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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Số: 1669/QLCL-KĐCLGD 
V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất 

lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

ban hành kèm theo Công văn số 

769/QLCL-KĐCLGD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

                   Kính gửi:  

- Các đại học, học viện, trường đại học; 

- Các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ; 

- Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. 

Để giúp các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thuận 

lợi trong việc đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian qua, Cục Quản lý chất 

lượng đã ban hành các văn bản hướng dẫn: 

- Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn chung 

về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học;  

 - Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn tự 

đánh giá chương trình đào tạo;  

- Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn đánh 

giá ngoài chương trình đào tạo; 

 - Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc sử dụng tài liệu hướng 

dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của 

giáo dục đại học.  

 Sau một thời gian triển khai, Cục Quản lý chất lượng đã nhận được ý kiến góp ý từ 

các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục đại học về Tài liệu đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công 

văn số 769/QLCL-KĐCLGD. 

Để việc thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo các trình độ của giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng ban hành kèm theo Công văn này 

Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học để 

thay thế cho Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.  
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Đề nghị các đơn vị nghiên cứu hướng dẫn tại Công văn số 1074/KTKĐCLGD-

KĐĐH, Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, Công văn số 1076/KTKĐCLGD-

KĐĐH, Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD và Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học kèm theo Công văn này để thực hiện việc đánh 

giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.  

Lưu ý: Cơ sở giáo dục đại học và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện 

việc báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 2274/BGDĐT-QLCL ngày 28/5/2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo 

dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.  

Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc hoặc đề xuất, đề nghị liên hệ 

với Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, địa chỉ: 35 Đại Cồ 

Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn để nghiên cứu, xử lý kịp 

thời. 

Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Nguyễn Văn Phúc (để b/c); 

- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng); 

- Cục Đào tạo (Bộ Công an); 

- Vụ GDĐH; 

- Lưu: VT, KĐCLGD. 

CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Mai Văn Trinh 

 

 


