quyết định số 1633/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 24/12/2019 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 1634/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 24/12/2019 
Trường ĐHNT 

  

Quy định về công tác đánh giá, phân loại 

VC 2016 

Quyết định số 276/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 04/04/2016 
Trường ĐHNT 

  

Quy định về công tác đánh giá, phân loại 

VC 2018 

Quyết định số 411/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 16/04/2018 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo hướng dẫn công tác đánh giá, 

phân loại VC 2021 

Thông báo số 469/TB-ĐHNT, 

Ngày 12/07/2021 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo số 468/TB-ĐHNT, 

Ngày 12/07/2021 
Trường ĐHNT 

  

2 H6.06.04.02 
Biểu mẫu đánh giá giảng viên từ người 

học qua các năm 
  Phòng ĐBCLKT 

 

 

3 
H6.06.04.03 

Quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy 
Thông báo số 760/TB-ĐHNT, 

Ngày 22/12/2014 
Trường ĐHNT 

  

Các biểu mẫu đánh giá giảng dạy của GV 
Thông báo số 760/TB-ĐHNT, 

Ngày 22/12/2014 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

 

4 
H6.06.04.04 

Quyết định thành lập hội đồng thi đua 

Khoa KTTC qua các năm 

Quyết định số 184/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 05/08/2021 
Khoa KTTC 

  

Quyết định số 465/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 12/07/2019 
 

  

5 H6.06.04.05 
Kết quả phân loại CBVC Khoa KTTC 

qua các năm 
  Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 6.5 

1 H6.06.05.01 
Kế hoạch hằng năm của Khoa KTTC   

  
Khoa KTTC 

  

Chương trình hành động   

2 H6.06.05.02 
Thông báo hỗ trợ giảng viên tham dự lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

Thông báo số 300/TB-ĐHNT, 

Ngày 20/05/2016 
Phòng TCNS 

  

3 H6.06.05.03 
Thông báo thi giảng viên chính và giảng 

viên cao cấp năm 2019 

Thông báo số 437/TB-ĐHNT, 

Ngày 27/06/2019 
Phòng TCNS 

  

4 H6.06.05.04 
Thông báo đăng ký bồi dưỡng nâng cao 

năng lực quản trị 2020-2022 

Thông báo số 237/TB-ĐHNT, 

Ngày 23/04/2020 
Phòng TCNS 

  

5 H6.06.05.05 
Danh sách CVVC của khoa được đào tạo 

bồi dưỡng 
  Phòng TCNS 

  

6 H6.06.05.06 

Đánh giá kết quả hoạt động khoa KTTC 

qua các năm 

Tổng hợp danh sách CVVC của 

khoa được đào tạo bồi dưỡng 

giai đoạn 2016 - 2021 

Khoa KTTC 

  

Kết quả hoạt động NCKH Khoa KTTC 

qua các năm 
  Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H6.06.05.07 
Quy định khen thưởng GV có các công 

trình NCKH 
  Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 6.6 

1 H6.06.06.01 

Nghị định 91/2017/NĐ-CP của chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của 

luật thi đua khen thưởng 

NĐ Số 91/2017/NĐ-CP, Ngày 

31/07/2020 
Chính Phủ 

  

Thông tư  21/2020 hướng dẫn công tác 

TĐKT ngành Giáo dục 

Thông tư số 21/TT-BGDĐT, 

Ngày 31/07/2020 
Bộ GDĐT 

  

Công văn triển khai một số quy định của 

TT  21/2020 hướng dẫn công tác TĐKT 

ngành Giáo dục. 

CV số 3106/BGDĐT-TĐKT, 

Ngày 17/08/2020 
Bộ GDĐT 

  

2 H6.06.06.02 

Mẫu bản trích ngang thành tích, tờ trình 

đề nghị tặng giấy khen 

Quyết định số 1634/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 24/12/2019 (Phụ lục) 
Khoa KTTC 

  

Quyết định khen thưởng của Bộ GDĐT, 

Tỉnh, Công đoàn 

Quyết định số 1467/QĐ-

BGDĐT, Ngày 05/06/2020 
Các đơn vị 

  

3 H6.06.06.03 

Quyết định khen thưởng của Trường 

Quyết định số 1362/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 19/11/2018 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo số 524/TB-ĐHNT, 

Ngày 26/07/2019 
 

  

Quyết định khen thưởng của Khoa 
Quyết định khen thưởng hàng 

năm 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H6.06.06.04 

Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo 

dục qua các năm 

Quyết định số 1467/QĐ-

BGDĐT, Ngày 05/06/2020 
Bộ GDĐT 

  

Quyết định nâng lương trước thời hạn 
Quyết định số 355/QĐ-

BGDĐT, Ngày 29/04/2016 
Phòng TCNS 

  

5 H6.06.06.05 

Kết quả bình bầu danh hiệu thi đua qua 

các năm 

Quyết định danh hiệu thi đua 

hàng năm 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả bình bầu khen thưởng giảng viên 

các cấp qua các năm 

Quyết định khen thưởng giảng 

viên các cấp qua các năm 
Trường ĐHNT 

  

6 H6.06.06.06 
QĐ khen thưởng của Khoa KTTC đối với 

GV qua các năm 

Quyết định khen thưởng của 

Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 6.7 

1 H6.06.07.01 Quy định về hoạt động KHCN ĐHNT 
Quyết định số 403/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 24/04/2015 
Phòng TCNS 

  

2 H6.06.07.02 Thông báo thanh toán giờ giảng 
Thông báo số 623/TB-ĐHNT, 

Ngày 24/09/2020 
 

  

3 H6.06.07.03 
Thông báo đề tài nghiên cứu khoa học 

hàng năm 
  Phòng KHCN 

  

4 H6.06.07.04 
Quyết định về việc phê duyệt đề tài 

NCKH cấp trường 
  Phòng KHCN 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 7.1 1 H7.07.01.01 
Danh sách cán bộ theo đơn vị chức năng 

đến tháng 10/2021 
Tháng 10/2021 

Website Trường 

ĐHNT   

Tiêu chí 7.2 
1 H7.07.02.01 

Quy chế thực hiện dân chủ trong trường 

ĐH Nha Trang 

Quyết định số 447/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 15/06/2016 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 746/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 27/06/2018 
HĐ Trường 

  

Nghị quyết Số 817/NQ-ĐHNT, 

Ngày 17/08/2020 
HĐ Trường 

  

2 H7.07.02.02 Quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ   Trường ĐHNT   

Tiêu chí 7.3 

  

1 H7.07.03.01 
QĐ tiêu chuẩn chức năng nhiệm vụ làm 

việc của thư ký khoa, viện 

Quyết định số 287/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 06/4/2016 
Trường ĐHNT 

  

2 H7.07.03.02 
Kết quả khảo sát NH đối với đội ngũ 

phục vụ 
  Khoa KTTC 

  

Tiêu chí  7.4 

 1 H6.06.01.01 
Chiến lược phát triển trường ĐHNT đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

Quyết định số 1916/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 31/12/2013 
Trường ĐHNT 

  

2 H6.06.01.03 
Quy định về công tác đào tạo bồi dưỡng 

2018 

Quyết định số 717/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 15/06/2021 
Trường ĐHNT 

 

3 H6.06.01.04 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ĐHNT 

2019 - 2021 

Kế hoạch số 333/KH-ĐHNT, 

Ngày 22/05/2019 
Phòng TCNS 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 

học 2020 – 2021 

Kế hoạch số 598/KH-ĐHNT, 

Ngày 17/09/2020 
Phòng TCNS 

 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 

học 2021 – 2022 

Kế hoạch số 697/KH-ĐHNT, 

Ngày 03/11/2021 
Trường ĐHNT 

 

4 H6.06.01.07 
Danh sách cán bộ, giảng viên đến tháng 

08/2020 
Danh sách cán bộ giảng viên Phòng TCNS 

 

Tiêu chí 7.5 
1 H7.07.05.01 

QĐ về chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ 

nhân viên  
  Trường ĐHNT 

  

2 H7.07.05.02 QĐ về đánh giá đội ngũ nhân viên    Trường ĐHNT   

TIÊU CHUẨN 8: CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 8.1 1 H8.08.01.01 
Các thông tư, hướng dẫn, quy chế tuyển 

sinh của Bộ 

Thông tư số 09/TT-BGDĐT, 

Ngày 07/05/2020 
Bộ GDĐT 

  

Thông tư số 01/TT-BGDĐT, 

Ngày 25/02/2019 
Bộ GDĐT 

  

Thông tư số 06/TT-BGDĐT, 

Ngày 28/02/2018 
Bộ GDĐT 

  

CV 899/BGDĐT-GDĐH, Ngày 

09/03/2018 
Bộ GDĐT 

  

Thông tư số 07/TT-BGDĐT, 

Ngày 01/03/2018 
Bộ GDĐT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Thông tư số 05/TT-BGDĐT, 

Ngày 25/01/2017 
Bộ GDĐT 

  

Thông tư số 03/TT-BGDĐT, 

Ngày 14/03/2016 
Bộ GDĐT 

  

2 H8.08.01.02 Kế hoạch tuyển sinh của Trường NTU 

Thông báo số 319/TB-ĐHNT, 

Ngày 03/08/2020  
Trường ĐHNT 

  

TB tuyển sinh trên web 

(ntu.edu.vn) các năm 
Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch số 76/KH-ĐHNT, 

Ngày 12/02/2018 
Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch số 271/KH-ĐHNT, 

Ngày 07/05/2018 
Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch số 252/KH-ĐHNT, 

Ngày 25/04/2017 
Trường ĐHNT 

  

3 H8.08.01.03 
Quảng bá tuyển sinh và các hoạt động 

hợp tác 

Hình ảnh tuyển sinh NTU Trường ĐHNT   

Video tư vấn tuyển sinh của 

Khoa KTTC 2020, 2021 
Khoa KTTC 

  

Video giới thiệu Khoa KTTC, 

Ngành Kế toán, Ngành Kiểm 

toán 

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Hình ảnh tuyển sinh, nhập học SV 

Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

Hình ảnh ngày hội sách NTU Trường ĐHNT   

Kế hoạch và các hoạt động 

quảng bá 2016-2019 
Trường ĐHNT 

  

Hình ảnh tổ chức Openday Khoa 

KTTC 
Khoa KTTC 

  

4 H8.08.01.04 Phân tích, dự báo nguồn nhân lực 

Bảng tổng hợp SV có việc làm (2016-

2019) 

Trung tâm 

HTVL&KN   

Bảng kết quả khảo sát việc làm SV 

(2018-2019) 

Trung tâm 

HTVL&KN   

Kết quả khảo sát doanh nghiệp (2018-

2020) 

Trung tâm 

HTVL&KN   

5 H8.08.01.05 Dự thảo, đề án tuyển sinh Đề án tuyển sinh qua các năm Phòng ĐTĐH   

6 H8.08.01.06 Hỗ trợ SV thuộc diện chính sách 

NĐ Số 86/2015/NĐ-CP, Ngày 

02/10/2015 
Chính phủ 

  

Quyết định số 1459/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 11/11/2019 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số1434/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 03/12/2018 
Trường ĐHNT 

  

https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.03%20a.tuyensinh.ntu.edu.vn.pdf
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.03%20a.tuyensinh.ntu.edu.vn.pdf
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.03%20d.Nga%CC%80yho%CC%A3%CC%82isa%CC%81ch20172019.pdf
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.03%20f.Tho%CC%82ngba%CC%81oto%CC%82%CC%89chu%CC%9B%CC%81cOpendayVie%CC%A3%CC%82nCNSH2016.pdf
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.03%20f.Tho%CC%82ngba%CC%81oto%CC%82%CC%89chu%CC%9B%CC%81cOpendayVie%CC%A3%CC%82nCNSH2016.pdf
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.04%20b.(2016-2019)Ba%CC%89ngto%CC%82%CC%89ngho%CC%9B%CC%A3psvco%CC%81vie%CC%A3%CC%82cla%CC%80m.docx
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.04%20b.(2016-2019)Ba%CC%89ngto%CC%82%CC%89ngho%CC%9B%CC%A3psvco%CC%81vie%CC%A3%CC%82cla%CC%80m.docx
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.04%20c.(2018-2019)Ke%CC%82%CC%81tqua%CC%89kha%CC%89osa%CC%81tvie%CC%A3%CC%82cla%CC%80msinhvie%CC%82n.doc
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.04%20c.(2018-2019)Ke%CC%82%CC%81tqua%CC%89kha%CC%89osa%CC%81tvie%CC%A3%CC%82cla%CC%80msinhvie%CC%82n.doc
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.04%20d.Ke%CC%82%CC%81tqua%CC%89kha%CC%89osa%CC%81tdoanhnghie%CC%A3%CC%82p2018-2020.xlsx
https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.1/H8.08.01.04%20d.Ke%CC%82%CC%81tqua%CC%89kha%CC%89osa%CC%81tdoanhnghie%CC%A3%CC%82p2018-2020.xlsx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-86-2015-ND-CP-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quyết định số 1166/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 15/01/2017 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 547/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 12/09/2016 
Trường ĐHNT 

  

7 H8.08.01.07 
Rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh/Họp 

hội đồng tuyển sinh 

Chỉ tiêu, điểm và số lượng trúng 

tuyển năm 2016-2019 
Trường ĐHNT 

  

Đánh giá sơ bộ về hoạt động 

Quảng bá tuyển sinh 2019 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả rút kinh nghiệm về 

công tác tuyển sinh 2018 
Trường ĐHNT 

  

Kết quả rút kinh nghiệm về 

công tác tuyển sinh 2018 
Trường ĐHNT 

  

8 H8.08.01.08 

Số liệu cụ thể về điểm tuyển sinh và chỉ 

tiêu của ngành Kế toán trong các năm 

2016-2020 

  Trường ĐHNT 

  

Tiêu chí 8.2 1 H8.08.02.01 Công khai kết quả tuyển sinh 

tuyensinh.ntu.edu.vn Trường ĐHNT   

xettuyen.ntu.edu.vn Trường ĐHNT   

Công bố điểm trúng tuyển 2016 

- 2017 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo điểm trúng tuyển 

học bạ NTU-2018 
Trường ĐHNT 

  

https://canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/CNSH/Tieu%20chuan%208/Tieu%20chi%208.2/H8.08.02.01%20a.tuyensinh.ntu.edu.vn.pdf
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Công bố điểm xét tuyển 2019 - 

2021 
Trường ĐHNT 

  

2 H8.08.02.02 Học bổng khuyến khích học tập 
Học bổng khuyến khích học tập 

2016-2020 
Trường ĐHNT 

  

3 H8.08.02.03 

Khen thưởng SV có kết quả cao trong kỳ 

thi đầu vào Khen thưởng SV có kết quả 

tốt nghiệp cao 

Khen thưởng tốt nghiệp năm 

2018 - 2021 
Trường ĐHNT 

  

Khen thưởng tuyển sinh 2018 - 

2021 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu chí 8.3 1 H8.08.03.01 
Quy định về việc giám sát tiến bộ trong 

học tập, rèn luyện 

Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 28/02/2013 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 1177/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2016 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 05/09/2017 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/02/2018 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 586/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 03/06/2019 
Trường ĐHNT 

  

Quy trình đào tạo (kèm theo 

QĐ686) 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H8.08.03.02  Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 

Quyết định số 60/QĐ-BGDĐT, 

Ngày 16/10/2007 
Bộ GDĐT 

  

Quy chế Đánh giá kết quả rèn 

luyện của học sinh, SV theo 

Quyết định số 60 

Bộ GDĐT 

  

Thông tư số 16/TT-BGDĐT, 

Ngày 12/08/2015 
Bộ GDĐT 

  

3 H8.08.03.03 Giám sát và thông báo kết quả học tập 

Thống kê SV buộc thôi học, 

dừng học, cảnh báo học tập qua 

các năm (2015 -2020) 

Trường ĐHNT 

  

Quyết định buộc thôi học đối 

với SV không đủ điều kiện đào 

tạo qua các năm (2015 -2020) 

Trường ĐHNT 

  

Thông báo cảnh báo kết quả học 

tập của SV qua các năm (2015 -

2020) 

Trường ĐHNT 

  

4 H8.08.03.04 Báo cáo công tác tháng Khoa KTTC 
Báo cáo công tác đào tạo và SV 

qua các năm (2015 -2020) 
Khoa KTTC 

  

5 H8.08.03.05 Theo dõi rèn luyện SV 
Quyết định số 1022/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 02/11/2022 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quyết định số 1231/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2015 
Trường ĐHNT 

  

Phiếu đánh giá rèn luyện SV Phòng CTCTSV   

6 H8.08.03.06 
Kết quả học tập và đánh giá rèn luyện 

người học 

Điểm rèn luyện SV khoa KTTC 

qua các năm (2016-2021) 
Khoa KTTC 

  

7 H8.08.03.07  
Báo cáo tháng của các CVHT, gặp gỡ SV 

yếu kém và buộc thôi học 

Mẫu báo cáo tháng CVHT Khoa KTTC   

Biên bản gặp gỡ SV yếu kém và 

buộc thôi học qua các năm 

(2016-2021) 

Khoa KTTC 

  

8 H8.08.03.08 
Cơ sở dữ liệu chuyên dụng hỗ trợ việc 

đào tạo 

https://sinhvien.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT   

http://daotao.ntu.edu.vn/default.

do 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo chuyển đổi phần 

mềm đào tạo (website) 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo số 410/TB-ĐHNT, 

Ngày 17/07/2017  
Trường ĐHNT 

  

https://qldt.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT   

https://elearning.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT   

https://sinhvien.ntu.edu.vn/
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
http://daotao.ntu.edu.vn/default.do
https://qldt.ntu.edu.vn/
https://elearning.ntu.edu.vn/
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H8.08.03.09 

Báo cáo về khai thác Elearning và hoạt 

động tư vấn hỗ trợ người học của Khoa 

KTTC 

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTTC Khoa KTTC   

https://elearning.ntu.edu.vn/ Khoa KTTC   

Trang web Khoa KTTC và BM Khoa KTTC   

Tiêu chí 8.4 

1 H8.08.04.01 

QĐ về việc thành lập Trung tâm tư vấn 

hỗ trợ SV, QĐ Ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động Trường, QĐ ban hành chức 

năng nhiệm vụ của các đơn vị 

Quyết định số 1126/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 03/11/2014 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 12/06/2017 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT, 

07/02/2018 
Trường ĐHNT 

  

2 H8.08.04.02 Sổ tay SV Sinh hoạt công dân 

Sổ tay SV Phòng CTCTSV   

Lịch sinh hoạt tuần công dân 

qua các năm (2016-2021) 
Phòng CTCTSV 

  

3 H8.08.04.03 Giáo viên cố vấn gặp gỡ SV 

Biên bản sinh hoạt lớp của 

GVCV 
Phòng CTCTSV 

  

Thông Báo gặp gỡ SV yếu kém 

(email và website) 
Phòng CTCTSV 

  

Thống kê gặp gỡ SV qua các 

năm (2016-2021) 
Phòng CTCTSV 

  

4 H8.08.04.04 Kế hoạch phòng CTSV, Kế hoạch phòng ĐT 
Kế hoạch phòng CTSV qua các 

năm (2016-2021) 
Phòng CTCTSV 

  

https://elearning.ntu.edu.vn/
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Kế hoạch phòng ĐT qua các 

năm (2016-2021) 
Phòng CTCTSV 

  

5 H8.08.04.05 
Hướng nghiệp, tuyển dụng, kỹ năng mềm 

NTU 

Tờ trình, thông báo về tổ chức 

các buổi hướng nghiệp, kỹ năng 

mềm năm, tư vấn tuyển dụng 

việc làm, cơ hội việc làm, Ngày 

hội việc làm qua các năm 

(2016-2021) 

Trung tâm 

HTVL&KN 

  

6 H8.08.04.06 
Hoạt động ngoại khóa, cộng đồng SV Kế 

toán-Kiểm toán 

Các hoạt động ngoại khóa của 

SV ngành Kế toán-Kiểm toán 

qua các năm (2016-2021) 

Khoa KTTC 

 

 

7 
H8.08.04.07 

Quyết định thành lập CLB Sinh viên  

Khoa KTTC 
 

Kế hoạch hoạt động CLB qua các năm  
  

 

8 
H8.08.04.08  Học bổng Doanh nghiệp, Cựu SV 

Quyết định chi học bổng của 

Doanh nghiệp, Cựu SV, Quỹ 

khuyến học Trường Đại học 

Nha Trang qua các năm (2016-

2021) 

Khoa KTTC   

Trung tâm 

HTVL&KN 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quyết định chi học bổng của 

Cựu SV Khoa KTTC qua các 

năm (2016-2021) 

Khoa KTTC   

Trung tâm 

HTVL&KN   

Hình ảnh phát học bổng SV học 

giỏi, SV nghèo vượt khó qua 

các năm (2016-2021) 

Khoa KTTC   

Trung tâm 

HTVL&KN   

 

9 
H8.08.04.09  Giao lưu SV Khoa KTTC 

Hình ảnh giao lưu SV với cựu 

SV, Nhà quản lý doanh nghiệp 

qua các năm (2016-2021) 

Trường ĐHNT   

Khoa KTTC 
  

 

10 
H8.08.04.10  Thực tập, tham quan thực tế 

Quyết định giao Khóa luận tốt 

nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp 

của Khoa KTTC qua các năm 

(2016-2021) 

Khoa KTTC 

  

Hình ảnh thực tập, bảo vệ Khóa 

luận tốt nghiệp, Chuyên đề tốt 

nghiệp, tham quan thực tế qua 

các năm (2016-2021) 

Khoa KTTC 

  

11 H8.08.04.11 

Hỗ trợ SV thi Kế toán - Kiểm toán, CPA 

tiềm năng, WAPA, câu lạc bộ học thuật 

AFC 

Hình ảnh SV tham gia thi CPA 

tiềm năng, WAPA, học thuật 

qua các năm (2016-2021) 

Khoa KTTC 

  



 

40 

 

Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

12 H8.08.04.12 Đánh giá hoạt động tư vấn học tập 

Đánh giá hoạt động cố vấn học 

tập của Khoa KTTC thông qua 

Hội nghị CVHT Khoa KTTC 

thông qua ý kiến phản hồi của 

SV và góc nhìn của giảng viên 

(Hình ảnh minh họa). 

Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 8.5 

1 H8.08.05.01 Chào đón tân SV của Khoa KTTC 

Kế hoạch và hoạt động chào 

đón tân qua các năm 
Khoa KTTC 

  

Hình ảnh hoạt động chào đón 

tân SV qua các năm 
Khoa KTTC 

  

Bóng đá, văn nghệ chào mừng 

tân SV trường và Khoa KTTC 

qua các năm 

Khoa KTTC 

  

2 H8.08.05.02 Đối thoại SV và chào cờ SV Khoa KTTC 

Kế hoạch, thông báo, kết luận 

đối thoại SV trường Đại học 

Nha Trang qua các năm 

Phòng CTCTSV   

Khoa KTTC 
  

Hình ảnh chào cờ SV và đối 

thoại SV Khoa Kế toán-Tài 

chính qua các năm 

Phòng CTCTSV   

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H8.08.05.03  
CLB SV của Đoàn Thanh niên trường 

ĐHNT và các hoạt động hỗ trợ 

Website TTPVTH 

Trung tâm PVTH 
  

Hội/Đoàn SV 

NTU   

Hội/Đoàn SV NTU 

Trung tâm PVTH 
  

Hội/Đoàn SV 

NTU   

Hỗ trợ, phục vụ các hoạt động 

SV 

Trung tâm PVTH 
  

Hội/Đoàn SV 

NTU   

Hỗ trợ, phục vụ đời sống, sinh 

hoạt của SV 

Trung tâm PVTH 
  

Hội/Đoàn SV 

NTU   

Câu lạc bộ tại NTU 

Trung tâm PVTH 
  

Hội/Đoàn SV 

NTU   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Câu lạc bộ AFC (Kế toán - 

Kiểm toán - Tài chính - Ngân 

hàng) 

Khoa KTTC 

  

4 H8.08.05.04 

Kế hoạch và dự trù kinh phí cho hoạt 

động văn nghệ, thể dục thể thao cho 

Đoàn thanh niên và Hội SV 

Kế hoạch hoạt động của các 

đơn vị trong trường 2016-2020 
Trường ĐHNT 

  

5 H8.08.05.05 Vay tín dụng 

Thông báo hồ sơ miễm giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
Chính phủ 

  

Quyết định Các mẫu đơn xin 

vay vốn, miễn giảm và hỗ trợ 

chi phí học tập, hỗ trợ học tập 

SV dân tộc thiểu số 

Chính phủ 

  

Quyết định số 157/QĐ-TTg, 

Ngày 27/09/2007 
Chính phủ 

  

Quyết định số 1169/QĐ-TTg, 

Ngày 19/07/2013 
Chính phủ 

  

Thông báo số 547/TB-ĐHNT, 

Ngày 12/09/2016 
Trường ĐHNT 

  

6 H8.08.05.06 Hỗ trợ người học tình huống đặc biệt 
Quyết định thành lập Ban chấp 

hành Hội khuyến học NTU 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quyết định số 1282/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 16/10/2020 
Trường ĐHNT 

  

Quyết định số 711/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 15/7/2020 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo số 315/TB-ĐHNT, 

Ngày 28/7/2020 
Trường ĐHNT 

  

Các thông tin và hình ảnh hỗ trợ 

SV trên website: Xuân yêu 

thương, Thăm hỏi gia đình sau 

bão, Hướng về miền Trung 

Trường ĐHNT 

  

7 H8.08.05.07 Diễn đàn về cuộc sống SV 

SV viết về trường tôi Trường ĐHNT   

SV viết về thầy cô Khoa KTTC Khoa KTTC   

Nữ sinh thanh lịch Khoa KTTC Khoa KTTC   

Hội thao SV Khoa KTTC Khoa KTTC   

Văn nghệ, hội thao, hoạt động 

tình nguyện, ngoại khóa, giao 

lưu… của SV Khoa KTTC 

Khoa KTTC 

  

8 H8.08.05.08 
Báo cáo về đề xuất giải pháp tâm lý cho 

người học 

Kỷ yếu hội thảo năm 2021 Khoa KTTC   

Báo cáo của diễn giả Trần 

Khánh Lâm, Chung Thành 

Tiến, Châu Thành Tài 

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Hình ảnh Hội thảo cấp trường 

(Khoa KTTC) 
Khoa KTTC 

  

9 H8.08.05.09 Khuôn viên trường ĐHNT 
Website, Video, Hình ảnh 

trường ĐH Nha Trang 
Trường ĐHNT 

  

10 H8.08.05.10 
Kế hoạch xây dựng khuôn viên trường 

ĐHNT xanh, sạch, đẹp và an toàn 
Kế hoạch và Báo cáo TTPVTH Trung tâm PVTH 

  

11 H8.08.05.11 
Hợp đồng dịch vụ quét dọn và chăm sóc 

cây xanh 

Các hợp đồng của TTPVTH, 

kiểm tra vệ sinh môi trường 
Trung tâm PVTH 

  

12 H8.08.05.12 
Hoạt động tăng cường ý thức bảo vệ cảnh 

quan trong trường học 

Hoạt động ngày chủ nhật xanh 

của Trường và Khoa KTTC 
Trường ĐHNT 

  

13 H8.08.05.13 
Các công trình hỗ trợ tiện ích cho người 

học 

Các trang Web, tạp chí, ấn 

phẩm … 
Khoa KTTC 

  

Hình ảnh thư viện, văn phòng 

Khoa, BM, kệ sách... 
Khoa KTTC 

  

Khu tự học, ghế hành lang, 

bảng chỉ dẫn đường đi trong 

khuôn viên trường .... 

Khoa KTTC 

  

14 H8.08.05.14 
Đánh giá chất lượng môi trường sống và 

học tập tại Trường ĐHNT 

Báo cáo số liệu khảo sát của các 

bộ phận chức năng 

Trung tâm PVTH   

Trung tâm 

HTVL&KN   

Phòng CTCTSV   

Khoa KTTC   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu chí 9.1 

1 H9.09.01.01 
Sơ đồ hệ thống cơ sở vật chất Trường 

Đại học Nha Trang 

Hình ảnh về cơ sở vật chất của 

trường và CSVC phục vụ cho 

đào tạo Ngành Kế toán 

Trung tâm PVTH 

  

2 H9.09.01.02 
Thống kê danh mục Phòng học, diện tích 

cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Báo cáo thống kê Trang thiết bị 

trường học trong trường 

Trung tâm PVTH   

Khoa KTTC   

Tài liệu CSVC - BC CSVC 

2015, 2016, 2017, 2020 - Thống 

kê trang thiết bị phòng học 

2018, 2020 - Thống kê chỗ ở 

KTX từ 2016-2020 

Trung tâm PVTH 

  

3 H9.09.01.03 
Khu làm việc của Khoa KTTC, VP 

Chuyên đề và VP các BM 

Hình ảnh khu làm việc của 

Khoa KTTC, VP Chuyên đề và 

VP các BM 

Khoa KTTC 

  

4 H9.09.01.04 

QĐ Công tác quản lý, sử dụng tài sản 
Quyết định số 1250/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 01/12/2017 
Trường ĐHNT 

  

QĐ về quản lý, sử dụng tài sản của 

Trường ĐHNT 

Quyết định số 1288/QĐ-

ĐHNT, Ngày 18/102011 
Trường ĐHNT 

  

5 H9.09.01.05 Nhật ký Phòng máy Nhật ký Phòng máy qua các năm Trường ĐHNT   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H9.09.01.06 
Công tác sửa chữa, bão dưỡng trang thiết 

bị 

Thông báo số 08/TB-KHTC, 

Ngày 12/06/2020 
Phòng KHTC 

  

7 H9.09.01.07 

Phản hồi của các bên liên quan 
BB Đối thoại CBVC qua các 

năm 
Trường ĐHNT 

  

Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan 

Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 26/12/2018 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu chí 9.2 

1 H9.09.02.01 

 Cơ sở vật chất của Thư viện: Sơ đồ, hình 

ảnh thư viện 

"https://www.youtube.com/ 

watch?v=laiaVB2UvN4 Thống 

kê chung về thư viện" 

Thư viện 

  

 Hệ thống thiết bị, phần mềm hỗ trợ 

người đọc và quản lý 

thống kê chung về số liệu thư 

viện (Danh sách máy tra cứu tại 

sảnh; Phần mềm quản lí, TV số) 

Thư viện 

  

2 H9.09.02.02 
Văn bản nội quy, quy định của thư viện 

về sử dụng tài nguyên chung 

"Thư Viện Đại Học Nha Trang 

(ntu.edu.vn) - Nội quy và hướng 

dẫn sử dụng thư viện - Video 

Giới thiệu thư viện hiện đại" 

Thư viện 

  

3 H9.09.02.03 Tập huấn cho đọc giả 

Thông báo tập huấn cho SV 

khóa mới hằng năm 

http://thuvien.ntu.edu.vn/News.

aspx?contentid=429 

Thư viện 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H9.09.02.04 

Danh mục học liệu phục vụ ngành Kế 

toán trên thư viện 

Thống kê danh mục học liệu 

phục vụ ngành Kế toán trong 05 

năm 

Thư viện 

  

 Danh mục tài liệu được cập nhật hàng 

năm 

Tờ trình đề nghị bổ sung sách, 

tài liệu hằng năm 
Thư viện 

  

5 H9.09.02.05 

Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài 

liệu, học liệu phục vụ CTĐT Kế toán qua 

các năm  

Bảng thống kê danh mục sách 

phục vụ cho CTĐT Ngành kế 

toán qua từng năm 

Thư viện 

  

6 H9.09.02.06 

Danh mục sách giáo trình, sách tiếng 

Anh, sách tham khảo, tập bài giảng rà 

soát cập nhật 

Tờ trình bổ sung sách  Thư viện 

  

7 H9.09.02.07 
Giáo trình và tài liệu tham khảo đề nghị 

từ Khoa KTTC 

Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 17/072017 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo số 635/TB-ĐHNT, 

Ngày 28/09/2020 
Trường ĐHNT 

  

Đề nghị của Khoa KTTC Khoa KTTC   

8 H9.09.02.08  Dữ liệu theo dõi hoạt động của thư viện 

Báo cáo số lượng độc giả thư 

viện 2016-2020 
Thư viện 

  

Hình ảnh hội thảo sách 2016-

2020 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

 Thống kê SV ngành Kế toán mượn tài 

liệu qua các năm 

Thống kê lượt tài liệu được SV 

sử dụng theo năm 
Thư viện 

  

Tổ chức hoạt hội sách 
Hình ảnh về hội sách được tổ 

chức 
Thư viện 

  

9 H9.09.02.09 Đánh giá của cơ quan quản lý cấp trên 
Quyết định số 4140/QĐ-

BVHTTDL, Ngày 27/11/2015 
Bộ VHTT&DL 

  

10 H9.09.02.10 Ý kiến của bạn đọc 
Tổng hợp kết quả khảo sát ý 

kiến bạn đọc 
Thư viện 

  

11 H9.09.02.11 Cải tiến hoạt động phục vụ bạn đọc 
Các hoạt động cải tiến của Thư 

viện 
Thư viện 

  

Tiêu chí 9.3 

1 H9.09.03.01  Phòng thực hành cho SV Ngành kế toán Hình ảnh Phòng máy Khoa KTTC   

2 H9.09.03.02 
Danh mục thiết bị ở các phòng thực hành 

phục vụ cho ngành Kế toán. 
Danh mục TSCĐ (Máy tính) Khoa KTTC 

  

 H9.09.03.03 Phòng thực hành Ngân hàng (NTU Bank)  
Hình ảnh, Thông tin phòng thực 

hành Ngân hàng 
Khoa KTTC 

 

3 H9.09.03.04 

Phần mềm Kế toán MISA Giấy phép sử dụng Khoa KTTC   

Triển khai áp dụng Phần mềm quản lý 

đào tạo mới 

Thông báo số 410/TB-ĐHNT, 

Ngày 17/07/2017 
Trường ĐHNT 

  

Phần mềm Turnitin (sử dụng và đánh giá 

hiệu quả sử dụng phần mềm) 

Quyết định số 787/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 22/04/202 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Phần mềm CoreBanking 
Hợp đồng chuyển giao phần 

mềm CoreBanking 
Khoa KTTC 

  

4 H9.09.03.05 
Nhật ký thực hành các HP thuộc ngành 

Kế toán 

Lịch dạy thực hành HP Hệ 

thống thông tin kế toán 1,2,3 
Phòng ĐTĐH 

  

5 H9.09.03.06 
Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thiết bị định 

kỳ 

Thông báo số 08/TB-KHTC, 

Ngày 12/06/2020 
Phòng KHTC 

  

6 H9.09.03.07 

Hồ sơ cán bộ thực hành để quản 

lý/hướng dẫn SV thực hành  

Hợp đồng của GV Thực hành Khoa KTTC   

Kế hoạch giảng dạy học phần 

thực hành 
 

  

Nội quy phòng thực hành Nội quy phòng máy Trường ĐHNT   

Tiêu chí 9.4 

1 H9.09.04.01 

Sơ đồ mạng của NTU 
Sơ đồ hệ thống wifi, cáp quang 

NTU 
Trường ĐHNT 

  

Danh mục máy tính 
Danh mục máy tính (TSCD, 

máy tính) 
Trường ĐHNT 

  

Các phần mềm sử dụng 
Danh mục phần mềm sử dụng 

có bản quyền 
Trường ĐHNT 

  

2 H9.09.04.02 

Danh mục thiết bị CNTT 
Thống kê Danh mục thiết bị 

CNTT 
Trường ĐHNT 

  

Quy định về sử dụng CNTT Quy định sử dụng máy tính Trường ĐHNT   

Hệ thống đường truyền Sơ đồ mạng cáp quang Trường ĐHNT   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H9.09.04.03 
Triển khai và hỗ trợ hoạt động giảng dạy 

ứng dụng E learning 

Thông báo số 656/TB-ĐHNT, 

Ngày 02/10/2019 
Trường ĐHNT 

  

4 H9.09.04.04 

QĐ thành lập Tổ công nghệ thông tin 
Quyết định số 260/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 25/03/2016  
Trường ĐHNT 

  

QĐ Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc trường ĐH 

Nha Trang 

Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/02/2018 
Trường ĐHNT 

  

Tổ chức vận hành trang web NTU 
Quy trình duyệt tin tức trên 

Web NTU 
Trường ĐHNT 

  

5 H9.09.04.05 Kết quả khảo sát các bên liên quan 
Tổng hợp kết quả khảo sát các 

bên liên quan 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 9.5 

1 H9.09.05.01 

NĐ của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ 

môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược , đánh giá tác động môi trường và 

kế hoạch bảo vệ môi trường 

NĐ Số 18/NĐ-CP, Ngày 

14/02/2015 
Chính Phủ 

  

NĐ quy định về môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, chống bạo 

lực học đường 

NĐ Số 80/NĐ-CP, Ngày 

17/7/2017 
Chính Phủ 

  

2 H9.09.05.02 
Các văn bản quy định về sức khỏe, môi 

trường ở trường học 

Quyết định số 683/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 2/8/2017 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quyết định số 372/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 5/04/2019 
Trường ĐHNT 

  

Hướn dẫn Số 33/HD-ĐHNT, 

Ngày 19/3/2020 
Trung tâm PVTH 

  

Các hoạt động liên quan an 

ninh, an toàn.. 
Trung tâm PVTH 

  

3 H9.09.05.03 
Đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ 

sở vật chất, thiết bị 
Biên bản thanh lý hợp đồng  

 

4 H9.09.05.04 Chương trình Sống xanh Chương trình Sống xanh KTV Khánh Hòa 
  

5 H9.09.05.05 
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường 

hàng năm 

Báo cáo số 426/BC-ĐHNT, 

Ngày 14/7/2020 
Trung tâm PVTH 

  

Các TB về phun thuốc trừ muỗi, 

phòng tránh bệnh xảy ra trong 

môi trường học đường 

Trung tâm PVTH 

  

6 H9.09.05.06 
Các hoạt động của Khoa về Về sinh môi 

trường 

Báo cáo hoạt động của các đoàn 

thể trong Khoa  
Khoa KTTC 

  

7 H9.09.05.07 
Báo về nhân sự và cơ sở vật chất đảm 

bảo vệ trinh, an toàn trường học 

Báo cáo đánh giá thực hiện QĐ 

14/2001/QĐ-BGDĐT, Ngày 

03/5/2001 

Trung tâm PVTH 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H9.09.05.08 

Thông báo khám sức khỏe định kỳ 
Các thông báo về triển khai 

khám sức khỏe định kỳ 
Phòng TCNS 

  

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong 

trường ĐHNT 

Các Kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh trong trường ĐHNT 

hàng năm 

Trường ĐHNT 

  

Hướng dẫn về việc di chuyển trong 

khuôn viên trường 

Báo cáo thực hiện thông tư liên 

tịch hướng dẫn thực hiện công 

tác y tế trường học 

Trường ĐHNT 

  

Báo cáo thực hiện tiêu chuẩn sức khỏe, 

an toàn trường học hàng năm của NTU 

Báo cáo số 426/BC-ĐHNT, 

Ngày 14/07/2020 
Trường ĐHNT 

  

9 H9.09.05.09 
 Báo cáo về phối hợp đảm bảo an ninh 

trật tự trường học 

Báo cáo số 124/BC-ĐHNT, 

Ngày 16/03/2016 
Trường ĐHNT 

  

10 H9.09.05.10 
 Ý kiến của các bên liên quan về môi 

trường, sức khỏe, an toàn.. 
Kết quả đối thoại hằng năm,  Trường ĐHNT 

  

11 H9.09.05.11 
Thời khóa biểu của Lớp có người khuyết 

tật 
  Phòng ĐTĐH 

  

12 H9.09.05.12 
Thiết kế lối đi cho người khuyết tật ở tào 

nhà Đa Năng 
  Trung tâm PVTH 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 

10.1 

1 H10.10.01.01 

QĐ điều chỉnh CTĐT trình độ đại học hệ 

chính quy 

Quyết định số 1281/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/12/2017 
Trường ĐHNT 

  

Quy định và Thông báo lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan 

Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 26/12/2018  
Trường ĐHNT 

  

Thông báo lấy ý kiến các bên liên quan 
Thông báo số 352/TB-ĐHNT, 

Ngày 08/06/2018 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo kế hoạch công tác đảm bảo 

chất lượng năm học 2016 - 2017 

Thông báo số 623/TB-ĐHNT, 

Ngày 13/10/2016 
Trường ĐHNT 

  

2 H10.10.01.02 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV năm 

cuối và CSV về HĐGD 

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý 

kiến phản hồi của SV năm cuối 

về Hoạt động giảng dạy 

Phòng ĐBCLKT 

  

 Kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV năm 

cuối về hoạt động của nhà trường 

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý 

kiến phản hồi của SV năm cuối 

về hoạt động của nhà trường 

Phòng ĐBCLKT 

  

 Kết quả khảo sát doanh nghiệp Báo cáo khảo sát qua các năm 
Trung tâm 

HTVL&KN   

3 H10.10.01.03 

Kết quả khảo sát DN Tổng hợp kết quả khảo sát DN Khoa KTTC   

Kết quả khảo sát SV năm cuối 
Tổng hợp kết quả khảo sát SV 

năm cuối 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H10.10.01.04 

Thống báo kết quả lấy ý kiến các bên liên 

quan đến các bên được lấy ý kiến 

Thống báo đến GV BM về kết 

quả lấy ý kiến các bên liên quan 
BM Kế toán 

  

Xử lý kết quả phản hồi của các bên liên 

quan 

Biên bản họp BM tháng 5/2019 

về “kết quả lấy ý kiến của người 

học về hoạt động giảng dạy của 

GV  

BM Kế toán 

  

Biên bản họp BM tổng kết năm và đánh 

giá HĐGD 

Biên bản họp BM tổng kết qua 

các năm 
BM Kế toán 

  

5 H10.10.01.05 
Biên bản họp Khoa, BCN CTĐT ngành 

Kế toán 

Biên bản họp Hội đồng Khoa Khoa KTTC   

Biên bản họp BCN CTĐT 

Ngành Kế toán 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 

10.2 
1 H10.10.02.01 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở 

ngành và tuyển sinh 

Thông tư số 22/TT-BGDĐT, 

Ngày 06/09/2017 
Bộ GDĐT 

  

QĐ về khối lượng và cấu trúc CTĐT đại 

học của Trường Đại học Nha Trang 

Quyết định số 1599/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 23/12/2020 
Trường ĐHNT 

  

Quy định về khối lượng và cấu trúc 

CTĐT trình độ đại học  

Quyết định số 754/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 13/08/2021 
Trường ĐHNT 

  

QĐ về ban hành chương trình về khối 

giáo dục đại cương trình độ đại học chính 

quy 

Quyết định số 439/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 10/06/2016 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Hướng dẫn sử dụng Chương trình GDTQ 
HD số 473/HD-ĐHNT, Ngày 

13/7/2021 
Trường ĐHNT 

  

2 H10.10.02.02 
Quy định phát triển CTĐT trình độ đại 

học và cao đẳng của Trường ĐHNT 

Quyết định 1008/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/09/2018 
Trường ĐHNT 

 

 

3 
H10.10.02.03 

QĐ thành lập Hội đồng/Tổ cập nhật 

CTĐT 

Quyết định số 65/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 22/01/2016 
Trường ĐHNT 

  

QĐ thành lập các ban chủ nhiệm CTĐT 
Quyết định số 1373/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 25/10/2019 
Trường ĐHNT 

  

4 H10.10.02.04 
Thông báo về rà soát, điều chỉnh nội 

dung CTĐT đại học Khóa 58 trở đi 

Thông báo số 484/TB-ĐHNT, 

Ngày 06/9/2018 
Trường ĐHNT 

  

 

5 
H10.10.02.05 

Thông báo Tổ chức cập nhật CTĐT trình 

độ đại học 

Thông báo số 900/TB-ĐHNT, 

Ngày 29/12/2020 
Trường ĐHNT 

  

Mẫu Chương trình đào tạo 
Quyết định số 1632/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 29/12/2020 
Trường ĐHNT 

  

Hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ đại 

học 

Thông báo số 14/TB-ĐHNT, 

Ngày 11/01/2021 
Trường ĐHNT 

  

 

6 
H10.10.02.06 

Kế hoạch phát triển ngân hàng đề thi kết 

thúc học phần và Ứng dụng Rubric trong 

đánh giá học phần  

Thông báo số 826/TB-ĐHNT, 

Ngày 29/11/2019 
Trường ĐHNT 

  

Danh sách GV tập huấn Rubric Trường ĐHNT   

 

7 
H10.10.02.07 Mẫu ĐCCTHP 

Mẫu đề cương chi tiết học phần 

năm 2016 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Quyết định số 796/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 6/9/2021 
Trường ĐHNT 

  

 

8 
H10.10.02.08 

Biên bản họp BM Biên bản họp BM BM Kế toán   

Biên bản họp BCN CTĐT Ngành kế toán 
Biên bản họp BCN CTĐT 

Ngành kế toán 
Khoa KTTC 

  

Biên bản họp BM về xây dựng Ngân 

hàng đề thi 

Biên bản họp BM Kế toán ngày 

16/12/2021 
BM Kế toán 

  

9 H10.10.02.09 Danh mục ĐCCTHP được cập nhật 
Danh mục ĐCCTHP được cập 

nhật 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 

10.3 

1 H10.10.03.01 QĐ thành lập Phòng ĐBCLKT   Trường ĐHNT   

2 H10.10.03.02 
QĐ Thành lập hội đồng đảm bảo chất 

lượng Trường ĐHNT 

Quyết định số 159 ĐHNT, 

Ngày 07/03/2018 
Trường ĐHNT 

  

3 H10.10.03.03 

QĐ phân công nhiệm vụ đảm bảo chất 

lượng đáp ứng các Bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng của BGD&ĐT 

Quyết định số 1537/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 26/12/2018 
Trường ĐHNT 

  

QĐ công tác đảm bảo chất lượng bên 

trong của trường ĐHNT 

Quyết định số 1206/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 29/112/2017 
Trường ĐHNT 

  

4 H10.10.03.04 
QĐ về đánh giá quá trình và thi kết thúc 

học phần 

Quyết định số 1046/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 05/96/2013 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H10.10.03.05 

Tọa đàm trao đổi giải pháp về tăng cường 

hiệu quả công tác đánh giá học tập 

Thông báo số 148/TB-ĐHNT, 

Ngày 25/3/2015 
Trường ĐHNT 

  

Tổ chức thi chung đề một số học phần 
Thông báo số 113/TB-ĐHNT, 

Ngày 9/3/2016 
Trường ĐHNT 

  

6 H10.10.03.06 
Phát triển ngân hàng đề thi và ứng dụng 

rubric. Hướng dẫn sử dụng rubric 

Quyết định số 826/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 29/11/2019 
Trường ĐHNT 

  

7 H10.10.03.08 

Họp rà soát, cập nhật lại CTĐT 
Biên bản họp BM, Ngày 

05/04/2019 
BM Kế toán 

  

Sinh hoạt học thuật của BM 

Tổng hợp đăng ký sinh hoạt học 

thuật và Biên bản sinh hoạt học 

thuật của BM 

BM Kế toán 

  

 9 H10.10.03.09 Đánh giá hoạt động giảng dạy của GV 

Biên bản họp tổng kết năm học 

và phiếu đánh giá hoạt động 

giảng dạy của GV 

BM Kế toán 

 

Tiêu chí 

10.4 
1 H10.10.04.01 

QĐ ban hành chiến lược phát triển 

Trường ĐHNT đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

Quyết định số 1916/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 31/12/2013 
Trường ĐHNT 

  

TB xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển 

tiềm lực và khuyến khích hoạt động 

NCKH 

Thông báo số 63/TB-KHCN, 

Ngày 04/02/2016 
Phòng KHCN 

  



 

58 

 

Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H10.10.04.02 
QĐ về khuyến khích nghiên cứu KH 

(quy chế chí tiêu nội bộ) 

Quyết định số 1179/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 22/11/2017 
Trường ĐHNT 

  

3 H10.10.04.03 
TB xét duyệt đề tài cập trường và đề tài 

của SV hằng năm 
Các TB hằng năm Phòng KHCN 

  

4 H10.10.04.04 

 Danh mục đề tài NCKH của giảng viên 
Thống kê Đề tài NCKH của 

giảng viên 
Khoa KTTC 

  

Danh mục đề tài NCKH của SV Thống kê Đề tài NCKH của SV Khoa KTTC   

Danh mục bài báo/bài tham luận 
Thống kê danh mục bài báo/bài 

tham luận 
Khoa KTTC 

  

 Báo cáo sinh hoạt học thuật 
Báo cáo sinh hoạt học thuật và 

biên bản 
BM Kế toán 

  

5 H10.10.04.05 

Danh mục Khóa luận Tốt nghiệp SV 
Thống kê Khóa luận tốt nghiệp 

của SV qua các khóa 
Khoa KTTC 

  

Danh mục Chuyên đề Tốt nghiệp SV 
thống kê Chuyên đề tốt nghiệp 

của SV qua các khóa 
Khoa KTTC 

  

6 H10.10.04.06 Giáo trình được biên soạn 

Giáo trình Nguyên lý kế toán 

(Giấy phép xuất bản số 

028/QĐ-CN –NXBNN, Ngày 

23/8/2017 

BM Kế toán 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H10.10.04.07 

 Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo 

Tiếng anh chuyên ngành cho SV không 

chuyên ngữ 

Báo cáo nâng cao chất lượng 

đào tạo AV 
Trường ĐHNT 

  

 Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo 

ngành kế toán và tài chính ngân hàng 

Thư mời viết bài hội thảo nâng 

cao chất lượng đào tạo ngành kế 

toán và tài chính ngân hàng; 

tháng 05 năm 2016 

Khoa KTTC 

  

 Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo 

ngành kế toán và tài chính ngân hàng 
Kỷ yếu hội thảo Khoa KTTC 

  

Hội thảo khoa học 

Tờ trình và kỷ yếu Hội thảo 

khoa học các năm 2018 – 2019, 

2020 và 2021 

Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 

10.5 

1 H10.10.05.01 

QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường ĐHNT 

Quyết định số 527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 12/06/2017 
Trường ĐHNT 

  

QĐ ban hành chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị trực thuộc trường ĐHNT 

Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/02/2018 
Trường ĐHNT 

  

Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan 

Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 26/12/2018 
Trường ĐHNT 

 

2 H10.10.05.02 Báo cáo CTSV hàng tháng 
Tổng hợp các báo cáo CTSV 

hàng tháng 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H10.10.05.03 Thông tin phản hồi của SV năm cuối 
Tổng hợp thông tin phản hồi 

của SV năm cuối 
Khoa KTTC 

  

4 H10.10.05.04 Tổng hợp lấy ý kiến GV và NH 
Báo cáo tổng hợp ý kiến hàng 

năm 
Thư viện 

  

5 H10.10.05.05 Một số hình ảnh Thư viện 
Một số Hình ảnh phục vụ bạn 

đọc ở Thư viện 
Thư viện 

  

6 H10.10.05.06 
Các dịch vụ tiện ích Thư viện cung cấp 

cho người học 

Các dịch vụ tiện ích tại Thư 

viên 
Thư viện 

  

7 H10.10.05.07 Các Khu tự học dành cho SV Một số hình ảnh của SV Trung tâm PVTH   

8 H10.10.05.08 
Một số hình ảnh hoạt động ở không gian 

ngoài trời 
Hình ảnh hoạt động Trung tâm PVTH 

  

9 H10.10.05.09 Bản đồ hệ thống wifi Bản đồ Phòng CNTT   

Tiêu chí 

10.6 
1 H10.10.06.01. 

Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan 

Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 26/12/2018 
Trường ĐHNT 

  

Hướng dẫn lấy ý kiến NH về giảng dạy 

học phần 

Hướng dẫn lấy ý kiến NH về 

giảng dạy học phần 

Phòng 

ĐCCL&KT   

Thống báo lấy ý kiến NH về hoạt động 

giảng dạy 

Thông báo số 159/TB-ĐHNT, 

Ngày 02/04/2015 
 

  

Khảo sát việc làm của SV sau khi tốt 

nghiệp 

Tổng hợp khảo sát việc làm của 

SV sau tốt nghiệp 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H10.10.06.02 Khảo sát các tân SV  
Tổng hợp ý kiến khảo sát Tân 

SV 

Trung tâm 

HTVL&KN  

3 H10.10.06.03 Khảo sát SV về hỗ trợ của GVCV 
Tổng hợp ý kiến khảo sát SV về 

GVCV 
Phòng CTCTSV 

 

4 H10.10.06.04 Báo cáo công tác SV hàng tháng 
Báo cáo công tác SV hàng 

tháng 
Phòng CTCTSV 

 

5 H10.10.06.05 
Khảo sát tình hình việc làm và thu nhập 

của SV sau 01 năm tốt nghiệp 
Tổng hợp kết quả khảo sát 

Trung tâm 

HTVL&KN  

6 H10.10.06.06 

Đối thoại giữa Hiệu trưởng và CBVC và 

NLĐ 

Đối thoại giữa Hiệu trưởng và 

CBVC và NLĐ – định kỳ 
Trường ĐHNT 

  

Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với 

đại diện SV 

Tổng hợp kết quả Đối thoại 

giữa lãnh đạo Nhà trường với 

đại diện SV 

Trường ĐHNT 

  

 H10.10.06.06 

Thống báo của Khoa đến GV trong Khoa 

về kết quả phản hồi từ NH 

Thống báo của kết quả khảo sát 

đến GV trong khoa (Tổng hợp 

email Khoa thoogn báo) 

Khoa KTTC 

  

Xử lý kết quả phản hồi của người học 

Biên bản họp BM về phân tích 

đánh giá và cải tiến theo góp ý 

của các bên liên quan 

BM Kế toán 

  

7 H10.10.06.07 Hộp thư góp ý và thông tin liên hệ với BGH    
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H10.10.06.08 
Hướng dẫn lấy ý kiến NH về giảng dạy 

học phần 
Phiếu khảo sát (Giấy) 

Phòng 

ĐBCL&KT  

7       

9 H10.10.06.09 
Hình thức khảo sát qua phần mềm QLĐT 

TB 608(25.10.17) NH 2017-2018 

608/TB-ĐHNT ngày 

25.10.2017 
Trường ĐHNT 

 

10 H10.10.06.10 Mẫu phiếu điều chỉnh câu hỏi khảo sát Mẫu biểu 
Phòng 

ĐBCL&KT  

11 H10.10.06.11 

Mẫu phiếu khảo sát NH về Hoạt đồng 

dạy học E learning 
Mẫu phiếu khảo sát 

Phòng 

ĐBCL&KT  

Báo cáo kết quả khảo sát NH về Hoạt 

đồng dạy học E learning 

Báo cáo kết quả khảo sát NH về 

Hoạt đồng dạy học E learning 

Phòng 

ĐBCL&KT  

12 H10.10.06.12 QĐ suy tôn GV tiêu biểu Các QĐ hàng năm Trường ĐHNT   

13 H10.10.06.13 Báo cáo CTSV toàn trường 
Tổng hợp Báo cáo CTSV toàn 

trường hàng năm 
Phòng CTSV 

  

 14 H10.10.06.14 Khảo sát DN,CSV  
Mẫu phiếu khảo sát của Khao 

KTTC 
Khoa KTTC 

 

 15 H10.10.06.15 
KH lấy ý kiến đánh giá VC hành chính 

và người lao động năm 2021 

Kế hoạch số 11/KH-ĐHNT 

ngày 7/1/2021 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 11: KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Tiêu chí 

11.1 

1 H11.11.01.01 
Kết quả thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp của 

toàn trường 

Kết quả đánh giá, đối sánh tỷ lệ 

SV tốt nghiệp năm 2019 
Phòng ĐTĐH 

  

Thống kê tỷ lệ TN, thôi học 

trường ĐHNT 
Phòng ĐTĐH 

  

Thống kê tỷ lệ TN, thôi học 

Khoa KTTC 
Phòng ĐTĐH 

  

2 H11.11.01.02 
Danh sách SV tốt nghiệp ngành Kế toán-

Kiểm toán các khóa từ K56 

Các QĐ công nhận TN và cấp 

bằng các khóa 56-60 của Khoa 

KTTC 

Phòng ĐTĐH   

Khoa KTTC 
  

3 H11.11.01.03 Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 28/02/2013 
Phòng ĐTĐH 

  

Quyết định số 623/QĐ QĐ-

ĐHNT, Ngày 05/9/2017 
Phòng ĐTĐH 

  

4 H11.11.01.04 Thống kê SV buộc thôi học từ K54-K59 

Thống kê SV tốt nghiệp và thôi 

học của trường ĐHNT 
Phòng CTCTSV 

  

Thống kê SV buộc thôi học 

2014- 2018 
Phòng CTCTSV 

  

Tỷ lệ SV thôi học (mẫu 10BCN) Phòng CTCTSV   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Thống kê SV tốt nghiệp và thôi 

học của Khoa KTTC 
Phòng CTCTSV 

  

5 H11.11.01.05 
Báo cáo tình hình gặp mặt SV yếu kém 

NH 2017–2021 

File tổng hợp các báo cáo của 

Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

6 H11.11.01.06 Bản tổng hợp kết quả đánh giá đầu ra 

Mẫu 10. BCN. Bản tổng hợp 

kết quả đánh giá đầu ra Khoa 

KTTC 

Khoa KTTC 

  

7 H11.11.01.07 Kế hoạch hoạt động cho SV qua các năm 

Nghị quyết Đại hội Đoàn Khoa 

KTTC 
Khoa KTTC 

  

QĐ thành lập CLB AFC Khoa KTTC   

Kế hoạch sử dụng quỹ hoạt 

động cho SV Khoa KTTC qua 

các năm 

Khoa KTTC 

  

Kế hoạch hoạt động Đoàn Khoa 

KTTC qua các năm 
Khoa KTTC 

  

Kế hoạch hoạt động CLB AFC Khoa KTTC   

Tiêu chí 

11.2 

1 H11.11.02.01 Báo cáo kết quả tình hình học tập của SV 
Tổng hợp BC kết quả học tập và 

rèn luyện SV HKI NH 20-21 
Khoa KTTC 

  

2 H11.11.02.02 
Hướng dẫn truy cập phần mềm quản lý 

đào tạo SV 

Hướng dẫn xem bảng điểm và 

lý lịch SV 
Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Hướng dẫn SV thay đổi thông 

tin trên phầm mềm 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 

11.3 

1 H11.11.03.01 

Quyết định thành lập Trung tâm 

QHDN&HTSV 

Quyết định số 1126/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 03/11/2014 
Phòng TCNS 

  

  
Quyết định số 100 QĐ-ĐHNT, 

Ngày 07/02/2018 
Phòng TCNS 

  

2 H11.11.03.02 

Bảng khảo sát SV có việc làm sau tốt 

nghiệp 

Báo cáo tình hình viêc làm của 

SV (báo cáo Trường và Khoa 

KTTC) 

Trung tâm 

HTVL&KN 
  

  

Mẫu 10. BCN. Bản tổng hợp 

đánh giá Kết quả đầu ra (báo 

cáo Trường và Khoa KTTC) 

Trung tâm 

HTVL&KN 
  

3 H11.11.03.03 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm 
Kế hoạch số 757/KH-ĐHNT, 

Ngày 4/11/2020 
Trường ĐHNT 

  

4 H11.11.03.04 

Thành lập Ban liên lạc CSV 
Quyết định Thành lập Ban liên 

lạc CSV của Trường ĐHNT 
Trường ĐHNT 

  

  
Quyết định  Thành lập Ban liên 

lạc CSV của Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

5 H11.11.03.05 
Kết quả khảo sát tỷ lệ SV có việc làm của 

ngành Kế toán-Kiểm toán 

Kết quả khảo sát việc làm SV 

2018 – 2020 

Trung tâm 

HTVL&KN   

Khoa KTTC   
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Bản tổng hợp đánh giá Kết quả 

đầu ra Khoa KTTC (mẫu 10 

BCN) 

Trung tâm 

HTVL&KN   

Khoa KTTC   

6 H11.11.03.06 
Kỷ yếu Hội nghị Đào tạo và NCKH 

Khoa KTTC 

Kỷ yếu Hội nghị Đào tạo và 

NCKH Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

7 H11.11.03.07 
Thông báo ngày hội tuyển dụng của 

Trường và Khoa KTTC 

Các file đưa tin trên website của 

Nhà trường và Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

Các trang Web, fanpage, CLB 

… 
Khoa KTTC 

  

Các hình ảnh về tuyển dụng 

việc làm của Khoa KTTC và 

Doanh nghiệp 

Khoa KTTC 

  

8 H11.11.03.08 
Bảng khảo sát nơi làm việc của SV sau 

TN tại Khánh Hòa 

Bảng thống kê nơi làm việc của 

SV sau TN tại Khánh Hòa của 

Trung tâm HTVL&KN và Khoa 

KTTC 

Trung tâm 

HTVL&KN   

Khoa KTTC 
  

Tiêu chí 

11.4 
1 H11.11.04.01 QĐ về hoạt động NCKH SV 

Quyết định số 1658/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 19/12/2011 
Phòng KHCN 

  

Thông báo số 579/TB-ĐHNT, 

Ngày 15/11/2013 
Phòng KHCN 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H11.11.04.02 
Thông báo xây dựng đề tài NCKH của 

SV hàng năm 

Thông báo số 140/TB-ĐHNT, 

Ngày 06/03/2020 
Phòng KHCN 

  

Thông báo số 174/TB-ĐHNT, 

Ngày 30/03/2016 
Phòng KHCN 

  

Thông báo số 482/TB-ĐHNT, 

Ngày 06/09/2018 
Phòng KHCN 

  

Thông báo số 644/TB-ĐHNT, 

Ngày 01/10/2020 
Phòng KHCN 

  

3 H11.11.04.03 
Danh mục đề tài SV được phê duyệt hàng 

năm 

Danh mục đề tài SV 2015 Phòng KHCN   

Danh mục đề tài SV 2016 Phòng KHCN   

Danh mục đề tài SV 2017 Phòng KHCN   

Danh mục đề tài SV 2018 Phòng KHCN   

Danh mục đề tài SV 2019 Phòng KHCN   

Danh mục đề tài SV 2020 Phòng KHCN   

4 H11.11.04.04 
Văn bản quy định nguồn kinh phí đầu tư 

cho NCKH của người học 

Quyết định số 291/QĐ-NTU, 

Ngày 06/04/2016 
Phòng KHCN 

  

5 H11.11.04.05 Tổng hợp đề tài NCKH SV 

Bảng tổng hợp NCKH SV của 

Khoa KTTC giai đoạn 2016-

2021 

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H11.11.04.06 
Đề xuất kinh phí đầu tư PTN và thiết bị 

Khoa KTTC 

Đề xuất kinh phí đầu tư PTN và 

thiết bị cho ĐT và NCKH Khoa 

KTTC 

Khoa KTTC 

  

7 H11.11.04.07 Tình hình thực hiện đề tài NCKH SV 
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài 

NCKH SV 
Khoa KTTC 

  

Tiêu chí 

11.5 

1 H11.11.05.01 
Biên bản Hội nghị CBVC Trường và 

Khoa hàng năm 

Kế hoạch tổ chức HN CBVC 

cấp Khoa và Trường các năm 

2017 – 2021 

Khoa KTTC 

  

Biên bản và nghị quyết HN 

CBVC Khoa và Trường các 

năm 2017 – 2021 

Khoa KTTC 

  

2 H11.11.05.02 
Đối thoại Hiệu trưởng với CBVC và SV 

hàng năm 

Đối thoại SV 2016-2020 Phòng TCNS   

Đối thoại GV 2018-2020 Phòng TCNS   

Hình ảnh các buổi đối thoại Phòng TCNS   

3 H11.11.05.03 
Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan 

Quy trình lấy ý kiến người học 

về hoạt động giảng dạy 
Phòng ĐBCLKT 

  

Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 26/12/18 
Phòng ĐBCLKT 

  

Thông báo số 159/TB-ĐHNT, 

Ngày 02/04/2015 
Phòng ĐBCLKT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Thông báo số 695/TB-ĐHNT, 

Ngày 06/12/2017 
Phòng ĐBCLKT 

  

Thông báo số 352/2018-ĐHNT, 

Ngày 08/06/2018 
Phòng ĐBCLKT 

  

4 H11.11.05.04 
Các biểu mẫu lấy phiếu khảo sát 

(PĐBCL&KT) 

Các biểu mẫu phiếu khảo sát Phòng ĐBCLKT   

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý 

kiến người học 
Phòng ĐBCLKT 

  

Link trang Web Khảo sát người 

học 
Phòng ĐBCLKT 

  

5 H11.11.05.05 Tổng hợp báo cáo CTSV 

Tổng hợp Báo cáo công tác SV 

2016-2021 trường ĐHNT 
Phòng CTCTSV 

  

Tổng hợp Báo cáo công tác SV 

2016-2021 Khoa KTTC 
Khoa KTTC 

  

6 H11.11.05.06 Hội nghị gặp gỡ, giao lưu doanh nghiệp 

Kế hoạch, thông báo, hình ảnh 

giao lưu giữa Khoa KTTC và 

doanh nghiệp 

Khoa KTTC 

  

7 H11.11.05.07 Kết quả khảo sát các bên liên quan 

Báo cáo kết quả khảo sát 

HĐGD của GVHK1 NH 2019-

2020 

Phòng ĐBCLKT 
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Tiêu chí STT Mã minh chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Báo cáo kết quả khảo sát SV 

cuối khóa NH 2018-2019 
Phòng ĐBCLKT 

  

Báo cáo kết quả khảo sát phục 

vụ cập nhật CTĐT ngành Kế 

toán (Mẫu 8,9,10) 

Phòng ĐBCLKT 

  

8 H11.11.05.08 Các văn bản điều chỉnh CTĐT 

Kết luận của HT về cập nhật 

CTĐT (2016) 
Khoa KTTC 

  

TB tổ chức đào tạo kỹ năng 

mềm (2017) 
Khoa KTTC 

  

Thông báo cập nhật chương 

trình đào tạo 
Khoa KTTC 

  

Thông báo cập nhật đề cương 

học phần 
Khoa KTTC 

  

Tập hợp biên bản họp Khoa 

KTTC cập nhật CTĐT 
Khoa KTTC 

  

9 H11.11.05.09 CTĐT cập nhật 
CTĐT Kế toán các khóa (K58 -

K62) 
Phòng ĐTĐH 
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DANH MỤC MINH CHỨNG BỔ SUNG 
 

Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1 1     
      

Tiêu chí 1.1 

1 HBS.01.01.01 Quyết định giao đào tạo ngành Kế toán 

QĐ số 747/QĐ-BGDĐT, Ngày 

23/02/2011; Quyết định số 1140/QĐ-

BGDĐT 

Bộ GDĐT 

  

2 HBS.01.01.02 Quyết định thành lập Khoa KTTC 
QĐ Số 1312/QĐ-ĐHNT, Ngày 

21/10/2010 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu chí 1.2  1 HBS.01.02.01 
CTĐT ngành Kế toán cho các lần chỉnh sửa 

trong giai đoạn 2017 -2021 
QĐ Số 1199/2021/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

Tiêu chí 1.3 1 HBS.01.03.01 

Tài liệu khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan về CĐR CTĐT ngành Kế toán: kế 

hoạch, phiếu khảo sát, kết quả khảo sát, 

báo cáo phân tích, biên bản cuộc họp… 

giai đoạn từ 2017 - 2021 

KQ Khảo sát NH, GV về sự phù hợp 

của Từng HP trong việc đáp ứng CĐR 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chuẩn 2 2      

Tiêu chí 2.1 

1 HBS.02.01.01 

Quy định của Nhà trường về việc ban hành, 

rà soát, chỉnh sửa Bản mô tả chương trình 

đào tạo trình độ đại học 

TB 717/2019/TB-ĐHNT; QĐ 

1412/2019/QĐ-ĐHNT; TB 

458/2020/TB-ĐHNT 

Trường ĐHNT 

 

2 HBS.02.01.03 

Quy định của Nhà trường về việc quy trình 

và mẫu biểu ban hành, rà soát, chỉnh sửa đề 

cương chi tiết học phần trình độ đại học 

QĐ 796/2021/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

 



 

72 

 

Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 HBS.02.01.05 
Bảng đối sánh nội dung Bản mô tả CTĐT 

các phiên bản 

Bảng so sánh ĐCHP ban hành năm 

2016 VÀ ĐCHP năm 2021 
Khoa KTTC 

 

4 HBS.02.01.06 

Bảng đối sánh sự thay đổi kết cấu, nội dung 

ĐCCTHP các phiên bản ban hành trong 

giai đoạn 2017 – 2021 

Bảng đối sánh sự thay đổi kết cấu, nội 

dung của ĐCCTHP năm 2016 và 2021 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 2.2 1 HBS.02.02.01 

Báo cáo/Bảng đối sánh các học phần của 

CTĐT với các học phần của CTĐT tham 

khảo; 

Đối sánh CTĐT Kế toán NTU với các 

CTĐT Kế toán của Một số trường 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chuẩn 3 3      

Tiêu chí 3.3 1 HBS.03.03.01 
Những khác biệt giữa CTDH ở năm 2021 

và CTDH ở năm 2016 và CTDH 2019 

Những khác biệt giữa CTDH ở năm 

2021 và CTDH ở năm 2016 và CTDH 

2019 

Khoa KTTC 

 

Tiêu chuẩn 4 4      

Tiêu chí 4.1 1 HBS.04.01.03 

Bảng thống kê các hoạt động dạy và học 

được xây dựng cho từng học phần thuộc 

CTĐT Kế toán 

Bảng tổng hợp các phương pháp giảng 

dạy được sử dụng ở các học phần 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 4.2 

1 HBS.04.02.01 
Bảng thống kê kết quả NCKH của sinh 

viên ngành Kế toán giai đoạn 2017 - 2021 
Danh mục đề tài NCKH của SV Khoa KTTC 

 

2 HBS.04.02.03 Các lớp tập huấn về PPGD cho GV 

Lớp tập huấn PPGD đáp ứng CĐR cho 

GV trẻ; buổi tập huấn sự phạm số 

online; Lớp tập huấn thiết kế một khóa 

học MOOC 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 4.3 

1 HBS.04.03.01 Tổ chức tuần học số 
Thông báo 778/TB-ĐHNT, ngày 

16/11/2020; 
ĐHNT 

 

2 HBS.04.03.02 
Thông kê các hoạt động ngoại khóa, số 

lượng SV tham gia của ngành Kế toán 

Báo cáo thông kê các hoạt động ngoại 

khóa, số lượng SV tham gia của ngành 

Kế toán 

Khoa KTTC 

 

3 HBS.04.03.03 
Hội thảo cập nhật giải đáp thắc mắc doanh 

nghiệp 

Thông tin hội thảo cập nhật giải đáp 

thắc mắc doanh nghiệp 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chuẩn 5 5      

Tiêu chí 5.1 

1 HBS.05.01.01 
Danh mục các quy định về thi kiểm tra của 

Nhà trường ban hành 

Danh mục các quy định về thi- kiểm 

tra 
Khoa KTTC 

 

2 HBS.05.01.03 

Thời khóa biểu, Lịch thi theo TKB, Bảng 

phân công coi thi, Bài thi, Phiếu chấm bài 

thi, Danh sách điểm thi 

TKB_Lịch thi_Phân công coi thi. Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 5.5 1 HBS.05.05.01 
Các tài liệu phân tích kết quả học tập của 

NH ngành Kế toán 

Thống kế Kết quả Học tập SV Khoa 

KTTC qua 5 năm; Thống kê SV TN 

đúng hạn và tình hình học tập của SV 

Khoa KTTC 

 

Tiêu chuẩn 6 6      

Tiêu chí 6.1 1 HBS.06.01.01 
Thống kê kết quả thực hiện kế hoạch/quy 

hoạch trong chu kỳ đánh giá. 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch/quy 

hoạch trong chu kỳ đánh giá. 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 6.2 1 HBS.06.02.01 Tổng hợp thanh toán giảng dạy 
Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ 

của GV qua các năm 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.3 1 HBS.06.03.01 

Danh sách giáo viên, nghiên cứu viên được 

bổ nhiệm, điều chuyển trong 05 năm của 

chu kỳ đánh giá 

Các quyết định bổ nhiệm Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 6.4 1 HBS.06.04.01 
Kết quả thi đua khen thưởng hàng năm của 

GV thực hiện CTĐT 

Kết quả phân loại thi đua CBVC qua 

các năm 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 6.4 2 HBS.06.04.02 

Thông tin về khối lượng, chất lượng giảng 

dạy, kết quả NCKH và phục vụ cộng đồng; 

nêu tỷ lệ giảng viên theo học hàm học vị, 

đạt trình độ tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ 

sư phạm của giảng viên, nghiên cứu viên 

của CTĐT 

Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa 

KTTC qua các năm 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 6.6 1 HBS.06.06.01 

Thống kê về các hoạt động phục vụ cộng 

đồng hằng năm của giảng viên từ năm 

2018-2022 

Bảng thống kê về các hoạt động phục 

vụ cộng đồng hằng năm của giảng viên 

từ năm 2018-2022 

Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 6.7 1 HBS.06.07.01 

Đánh giá số lượng, chất lượng các hoạt 

động NCKH của giảng viên, nghiên cứu 

viên tham gia CTĐT 

Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng 

các hoạt động NCKH của giảng viên, 

nghiên cứu viên tham gia CTĐT 

Khoa KTTC 

 

Tiêu chuẩn 7 7      

Tiêu chí 7.1 1 HBS.07.01.02 
Chính sách thu hút, tuyển dụng, phát triển 

đội ngũ nhân viên 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 7.2 1 HBS.07.02.01 

Thông tin về quy định tuyển dụng, bổ 

nhiệm, điều chuyển nhân viên; thông tin 

việc phổ biến các tiêu chí này đến toàn thể 

CB, GV, NV như thế nào 

Các thông báo về bổ nhiệm, điều 

chuyển nhân viên 

Trường ĐHNT; 

Khoa KTTC 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 7.3 1 HBS.07.03.02 
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện 

(KPIs) của các vị trí việc làm 

Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT; Thông 

tin tập huấn triển khai thông tư 12 

Bộ GDĐT; Trường 

ĐHNT  

Tiêu chuẩn 8 8      

Tiêu chí 8.2 1 HBS.08.02.01 
Đánh giá công tác tuyển chọn NH hằng 

năm 

Văn bản đánh giá công tác tuyển chọn 

NH hằng năm 
Phòng ĐTĐH 

 

Tiêu chí 8.3 1 HBS.08.03.01 
Quy định về CTĐT được phê duyệt trong 

đó quy định rõ khối lượng học tập của NH 

Quyết định số 1177/QĐ-ĐHNT; và 

Quyết định số 1199/QĐ-ĐHNT 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 8.4 

1 HBS.08.04.01 

Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho đơn 

vị/bộ phận chịu trách nhiệm tư vấn học tập, 

hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và 

các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc 

học tập và khả năng có việc làm của NH 

QĐ Số 100/2018/QĐ-ĐHNT; QĐ Số 

527/2017/QĐ-ĐHNT; QĐ Số 

1126/2014/QĐ-ĐHNT 

Trường ĐHNT 

 

2 HBS.08.04.02 
Quy định về tư vấn học tập, việc làm, hoạt 

động hỗ trợ NH 

QĐ Số 169/2019/QĐ-ĐHNT, QĐ Số 

632/2022/QĐ-ĐHNT; QĐ Cố vấn học tập 
Trường ĐHNT 

 

3 HBS.08.04.03 

Kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của 

NH tốt nghiệp hằng năm và trong thời gian 

đánh giá 

Thống kê kết quả việc làm của sinh 

viên 
Trường ĐHNT 

 

4 HBS.08.04.05 

Bảng tổng hợp các hoạt động NH tham gia 

vào các câu lạc bộ, các nhóm nghiên cứu, 

các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi...; 

Bảng tổng hợp hoạt động NH tham gia 

các hoạt động, cuộc thi 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 8.5 1 HBS.08.05.03 
QĐ Thành lập tổ y tế, đội bảo vệ, tự vệ an 

ninh của NT 
QĐ 683/2017/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 HBS.08.05.06 
Danh sách, quyết định thành lập các câu lạc 

bộ, hội, nhóm 

Danh sách BCH, LCH, ĐTN Khoa 

KTTC 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chuẩn 9 9      

Tiêu chí 9.1 1 HBS.09.01.01 
Kinh phí dành cho đầu tư CSVC và trang 

thiết bị cho Khoa KTTC 
QĐ Số 940/2021/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 9.2 1 HBS.09.02.01 
Văn bản đề xuất nhu cầu, kế hoạch đầu tư 

học liệu cho thư viện 
Các tờ trình đề xuất mua tài liệu 

KHoa KTTC; Thư 

viện  

Tiêu chí 9.4 

1 HBS.09.04.01 
Văn bản phân công cán bộ phụ trách hệ 

thống CNTT 

QĐ Số 260/QĐ-ĐHNT; QĐ 

số100/QĐ-ĐHNT 
Trường ĐHNT 

 

2 HBS.09.04.02 
Số theo dõi việc vận hành, bảo trì phòng 

máy tính. 

Sổ theo dõi sử dung, nhật ký phòng 

máy 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 9.5 1 HBS.09.05.03 
Báo cáo tổng kết thực hiện tiêu chuẩn về 

môi trường và sức khỏe 

BC Số 426/BC-ĐHNT, Ngày 

14/07/2020 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chuẩn 

10 
10     

 

Tiêu chí 10.1 1 HBS.10.01.01 

Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong hệ 

thống thu thập thông tin phản hồi từ các bên 

liên quan để xây dựng và phát triển CTDH 

QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT, Ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 10.2 1 HBS.10.02.01 
Kết quả rà soát, đánh giá quy trình thiết kế 

và phát triển CTDH. 

Kết quả rà soát, đánh giá quy trình 

thiết kế và phát triển CTDH. 
Phòng ĐTĐH 

 

Tiêu chí 10.3 1 HBS.10.03.01 
Kết quả khảo sát NH về hoạt động GD của 

GV 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của 

người học về hoạt động giảng dạy của GV 
Phòng ĐTĐH 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 10.4 1 HBS.10.04.01 

Thông tin về các đề tài NCKH, công trình 

công bố liên quan đến việc dạy và học; các 

kết quả NCKH được áp dụng thành nội 

dung giảng dạy trong CTDH. 

Bảng tổng hợp kết quả ứng dụng 

NCKH trong giảng dạy, và nghiên cứu 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 10.5 

1 HBS.10.05.01 
KQ KS các BLQ về dịch vụ TV- CNTT- 

các dịch vụ khác 

Báo cáo Kết quả khảo sát các BLQ về 

dịch vụ TV- CNTT- các dịch vụ khác 
Khoa KTTC 

 

2 HBS.10.05.02 
Kết quả khảo sát GV về hoạt động giảng 

dạy trực tuyến 

Báo cáo kết quả khảo sát GV về hoạt 

động giảng dạy trực tuyến 2019-2021 
Khoa KTTC 

 

Tiêu chí 10.6  HBS.10.06.01 
Cách thức kết nối, thu thập và trao đổi 

thông tin giữa các BLQ. 

QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT, Ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chuẩn 

11 
11     

 

Tiêu chí 11.2 1 HBS.11.02.01 Thống kê sinh viên tốt nghiệp theo khóa 
Thông báo kết quả đánh giá, đối sánh 

tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 11.3 1 HBS.11.03.01 Thống kê tình hình việc làm sinh viên 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình 

việc làm của sinh viên qua các năm 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 11.4 1 HBS.11.04.01 
Tổng hợp SV tốt nghiệp, việc làm sau 1 

năm ra trường, SV NCKH 

Tổng hợp SV tốt nghiệp, việc làm sau 

1 năm ra trường, SV NCKH 
Khoa KTTC 

 

 

 


