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 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện 

công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

Công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 09 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hạ Long báo cáo kết quả thực hiện 

Quy chế công khai năm học 2021-2022 và kế hoạch thực hiện năm học 2022 – 

2023 như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022 

 1. Hình thức công khai 

 Toàn bộ các nội dung công khai theo quy định của Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đã được Nhà trường công khai trên website tại địa chỉ: 

http://uhl.edu.vn/, niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường và thông 

qua các tài liệu được công bố, phát hành như: Báo cáo các điều kiện đảm bảo 

chất lượng, Đề án tuyển sinh năm 2022, Kế hoạch năm học, Thời khoá biểu… 

 2. Nội dung công khai 

 2.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục 

thực tế 

 2.1.1. Cam kết chất lượng giáo dục 

- Nhà trường đã xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022 theo quy định, 

trong đó công khai đầy đủ điều kiện về đối tượng tuyển sinh; điều kiện cơ sở 

vật chất và đội ngũ giảng viên theo từng mã ngành đào tạo và đăng tải công 

khai trên website của nhà trường cho toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, 

sinh viên và các bậc phụ huynh được biết.  

- Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đã được Nhà trường điều chỉnh và 

hoàn thiện gồm: 13 ngành hệ đại học, 01 ngành cao đẳng sư phạm, trong đó thể 

hiện rõ các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được, 

http://uhl.edu.vn/
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khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ đào tạo và theo các chuyên ngành. Các thông tin về chuẩn 

đầu ra đã được công bố công khai đúng quy định trên website của nhà trường. 

2.1.2. Chất lượng giáo dục thực tế 

 - Quy mô đào tạo năm học 2021 – 2022 của nhà trường là 3913 sinh viên 

hệ đại học chính quy, tăng 31.6% so với năm học 2020 - 2021.  

- Hàng năm, phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng của Nhà trường đã phối 

hợp với các khoa đào tạo, các phòng chức năng tổ chức phát phiếu điều tra và 

liên lạc với học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp để tìm hiểu thông tin nghề nghiệp. 

Tính đến thời điểm tháng 12/2021, tỷ lệ sinh viên khối ngành I phản hồi có việc 

làm sau ít nhất 01 năm ra trường đạt 93.7%, nhóm ngành V đạt 100%, nhóm 

ngành VII đạt 90.4% trong đó hầu hết sinh viên tìm được việc làm đúng ngành 

nghề, đáp ứng được yêu cầu công việc. 

- Đối với các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: 

+ Năm học 2021 – 2022, nhà trường tiếp tục áp dụng và nâng cấp phần 

mềm quản lý đào tạo, cấp mã số tài khoản truy cập cho mỗi sinh viên để thông 

tin về kết quả các môn học của từng kì học, khóa học được công bố minh bạch 

đến từng sinh viên.  

 + Mục đích, nội dung, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh 

viên của từng môn học được công khai thông qua đề cương chi tiết học phần/ 

môn học mà giảng viên cung cấp cho sinh viên trong buổi đầu tiên của học 

phần/ môn học. Năm học 2021 – 2022 nhà trường đã thực hiện công khai 126 

học phần/môn học của tất cả các chương trình đào tạo. 

+ Nhà trường đã thực hiện công khai về lịch giảng dạy, giảng viên giảng 

dạy thông qua tài khoản của mỗi giảng viên, sinh viên và phần mềm quản lý đào 

tạo, thời khóa biểu, kế hoạch năm học gửi cho các đơn vị, giảng viên và sinh 

viên tất cả các lớp đồng thời đăng công khai trên website nhà trường. 

- Nhà trường có hệ thống thư viện với các giáo trình, tài liệu tham khảo đa 

dạng do các giảng viên tổ chức biên soạn và được công khai trong hệ thống danh 

mục tra cứu của thư viện và trên website của trường. Tính đến thời điểm năm 

học 2021-2022 nhà trường tổ chức biên soạn được 144 giáo trình và tài liệu 

tham khảo. 

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được nhà 

trường công bố công khai. Năm học 2021 - 2022, nhà trường tiếp tục thực hiện 

01 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia và 03 đề tài cấp tỉnh mang tính ứng dụng cao. 
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Nhà trường cũng đã tổ chức 07 hội nghị, hội thảo cấp trường, cấp tỉnh và quốc tế 

với 564 đại biểu tham dự. Các hội nghị, hội thảo của nhà trường ngày càng được 

đổi mới, luôn có sự tham gia đông đảo của các bên liên quan trong đào tạo và 

đóng góp các ý kiến, tham luận có giá trị.  Đây là cơ hội thuận lợi cho cán bộ, 

giảng viên nhà trường trao đổi, nâng cao năng lực nghiên cứu góp phần nâng 

cao vị thế của Trường Đại học Hạ Long trong hệ thống các trường đại học.  

- Trong công tác kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và chương trình đào 

tạo: Năm học 2021 - 2022 nhà trường đã hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất 

lượng 03 chương trình đào tạo là Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính và Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành. Tháng 3/2022 đã hoàn thành đánh giá ngoài, tháng 

6/2022 đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng chương trình đào tạo. Đồng thời Nhà trường đã khẩn trương tiến 

hành các hoạt động để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng 07 chương 

trình đào tạo (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Quản lý văn 

hóa, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý Tài nguyên và môi trường, Quản trị khách sạn, 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống)  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; ban hành kế 

hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; triển khai các hoạt động tập 

huấn, trao đổi với chuyên gia kiểm định chất lượng về các hoạt động tự đánh giá. 

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

2.2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất 

Tổng diện tích đất nhà trường quản lý và sử dụng là: 98.510.000 m
2
, tổng 

diện tích sàn xây dựng phụ vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học: 

57.143m
2
 với các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và xưởng thực tập, nhà tập 

đa năng, hội trường, phòng học và hệ thống thư viện, trung tâm học liệu với 

92.000 đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu. Diện tích đất/sinh viên là: 

23.57m
2
/1 sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên và hoạt 

động nghiên cứu, giảng dạy, làm việc của cán bộ, giảng viên. Năm học 2021 – 

2022, nhà trường đã khánh thành tòa nhà trung tâm thực hành du lịch hiện đại 

phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. 

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

Hiện nay, Trường Đại học Hạ Long có 172 giảng viên cơ hữu (trong đó: 

32 tiến sĩ; 137 thạc sĩ; 03 cử nhân). Bên cạnh đó, Nhà trường có quan hệ hợp tác 

đào tạo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giáo dục và đào tạo với nhiều trường đại 

học trong và ngoài nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, 
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Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Công nghệ Aukland (New 

Zealand), Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc), Đại học Osaka (Nhật 

Bản), Trường Đại học Messina, Trường Đại học Quế Lâm (Trung Quốc), 

Trường Đại học Vinh (Đài Loan, Trung Quốc)… Nhà trường cũng tập hợp được 

các nhà khoa học, các giảng viên ưu tú, đầu ngành từ các trường đại học, viện 

nghiên cứu, cơ quan tổ chức...tham gia giảng dạy, hợp tác đào tạo. 

Các thông tin về số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên; 

sơ lược lý lịch của giảng viên đã được công bố công khai trong các điều kiện 

đảm bảo chất lượng đăng trên website của nhà trường. 

2.3. Công khai thu chi tài chính 

Nhà trường luôn thực hiện đúng các quy định và quy chế tài chính của 

Nhà nước, kết quả thu chi tài chính (có biểu 21 tổng hợp kèm theo). 

Các khoản thu, chi theo từng năm học: Các nguồn thu, mức thu, chi 

lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập 

trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ 

quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 sinh 

viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị được nhà trường 

tổng hợp và gửi về từng đơn vị, báo cáo công khai tại Hội nghị cán bộ, viên 

chức và người lao động hàng năm. 

Các chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người 

học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội được phòng Kế hoạch - Tài chính 

phối hợp với phòng Công tác chính trị, quản lý và hỗ trợ học sinh - sinh viên và 

các khoa phổ biến đến sinh viên ngay từ khi nhập học và trước mỗi học kì của 

từng năm học. 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 

2022-2023 

1. Nội dung công khai 

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục 

thực tế 

1.1.1. Cam kết chất lượng giáo dục 

- Nhà trường tiếp tục thực hiện công khai trên website về chỉ tiêu tuyển 

sinh, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo, điều kiện, đối tượng tuyển 
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sinh; mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được theo 

từng mã ngành đào tạo. 

- Công khai chuẩn đầu ra tất cả các mã ngành thuộc các trình độ đào tạo. 

1.1.2. Chất lượng giáo dục thực tế 

- Tiếp tục cập nhật, công bố các thông tin về quy mô đào tạo. Tiếp tục 

thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và công bố 

công khai số liệu khảo sát trên website. 

- Rà soát, điều chỉnh và cập nhật các thông tin thay đổi về đề cương chi 

tiết học phần. 

- Tiếp tục công khai thông tin về: Thời khóa biểu, giảng viên giảng dạy, 

nội dung và phương pháp đánh giá sinh viên. 

- Tiếp tục bổ sung, cập nhật vào danh mục hệ thống học liệu của nhà 

trường các giáo trình, tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học do giảng 

viên nhà trường biên soạn, nghiên cứu.  

- Công bố công khai theo quy định các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ; hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước 

ngoài; các hội nghị, hội thảo khoa học. 

- Trong công tác kiểm định cơ sở đào tạo: Năm học 2022 – 2023, nhà 

trường dự kiến hoàn thành báo cáo tự đánh giá 07 chương trình đào tạo và mời 

trung tâm kiểm định đánh giá ngoài để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn 

kiểm định chất lượng. Các phiên bản của báo cáo tự đánh giá 07 chương trình 

đào tạo sẽ được công bố công khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên 

nhà trường. 

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

1.2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất 

Nhà trường tiếp tục thực hiện công khai các thông tin về cơ sở vật chất 

theo đúng quy định tại biểu mẫu 19 

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

Các thông tin về số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên; 

sơ lược lý lịch của giảng viên tiếp tục được cập nhật và công bố công khai theo 

quy định tại biểu mẫu số 20. 

1.3. Công khai thu chi tài chính 

- Năm học 2022- 2023, nhà trường tiếp tục thực hiện công khai dự toán 

ngân sách và quyết toán ngân sách theo đúng quy định.  



6 

 

 

 

- Thanh toán chế độ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh 

viên đúng quy định. 

- Cập nhật và công bố công khai các thông tin quy định tại biểu mẫu 21 

2. Tổ chức thực hiện 

- Hình thức công khai: Công khai trên website tại địa chỉ 

http://uhl.edu.vn/; niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường và thông qua 

các tài liệu được công bố, phát hành như: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất 

lượng, Đề án tuyển sinh năm 2023, Sổ tay sinh viên, Kế hoạch năm học, Thời 

khoá biểu, phần mềm quản lý đào tạo… 

- Nhiệm vụ các đơn vị: Phòng Đào tạo, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế 

hoạch – Tài chính, phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý khoa học, phòng Khảo thí – 

Đảm bảo chất lượng, phòng Hành chính – Quản trị, trung tâm Thông tin – Thư 

viện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện, công bố, công khai các nội dung theo quy định.  

- Phòng Khảo Thí – Đảm bảo chất lượng là đơn vị chủ trì, tập hợp kết quả 

từ các đơn vị trên để xây dựng báo cáo thực hiện Quy chế công khai năm học 

2021– 2022 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 – 2023 báo 

cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng tải trên website nhà trường. 

- Các đơn vị được phân công hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện và dự 

thảo kế hoạch triển khai Quy chế công khai của đơn vị mình gửi về phòng Khảo 

thí – Đảm bảo chất lượng vào tuần cuối cùng của tháng 5 để Phòng thực hiện 

tổng hợp và công bố công khai vào tháng 6. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 – 

2022 và kế hoạch thực hiện năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học Hạ Long./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh Quảng Ninh (b/c) 

- Ban Giám hiệu;   

-Website (đăng thông báo); 

- Lưu: VT, KTĐBCL.    

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Thị Thu Giang 

 

http://uhl.edu.vn/
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