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CĐ

Cao đẳng

CĐSP

Cao đẳng sư phạm

CĐR

Chuẩn đầu ra

CN

Cử nhân

CNTT

Công nghệ thông tin

CSDL

Cơ sở dữ liệu

CSGD

Cơ sở giáo dục

CSVC

Cơ sở vật chất

CTĐT

Chương trình đào tạo

CTSV

Công tác sinh viên

ĐBCL

Đảm bảo chất lượng

ĐCCT

Đề cương chi tiết

ĐT–BD

Đào tạo – Bồi dưỡng

ĐT–KH&CN

Đào tạo – Khoa học và Công nghệ

GV

Giảng viên

GD&ĐT

Giáo dục và Đào tạo

HCTH

Hành chính tổng hợp

HĐND

Hội đồng nhân dân

HĐTS

Hội đồng tuyển sinh

KTX

Ký túc xá

KH&CN

Khoa học và công nghệ

KT-ĐBCL

Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

LĐ–TB&XH

Lao động – Thương binh và Xã hội

MC

Minh chứng

NV

Nhân viên

NTD

Nhà tuyển dụng

NCKH

Nghiên cứu khoa học

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

PPDH

Phương pháp dạy học

SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm

SV

Sinh viên

SV,HV

Sinh viên, Học viên

SVTN

Sinh viên tốt nghiệp

TCCB–CTSV

Tổ chức cán bộ– Công tác sinh viên

TĐG

Tự đánh giá

TDTT

Thể dục thể thao

TH–MN

Tiểu học–Mầm non

THCS

Trung học cơ sở

NN–TH

Ngoại ngữ – Tin học

TS

Tiến sĩ

ThS

Thạc sĩ

TTSP

Thực tập sư phạm

TT–TV

Thông tin – Thư viện

TTr– PC

Thanh tra – Pháp chế

UBND

Ủy ban nhân dân

VH,TT&DL

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VLVH

Vừa làm vừa học

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường CĐSP Đà Lạt xác định được tầm quan trọng của công tác tự đánh giá
CSGD, trong đó chú trọng đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo, hiệu quả của hoạt
động quản lý, đào tạo, NCKH, tài chính, CSVC, cũng như các vấn đề liên quan
khác, từ đó có kế hoạch cụ thể nhằm điều chỉnh và khắc phục hạn chế, phấn đấu đạt
tiêu chuẩn chất lượng đào tạo cao nhất. Trong xu thế phát triển và hội nhập, để nâng
cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực, Trường phải
thực hiện hoạt động TĐG và tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường
cao đẳng.
Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về công tác tự đánh giá chất lượng giáo
dục trong các cơ sở giáo dục. Trường CĐSP Đà Lạt đã triển khai hoạt động tự đánh
giá theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về quy trình và chu kỳ
kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN và các văn bản pháp quy
khác của Bộ GD&ĐT.
Mục đích của việc tự đánh giá
Triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là để phân tích, xác định các

điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu tồn tại cần khắc phục, chỉ ra các nguyên
nhân và định hướng kế hoạch hành động để tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và
quá trình thực hiện nội tại nhằm đạt các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và để đăng
ký Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành.
Ngoài ra, tự đánh giá sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho CB, VC về công tác
ĐBCL giáo dục của cơ sở đào tạo; từng bước xây dựng, phát triển văn hóa chất
lượng; thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong hoạt động đào
tạo, NCKH và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phù hợp
với sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu đã xác định.
Quy trình, công cụ và phương pháp tự đánhgiá
Quy trình triển khai công tác tự đánh giá của Nhà trường gồm có 8 bước theo
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và TCCN quy định tại công văn số
462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng
giáo dục; công cụ đánh giá là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao
đẳng ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của
Bộ GD&ĐT và các tài liệu hướng dẫn khác. Trên cơ sở đó, nhà trường thành lập Hội
đồng TĐG chất lượng giáo dục theo Quyết định số 387a/QĐ-CĐSP ngày
30/11/2018; tiến hành xây dựng và ban hành Kế hoạch số 236/KH-CĐSP ngày
05/12/2018 về Kế hoạch TĐG chất lượng giáo dục nhà trường giai đoạn 2014 – 2018.
Trong quá trình triển khai công tác tự đánh giá, do có sự thay đổi cơ cấu tổ chức và
nhân sự đồng thời căn cứ vào thực tế triển khai công tác tự đánh giá, Trường ban hành
Quyết định số 271a/QĐ-CĐSP ngày 01/11/2019 về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá,
ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách; Kế hoạch số 246a/KH-CĐSP ngày
05/11/2019 về việc điều chỉnh tiến trình thực hiện Kế hoạch TĐG chất lượng giáo dục nhà
trường (xem Phụ lục 2).
Để giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và 03 nhóm công tác chuyên
trách được thành lập dựa trên chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, am hiểu về các
công việc liên quan đến nội hàm tiêu chí, tiêu chuẩn. Nhằm nâng cao hiệu quả công
tác TĐG, nhà trường đã mời chuyên gia tập huấn cho các thành viên của Hội đồng

TĐG, ban thư ký, thành viên các nhóm công tác chuyên trách. Qua đó, các thành viên
đã được hướng dẫn và quán triệt kỹ về việc triển khai công tác TĐG, thông hiểu nội
hàm của các tiêu chí, phương pháp thu thập và xử lý thông tin, minh chứng và cách
thức viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn.
Trên cơ sở các quyết định của Hiệu trưởng, Trường tổ chức nhiều cuộc họp, phổ
biến chủ trương và triển khai hoạt động TĐG đến toàn thể CBVC & NLĐ trong nhà
trường nhằm cùng phối hợp công tác, giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo các đơn vị để
thực hiện.
Các nhóm công tác chuyên trách lập kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ
thể cho các thành viên, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định
các trường CĐ để xây dựng đề cương báo cáo tiêu chuẩn, kế hoạch điều tra, thu thập
thông tin minh chứng, xử lý thông tin qua văn bản lưu trữ, qua khảo sát GV, SV,
CBQL, viết mô tả tiêu chí và hoàn thiện tiêu chuẩn; đồng thời mã hóa minh chứng
theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Ban thư ký đã tổng hợp báo cáo từng tiêu chuẩn thành bản báo cáo TĐG của
Trường. Bản báo cáo này đã được Hội đồng TĐG phân tích, đánh giá các điểm mạnh
và những tồn tại, được cán bộ lãnh đạo và toàn thể CBVC góp ý, chỉnh sửa và bổ
sung, trình Hội đồng TĐG; từ đó, đề xuất các kế hoạch hành động khắc phục những
tồn tại nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.
Sau khi hoàn thành dự thảo Báo cáo TĐG, Trường công bố bản dự thảo trong nội
bộ cơ sở giáo dục để công khai, tiếp nhận ý kiến đóng góp của CBVC & NLĐ và SV
trong toàn trường, hoàn thiện báo cáo TĐG trước khi báo cáo Bộ GD&ĐT, Sở
GD&ĐT đồng thời gửi đến tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký đánh
giá ngoài theo quy định.

PHẦN II. TỔNG QUAN CHUNG
1. Bối cảnh chung của Nhà trường
Trường CĐSP Đà Lạt được thành lập theo quyết định số 1784/QĐ-BGD ngày
03/9/1976 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, là một trong sáu trường CĐSP đầu tiên ở
phía Nam sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (cùng với các trường
CĐSP Đà Nẵng, CĐSP Quy Nhơn, CĐSP Nha Trang, CĐSP Buôn Mê Thuột,
CĐSP TP. Hồ Chí Minh) và được Thủ tướng Chính phủ công nhận theo quyết định
số 280/TTg ngày 06/10/1976.
Ngày 20/8/1992, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số
518/QĐ-UB-TC hợp nhất 3 trường: Trường Sư phạm Mầm non Lâm Đồng, Trường
Trung học Sư phạm Lâm Đồng, Trường CĐSP Đà Lạt và lấy tên trường sau khi hợp
nhất là Trường CĐSP Đà Lạt. Ngày 19/10/1993, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban
hành quyết định số 1489/QĐ-UB-TC về việc chuyển giao chức năng nhiệm vụ bồi

dưỡng CBQL giáo dục từ Trường CBQL giáo dục của Tỉnh cho Trường CĐSP Đà
Lạt. Từ đó, Trường CĐSP Đà Lạt là một trường đa cấp, đa hệ với nhiệm vụ trọng
tâm là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và đội ngũ CBQL các trường học từ Mầm non
đến THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh Lâm Đồng; tổ chức cho
giảng viên, sinh viên NCKH góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu
các đề tài phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường đã có kinh nghiệm đào tạo các
trình độ đào tạo, các loại hình đào tạo, đã đưa nhà trường phát triển bền vững, ổn
định. Đến nay, Trường CĐSP Đà Lạt đã đào tạo được khoảng 30.000 giáo viên
Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS; bồi dưỡng chuẩn hóa và trên chuẩn
cho khoảng 3.000 GV, bồi dưỡng cho hơn 2.500 CBQL trường Mầm non, Tiểu học
và THCS.
Thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Nhà trường
xác định, đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo là giải pháp có tính đột phá để
nâng cao chất lượng và thu hút sự quan tâm của người học. Từ năm 2014 đến nay,
mỗi năm Nhà trường cung cấp khoảng 150 CBQLGD, 500 – 700 giáo viên từ mầm
non, tiểu học, THCS và cử nhân nghề được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và trình
độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp; có năng lực sáng tạo trong dạy học, lao động,
NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục nói riêng, góp phần đáp ứng
nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế của tỉnh Lâm Đồng nói chung. Bên cạnh sự phát triển về đào tạo, hoạt
động NCKH cũng được Nhà trường quan tâm và đẩy mạnh nâng cao chất lượng và
từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhà trường. Tuy nhiên trước khó khăn
trong tuyển sinh, nay nhà trường còn đào tạo 07 ngành đào tạo trình độ cao đẳng
(trong đó có 06 ngành đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và 01 ngành đào
tạo hệ vừa làm vừa học).
Trong quá trình phát triển, Trường CĐSP Đà Lạt xác định được sứ mạng, tầm
nhìn của Nhà trường và đã xây dựng kế hoạch phát triển với mục tiêu xây dựng
trường trở thành cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy đào tạo
giáo viên từ Mầm non đến THCS làm nòng cốt. Sứ mạng và mục tiêu thể hiện rõ

chiến lược phát triển và phù hợp với chức năng, nguồn lực của Nhà trường, đáp ứng
yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho xã hội, đáp ứng xu hướng hội nhập
phát triển.
Cơ cấu tổ chức của Nhà trường tính đến thời điểm 30/8/2019 có 4 khoa, 5
phòng chức năng, 4 đơn vị trực thuộc với tổng số đội ngũ cán bộ, giảng viên là 114,
trong đó có 01 tiến sĩ, 73 thạc sĩ, 12 ĐH và 28 trình độ khác.
Trường có tổng diện tích đất sử dụng là 83.493 m2, diện tích xây dựng là
49.786 m2, trong đó: diện tích hội trường, lớp học, phòng thực hành: 29.800 m2;
Thư viện: 450 m2; Ký túc xá: 2.280 m2; Phòng làm việc CBGV: 1.136 m2; tổng số
đầu sách trong thư viện của nhà trường có 569 đầu sách với 94.130 cuốn sách.
Ngoài ra, thư viện còn có đầy đủ sách giáo khoa tiểu học và THCS phục vụ nhiệm
vụ giảng dạy, học tập và NCKH. Số đầu sách ngoại văn là 498 với 1.454 bản sách
và 56 đầu sách từ điển các loại.
Tổng số máy tính của trường: 276 (dùng cho hệ thống văn phòng: 56 máy;
dùng cho sinh viên học tập: 220 máy). Hạ tầng kỹ thuật công nghệ, hệ thống mạng
của nhà trường luôn được đảm bảo, đáp ứng được các nhu cầu học tập và làm việc
của toàn trường.
Ký túc xá của Trường gồm 02 tòa nhà 3 tầng, gồm 72 phòng ở (sức chứa 576
SV) với diện tích 2.280 m2. Ký túc xá của Trường đảm bảo diện tích và điều kiện
sinh hoạt thiết yếu cho SV nội trú.
Website của Nhà trường hoạt động đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đến
cán bộ, giảng viên và SV,HV, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh
của Nhà trường.
Trong 5 năm qua, Nhà trường đã được nhận 03 Bằng khen của Bộ GD&ĐT và
của UBND tỉnh Lâm Đồng.
2. Những phát hiện chính trong quá trình tự đánh giá
Hoạt động tự đánh giá chất lượng CSGD là một hoạt động quan trọng đã được
quy định trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Xác định được vai trò và
tầm quan trọng của hoạt động tự đánh giá chất lượng CSGD, Nhà trường đã triển
khai tự đánh giá và hoàn thành báo cáo TĐG chất lượng CSGD báo cáo Bộ GD- ĐT

năm 2010. Qua quá trình tự đánh giá chất lượng CSGD, Trường CĐSP Đà Lạt đã
nhìn lại tất cả các hoạt động trong nhà trường, từ đó xác định những điểm mạnh, tồn
tại và lập kế hoạch hành động để khắc phục, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.
Nhà trường đã sử dụng tự đánh giá như là một công cụ để cải tiến nâng cao chất
lượng giáo dục, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong Nhà trường.
Sứ mạng của Nhà trường được xác định rõ ràng và được công bố công khai:
“Trường CĐSP Đà Lạt là một cơ sở chủ chốt đào tạo nguồn nhân lực cho ngành
giáo dục và một số ngành nghề khác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác trong điều kiện hội nhập quốc tế và thị
trường lao động của thế kỉ XXI”.
Mục tiêu của Nhà trường được xác định phù hợp với sứ mạng đã tuyên bố, phù
hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng, được quy định trong Luật Giáo dục,
đồng thời được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai thực hiện và được
phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học (Tiêu
chuẩn 1).
Cơ cấu tổ chức của Trường đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT, Điều lệ
trường cao đẳng và phù hợp với quy mô đào tạo và nguồn lực của Nhà trường. Bộ
máy cơ cấu tổ chức của nhà trường tương đối hoàn chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ
được giao. Trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của
Luật Giáo dục, Điều lệ trường Cao đẳng và được phổ biến rộng rãi tới cán bộ, viên
chức và người lao động, Sinh viên của Nhà trường biết và thực hiện.
Đảng bộ Trường lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chính quyền và các tổ
chức đoàn thể, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật. Các tổ chức đoàn
thể được thành lập theo đúng quy trình của pháp luật và trong quy chế tổ chức hoạt
động của Nhà trường. Nhà trường đã xây dựng và ban hành các văn bản về công tác
cán bộ, xây dựng Đề án vị trí việc làm. Để nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý,
Trường tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý, đề cao ý thức trách
nhiệm và tính hiệu quả trong công việc của mỗi CBVC (Tiêu chuẩn 2).
Chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở chương trình
khung của Bộ GD&ĐT ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và chức năng,

nhiệm vụ của Trường, đồng thời gắn với nhu cầu của người học, nhu cầu nguồn
nhân lực ở địa phương. Trường đã xây dựng đầy đủ CTĐT và đề cương chi tiết cho
từng ngành học vừa có sự tham khảo thêm các CTĐT của một số trường ĐH, CĐ
trong nước. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cấu trúc hợp lý, đáp ứng yêu
cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng ngành học, bậc học. Sinh viên,
Học viên sau khi theo học các CTĐT của Nhà trường đều có khả năng thích nghi tốt
với môi trường làm việc, thực tế thể hiện ở tỉ lệ SV có việc làm sau khi ra trường
duy trì ở mức ổn định qua các năm. Việc tổ chức lấy ý kiến về CTĐT nhà trường có
thực hiện nhưng chưa thường xuyên. Chương trình đào tạo của Trường chưa được
kiểm định chất lượng và việc thực hiện đối chiếu chương trình với các trường khác
chưa toàn diện để đảm bảo tính liên thông của tất cả các chương trình. Trong giai
đoạn tiếp theo Trường sẽ tiến hành kiểm định CTĐT và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi
hơn về CTĐT và đánh giá hiệu quả định kỳ rà soát điều chỉnh chương trình. (Tiêu
chuẩn 3).
Hoạt động đào tạo là một trong những hoạt động cơ bản, trọng tâm của Nhà
trường. Việc tổ chức các hoạt động đào tạo của nhà trường theo đúng quy chế, quản
lý các hoạt động trong trường một cách khoa học. Nhà trường đã chú trọng, tập
trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đào tạo từ công tác
tuyển sinh đến công tác tổ chức dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá; tổ chức thi, xét
và công nhận tốt nghiệp cho người học, điều chỉnh hoạt động đào tạo; đảm bảo
nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng, khách quan. Các hình thức đào tạo của Nhà trường
được tổ chức một cách đa dạng, mềm dẻo, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của xã hội,
tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường tiếp tục tăng cường
quảng bá chất lượng đào tạo; tiến hành khảo sát chất lượng người học sau khi ra
trường và nhu cầu sử dụng lao động của địa phương để có giải pháp tổ chức hoạt
động đào tạo phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học
và yêu cầu sử dụng lao động của các nhà tuyển dụng (Tiêu chuẩn 4).
Trường CĐSP Đà Lạt luôn xác định công tác tổ chức cán bộ có ý nghĩa then
chốt trong việc thực hiện sứ mạng của Trường, vì vậy công tác này luôn được quan
tâm một cách toàn diện và đúng mức. Nhà trường đã thực hiện tốt việc xây dựng kế

hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,GV trong từng giai đoạn, làm tốt công tác quy hoạch
đội ngũ cán bộ quản lý và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý.
Trong những năm tiếp theo, Trường tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ, làm tốt công
tác tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường.
Nhà trường đã tạo môi trường dân chủ để CBVC, người lao động và SV,HV
trong trường tham gia đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, kế hoạch của
Trường. Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quản lý được thực hiện chặt chẽ,
công khai, dân chủ, sát với thực tế, đảm bảo được tính hợp pháp và hợp lý.
Đội ngũ GV của Trường cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp
ứng yêu cầu của ngành giáo dục trong hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động
chuyên môn khác. Đội ngũ giảng viên của Trường đảm bảo trình độ chuẩn được đào
tạo, đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định, có kỹ năng tốt trong
ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, có kiến thức chuyên môn sâu, đảm
bảo các tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định.
Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của Trường đảm bảo đủ về số lượng, có trình
độ và năng lực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, phục vụ có hiệu quả
công tác đào tạo của Nhà trường (Tiêu chuẩn 5).
Trường luôn quan tâm đến các vấn đề liên quan đến người học, đảm bảo tốt
nhất mọi điều kiện có thể nhằm giúp SV,HV học tập, tu dưỡng và rèn luyện. Nhà
trường đã có nhiều giải pháp khuyến khích SV,HV tự giác tham gia các hoạt động
trong trường và các hoạt động ngoài xã hội, do đó chất lượng đào tạo và chất lượng
giáo dục SV, HV đáp ứng được yêu cầu của nhà sử dụng, góp phần tích cực trong
việc đảm bảo chất lượng giáo dục của Tỉnh nhà. Công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho SV, HV được tổ chức tốt, đạt hiệu quả cao
thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng
được Trường. Nhà trường luôn đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách xã hội, khám sức
khỏe theo quy định y tế học đường cho SV, HV. Ngoài ra, Nhà trường cũng có
nhiều biện pháp, hình thức cụ thể hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho SV, HV, tạo

điều kiện tốt nhất cho SV, HV trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. Ngoài
việc tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hỗ trợ SV, HV trong
các hoạt động văn hóa, văn nghệ và TDTT do các cấp tổ chức, nhà trường còn tích
cực tạo thêm các nguồn tài trợ từ bên ngoài để hỗ trợ cho các hoạt động này (các
học bổng khuyến khích học tập cho SV, HV nghèo của các tổ chức chính trị - xã hội
như Hội Chữ Thập đỏ, Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên, Hội SV …) (Tiêu chuẩn
6)
Hoạt động NCKH được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú
như: thực hiện đề tài NCKH các cấp, tổ chức hội thảo khoa học, viết sách, giáo
trình, bài báo khoa học, tham gia viết bài cho các kỷ yếu Hội thảo khoa học trong
nước và quốc tế…Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN phù
hơ ̣p với sứ mạng, mu ̣c tiêu phát triể n của Nhà trường và luôn nhận được sự quan
tâm và hỗ trợ kinh phí của Trường.
Nhà trường có các hoạt động kết hợp NCKH với đào tạo. Các đề tài nghiên cứu
tập trung vào các vấn đề về đổi mới PPDH; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá;
dạy học tích hợp…các hoạt động đó đã góp phần tăng cường gắn kết NCKH với
đào ta ̣o SV, đào ta ̣o nâng cao triǹ h đô ̣ đô ̣i ngũ CB,GV của Trường. Kế t quả thực
hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ đề tài NCKH đã góp mô ̣t phầ n nhấ t đinh
̣ vào viê ̣c đào ta ̣o, nâng cao
chất lượng đào tạo SV, bồi dưỡng đội ngũ CB, GV của Trường. Trường cũng đã
chú trọng đến việc kết nối, hợp tác quốc tế, duy trì mối quan hệ chặt chẽ và tin cậy
với một số trường đại học uy tín trong nước, xây dựng mạng lưới đối tác với một số
trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học, sẵn sàng hợp tác và có khả năng
hợp tác một cách hiệu quả trong hoạt động NCKH với nhà trường để giúp CBGV và
SV, HV tiếp cận được với các nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, góp phần đổi mới quá
trình đào tạo. Tuy nhiên, kết quả NCKH chưa được tổ chức triển khai ứng dụng
rộng rãi, hiệu quả ứng dụng chưa được đánh giá một cách chặt chẽ; các hoạt động
hợp tác quốc tế chưa thật sự đa dạng (Tiêu chuẩn 7).
Trường chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm, bổ sung trang thiết bị
phục vụ tốt nhất công tác đào tạo và các hoạt động khác. Diện tích đất của Trường
đảm bảo được các hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào; được quy hoạch,

bố trí, sử dụng một cách hợp lý, khai thác hiệu quả như phòng họp, phòng làm việc,
ký túc xá, nhà tập, sân bãi …phục vụ tốt cho các hoạt động giảng dạy, học tập và
sinh hoạt vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa thể thao của CB, GV, SV, HV. Trong
những năm qua, Thư viện, trang thiết bị, CSVC đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ
đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Nhà trường. Ký túc xá được sửa chữa cơ
bản đáp ứng đời sống sinh hoạt của SV, HV trong khu nội trú. Trong thời gian tới
Trường đầu tư kinh phí và CSVC để Thư viện xây dựng hệ thống CSDL tài liệu
điện tử phục vụ cho người học trong việc tra cứu, sử dụng tài liệu online, nghiên
cứu từ xa. Sử dụng mã vạch trong công tác quản lý, phục vụ theo dõi việc mượn trả
tài liệu và quản lí bạn đọc, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu học tập, tra cứu
thông tin của CBGV – SV, HV (Tiêu chuẩn 8).
Việc đổi mới cơ chế hoạt động và công tác quản lý tài chính của Trường đã
được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm trên cơ sở
cân đối các nguồn thu, chi theo hướng tích cực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính
trị được giao.
Nhà trường đã thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định về chế
độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu. Hoạt động thu, chi được qui định
rõ ràng, minh bạch trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Trong từng giai đoạn, chu kỳ niên
độ tài chính theo quy định, Nhà trường đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trong
đó đưa ra các tiêu chuẩn, chế độ và định mức thu, chi cho các hoạt động chuyên
môn, khai thác điều kiện sẵn có về CSVC của nhà trường thông qua các loại hình
hợp đồng dịch vụ phục vụ sự nghiệp giáo dục, thể thao, quy định mức thu của các
loại dịch vụ để tăng nguồn thu bổ sung kinh phí hoạt động từ các nguồn tài chính
hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên của Nhà trường; tuân thủ
nghiêm túc quy định trong công tác quản lý các nguồn thu chi. Nhà trường đã dân
chủ hóa công tác quản lý tài chính thông qua việc thực hiện đúng các quy định về
công khai, minh bạch trong quản lý tài chính khi kết thúc niên độ tài chính năm đến
toàn thể CBVC, NLĐ biết, thực hiện và tham gia kiểm tra, giám sát. Các báo cáo
công khai tài chính trong nội bộ Nhà trường được chuyển đổi từ mã hoá theo tài
khoản, mục lục ngân sách sang các nhóm nội dung chi cụ thể để CB, GV, NV hiểu,

biết, kiểm tra và giám sát các hoạt động tài chính của đơn vị. (Tiêu chuẩn 9).
Trong quá trình hoạt động, Trường CĐSP Đà Lạt luôn coi trọng việc đẩy mạnh
quan hệ với xã hội nhằm phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường, góp phần giáo
dục toàn diện SV, đồng thời thực hiện trách nhiệm của Nhà trường đối với xã hội.
Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể vào việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị của nhà trường, trong những năm qua Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi
cho các tổ chức này hoạt động theo đúng Điều lệ, chủ động tổ chức nhiều hoạt động
có ý nghĩa thiết thực. Trường đã thiết lập được quan hệ với một số cơ sở văn hoá,
nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng, chính quyền và đoàn thể địa
phương để tổ chức triển khai hiệu quả nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao, văn hóa - xã hội,...Trong những năm tiếp theo, Nhà trường tiếp tục xây
dựng kế hoạch, ký biên bản thỏa thuận hợp tác, ký kết thể hiện mối quan hệ giữa
nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương, các cơ quan
thông tin đại chúng nhằm mục đích góp phần giáo dục toàn diện SV,HV, tuyên
truyền hình ảnh Nhà trường đồng thời thực hiện trách nhiệm của nhà trường đối với
xã hội. Đồng thời làm cơ sở cho việc phối hợp hoạt động với các đơn vị được
thường xuyên và hiệu quả hơn nữa (Tiêu chuẩn 10).
Báo cáo Tự đánh giá của Trường CĐSP Đà Lạt được thực hiện theo bộ tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng gồm 10 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí (theo
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng, hợp nhất
Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TTBGDĐT ngày 30/10/2012). Các tiêu chuẩn tự đánh giá được trình bày chi tiết ở
phần III, bao gồm các mục: Mô tả, điểm mạnh, tồn tại, kế hoạch hành động và tự
đánh giá theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể.

PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG
Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của Trường cao đẳng
Mở đầu
Sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường được xác định cụ thể.Nội dung sứ mạng
của Nhà trường rõ ràng và có sự điều chỉnh để khi thật sự cần thiết phù hợp với các
nhiệm vụ mới, với sự thay đổi về nguồn lực của Nhà trường, với nhu cầu mới về sử
dụng nhân lực của địa phương và của ngành.

Trong quá trình phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, Nhà trường
luôn coi trọng việc xác định sứ mạng rõ ràng và mục tiêu phải phù hợp với từng giai
đoạn phát triển, luôn quan tâm đến việc xây dựng các mục tiêu dài hạn, trung hạn
nhằm từng bước nâng cao các nguồn lực của Nhà trường cả về lượng và chất.
Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Lâm Đồng
nói chung và lĩnh vực đào tạo nói riêng, mục tiêu của Trường CĐSP Đà Lạt là đổi
mới có hiệu quả công tác đào tạo các ngành sư phạm và giáo dục nghề nghiệp, từng
bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hoá và
hội nhập quốc tế.
Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố
công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn
lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng
nhân lực của địa phương và của ngành.
1. Mô tả
Sứ mạng của trường CĐSP Đà Lạt thời gian trước năm 2014 và đến thời điểm
hiện tại đã được xác định trong các quy định tổ chức và hoạt động của trường CĐSP
Đà Lạt [H1.1.1.1].
Năm 2015, sứ mạng của Trường cũng được xác định và thể hiện rõ ràng, cụ thể
hơn trong kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2015 – 2020; theo đó sứ mạng
Trường CĐSP Đà Lạt là:“Trường CĐSP Đà Lạt là một cơ sở chủ chốt đào tạo
nguồn nhân lực cho ngành giáo dục và một số ngành nghề khác để đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác trong điều
kiện hội nhập quốc tế và thị trường lao động của thế kỉ XXI ” [H1.1.1.2],
[H1.1.1.3]. So với các giai đoạn trước, việc xác định Sứ mạng của Nhà trường trong
kế hoạch chiến lược phát triển Trường mang lại một bước tiến lớn, làm cơ sở vững
chắc để triển khai các hoạt động đào tạo của Nhà trường phù hợp với Sứ mạng đã
công bố [H1.1.1.4].
Nội dung sứ mạng của Trường rõ ràng, đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ
của Trường và đã được công bố công khai trên báo Lâm Đồng, trên trang website

của Trường [H1.1.1.5], đồng thời được công khai tới CBVC và SV, HV trong toàn
Trường thông qua hình ảnh trên các pa nô tuyên truyền tại các hội trường, tại các ấn
phẩm của Nhà trường như tập san kỷ niệm 35, 40 năm thành lập Trường, tập san
Thông tin khoa học và rèn luyện nghề [H1.1.1.6].
Năm 2017, Nhà trường đã triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh sứ
mạng; qua quá trình rà soát, sứ mạng của Trường trong thời gian tới vẫn đảm bảo
phù hợp với chức năng, các nhiệm vụ mới, với sự thay đổi về nguồn lực của nhà
trường và nhu cầu mới về sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành
[H1.1.1.7].
Nội dung sứ mạng của Trường xây dựng phù hợp với chủ trương, đường lối
của Đảng và chính sách của Nhà nước [H1.1.1.8], [H1.1.1.9], Nghị quyết của Đảng
bộ tỉnh Lâm Đồng [H1.1.1.10] và Đảng ủy Trường [H1.1.1.11], [H1.1.1.12]; phù
hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương [H1.1.1.13], của ngành
[H1.1.1.14] và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường [H1.1.1.1]. Sứ mạng
của Nhà trường đề ra đã bám sát thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các
nguồn lực về đội ngũ cán bộ, nguồn lực tài chính, CSVC của Nhà trường để thực
hiện tốt nhất các mục tiêu cụ thể về đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và cung
ứng đến người học các dịch vụ giáo dục tiên tiến để người học phát triển toàn diện,
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu ngành
giáo dục nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung [H1.1.1.15], [H1.1.1.16],
[H1.1.1.17].
2. Điểm mạnh
Sứ mạng của Trường CĐSP Đà Lạt được xác định rõ ràng và được công bố
công khai.
Sứ mạng của Trường CĐSP Đà Lạt được xây dựng dựa trên việc tham khảo,
nghiên cứu các yếu tố liên quan, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị tham gia xây
dựng kế hoạch chiến lược phát triển Trường. Nội dung của sứ mạng phù hợp với
chức năng nhiệm vụ, nguồn lực của Nhà trường, phù hợp với nhu cầu nguồn nhân
lực của Ngành Giáo dục, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có sự
điều chỉnh phù hợp giai đoạn mới.

Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của Trường CĐSP Đà Lạt luôn được UBND
tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và quỹ phát triển hoạt động
sự nghiệp của nhà trường đảm bảo. Vì vậy, Trường có các nguồn lực về đội ngũ,
CSVC và tài chính để thực hiện sứ mạng.
3. Tồn tại
Do khó khăn chung về mặt kinh phí thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nguồn
ngân sách chi thường xuyên giảm theo từng năm ảnh hưởng đến kinh phí cho hoạt
động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cho nên, văn bản tuyên
bố về sứ mạng của Trường chưa được tuyên truyền một cách rộng rãi và thường
xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở ngoài xã hội.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 - 2020, Trường sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi
sứ mạng của Trường đến CBVC, SV, HV và ngoài xã hội bằng nhiều phương tiện
và hình thức khác nhau như thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, huy
động sự góp sức của các tổ chức đoàn thể và người học trong việc giới thiệu sứ
mạng của Trường. Trong quá trình thực hiện, Trường sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của
các đối tượng liên quan nhằm điều chỉnh sứ mạng để phù hợp với điều kiện, yêu cầu
các giai đoạn tiếp theo.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo
trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của
nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực
hiện.
1. Mô tả
Mục tiêu của Trường CĐSP Đà Lạt được xác định phù hợp với sứ mạng đã
được tuyên bố trong Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2015 - 2020: “Đến năm
2020, Trường CĐSP Đà Lạt là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán
bộ quản lý giáo dục cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và một số ngành học
ngoài sư phạm có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh;

có năng lực và sức khỏe; có ý thức và trách nhiệm phục vụ cộng đồng; có kiến thức,
kĩ năng và trình độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp; có năng lực sáng tạo trong dạy
học, lao động, NCKH đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục và góp phần
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng và các
địa phương khác” [H1.1.1.2]. Mục tiêu này phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ
cao đẳng được qui định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Giáo dục 2005 và sửa đổi, bổ
sung năm 2009; Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Luật Giáo dục đại học 2012 và sửa đổi,
bổ sung 2018; Điểm c, Khoản 2, Điều 4 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
[H1.1.2.1]. Ngoài ra, Trường cũng tiến hành tổ chức lấy ý kiến của viên chức, người
lao động trong Trường để đảm bảo tính phù hợp của Mục tiêu so với Sứ mạng của
Nhà trường [H1.1.2.2].
Mục tiêu của Trường cũng được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị tại Đại hội
Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 [H1.1.1.11] và cụ
thể hóa theo từng năm trong Nghị quyết Đảng ủy [H1.1.1.12]. Trường đã xây dựng
các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học [H1.1.2.3].
Trên cơ sở nhiệm vụ năm học của Trường, các phòng chức năng, khoa chuyên
môn và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho
từng năm học đáp ứng các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển của Nhà
trường [H1.1.2.4], [H1.1.2.5], [H1.1.2.6].
Mục tiêu của Trường được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh thể hiện cụ thể
trong từng giai đoạn, thông qua trong các kế hoạch phát triển dài hạn [H1.1.1.2], kế
hoạch ngắn hạn [H1.1.2.7], kế hoạch hàng tháng [H1.1.2.8], được tuyên truyền, phổ
biến và quán triệt kịp thời, sâu rộng đến CBVC, người lao động thông qua hệ thống
mail công vụ, website của Nhà trường và thông qua Hội nghị CBVC&NLĐ hàng
năm [H1.1.2.9]. Tuyên truyền, phổ biến mục tiêu giáo dục đến tận SV vào đầu mỗi
năm học thông qua “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” [H1.1.2.10].
2. Điểm mạnh
Mục tiêu của Trường CĐSP Đà Lạt phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao
đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã công bố của Nhà trường. Đồng thời,
mục tiêu của Trường đã được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung, được cụ thể hóa

trong phương hướng, nhiệm vụ từng năm học và được triển khai đến toàn thể
CBVC&NLĐ và SV, HV.
3. Tồn tại
Do hạn chế về kinh phí nên Nhà trường chưa có điều kiện tham vấn cũng như
lấy ý kiến góp ý về mục tiêu từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực GD&ĐT
và các bên liên quan bên ngoài Nhà trường. Vì vậy, ý kiến đánh giá của các bên liên
quan còn hạn chế, chủ yếu là viên chức, người lao động trực thuộc các đơn vị trong
Nhà trường.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Trường tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, lấy ý kiến
từ CBVC, người lao động, SV, người sử dụng lao động, các đơn vị quản lý Nhà
trường để có thêm cơ sở thực tiễn cho việc điều chỉnh mục tiêu đào tạo của Trường,
để định kỳ điều chỉnh mục tiêu phù hợp với yêu cầu xã hội.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về tiêu chuẩn 1
Sứ mạng và mục tiêu của Trường CĐSP Đà Lạt được xác định rõ ràng, phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và công bố công khai; nội dung phù hợp
với chức năng, các nguồn lực và định hướng phát triển của Nhà trường; gắn kết chặt
chẽ với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của Ngành. Mục tiêu được cụ
thể hóa trong phương hướng nhiệm vụ từng năm học và tổ chức quán triệt, triển
khai thực hiện trong toàn Trường. Tuy nhiên, việc rà soát điều chỉnh mục tiêu chưa
được Trường tiến hành theo định kỳ.
Trong từng giai đoạn mục tiêu của Nhà trường cần được điều chỉnh, bổ sung
phù hợp với tình hình thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và
các địa phương khác, đảm bảo thực hiện sứ mạng đã được công bố.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 1: 02
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 02
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0.

Tiêu Chuẩn 2: Tổ chức và quản lý
Mở đầu
Cơ cấ u tổ chức của Trường CĐSP Đà Lạt đươ ̣c thực hiện theo quy đinh
̣ ta ̣i
Điều 14 Luật Giáo dục Đại học và Điều 6, Điều 9-18 của Điề u lệ Trường CĐ, phù
hơ ̣p với các nguồ n lực và cơ sở vật chấ t hiện có. Chức năng nhiệm vu ̣ của các đơn
vi,̣ các CBGV và viên chức trong Trường đề u đươ ̣c thực hiện theo Quy chế tổ chức
và hoa ̣t động của Trường, chức năng, nhiệm vu ̣ các khoa, phòng và đơn vi ̣ trực
thuộc của Trường. Chức năng, nhiệm vu ̣ đươ ̣c thể chế hoá bằ ng văn bản và triể n
khai thực hiện nghiêm túc. Dưới sự lãnh đa ̣o của Đảng ủy và BGH nhà trường, các
đơn vi,̣ tổ chức trong Trường đã hoa ̣t động hiệu quả, nhip̣ nhàng. Tập thể CBGV và
SV đoàn kế t, thố ng nhấ t góp phầ n xây dựng Nhà trường ngày càng phát triể n, đáp
ứng với yêu cầ u ngày càng cao của xã hội. Hệ thố ng các văn bản quy pha ̣m pháp
luật của cấ p trên và văn bản do Trường xây dựng đề u đươ ̣c phổ biế n rộng rãi đế n
các đơn vi,̣ các CBVC và SV thông qua nhiề u hình thức khác nhau như ho ̣p giao
ban, hội nghi,̣ tập huấ n triể n khai, niêm yế t ở các bảng thông báo chung và trên
trang thông tin điện tử của trường. Hệ thố ng các văn bản này là căn cứ để các đơn vi ̣
và cá nhân có liên quan triể n khai thực hiện nhiệm vu ̣ một cách chủ động, đồng thời
là căn cứ để các đơn vị phối hợp hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.
Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy
định của Điều lê ̣ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật có liên
quan, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
1. Mô tả
Cơ cấu tổ chức của Trường CĐSP Đà Lạt được thực hiện theo Mục 1 và Mục 2
Chương II của Điều lệ trường CĐ [H2.2.1.1] và được thể chế hóa bằng Quy chế tổ
chức và hoạt động của Trường CĐSP Đà Lạt, trong đó, quy định cụ thể về chức
năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa và các đơn vị trực thuộc, dựa trên tình hình
thực tế Quy chế của Trường được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp [H1.1.1.1]. Cơ
cấu tổ chức được công bố công khai trên webside của Trường [H2.2.1.2].

Lãnh đạo trường gồm có Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng [H2.2.1.3]. Hiệu
trưởng là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp
quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo các quy định của pháp luật,
Điều lệ trường cao đẳng, các quy chế, quy định đã được cơ quan quản lý nhà nước
phê duyệt; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, bồi dưỡng và NCKH, công
tác Khảo thí - ĐBCL giáo dục và một số nhiệm vụ khác; 01 Phó Hiệu trưởng phụ
trách CSVC, cải cách hành chính, công tác pháp chế, phổ biến tuyên truyền giáo
dục, CNTT, quản trị mạng, các tổ chức đoàn thể và một số nhiệm vụ khác. Lãnh đạo
Nhà trường có sự phân công phụ trách, điều hành các mảng công việc [H2.2.1.1], [
H1.1.1.1].
Hội đồng Trường được thành lập theo quy định trong Luật giáo dục Đại học
[H1.1.2.1] và Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.1.1], được Sở GD&ĐT Lâm Đồng
chuẩn y tại Quyết định số 3219/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2015 [H2.2.1.4]. Ngoài ra,
Trường còn thành lập các hội đồng khác để tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm
vụ, chức năng của Nhà trường như: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng tuyển
sinh; Hội đồng tiếp nhận hợp đồng viên chức, GV;… Các hội đồng này do Hiệu
trưởng quyết định thành lập và có cơ cấu thành phần theo quy định hiện hành của
Nhà nước, Điều lệ trường cao đẳng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
CĐSP Đà Lạt [H2.2.1.5].
Trường có 05 phòng chức năng gồm: Phòng TCCB-CTSV, Phòng ĐTKH&CN, Phòng HCTH, phòng TTr-PC, Phòng Khảo thí-ĐBCL [H2.2.1.6]; 04
khoa gồm: Khoa Xã hội, Khoa Tự nhiên, Khoa TH-MN, Khoa Bộ môn chung
[H2.2.1.7]; các đơn vị trực thuộc, gồm: Trung tâm NN-TH, Trung tâm ĐT-BD,
Trung tâm TT-TV và Trạm Y tế [H2.2.1.8]. Mỗi phòng, khoa, đơn vị trực thuộc có
các chức năng và nhiệm vụ cụ thể riêng, được quy định trong Quy chế tổ chức và
hoạt động của Trường CĐSP Đà Lạt [H1.1.1.1], Quy định về chế độ làm việc đối
với CBGV Trường CĐSP Đà Lạt [H2.2.1.9], được thường xuyên giám sát của
phòng TTr-PC, và bộ phận ĐBCL.
Ngoài ra, Trường còn có các trường thực hành Mầm non, Tiểu học, THCS do
Sở GD&ĐT Lâm Đồng chỉ định, phục vụ hoạt động thực tế, TTSP cho SV Trường

[H2.2.1.10].
- Các tổ chức đảng, đoàn thể gồm:
+ Tổ chức Đảng: Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt trực thuộc Đảng bộ Khối các
cơ quan tỉnh, có 07 chi bộ với 54 đảng viên. Đảng ủy trường lãnh, chỉ đạo toàn diện
các hoạt động trong Nhà trường [H2.2.1.11];
+ Các đoàn thể và tổ chức xã hội gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV
và Hội Chữ thập đỏ trường, các đoàn thể và tổ chức xã hội hoạt động theo hiến
pháp, pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ chức xã hội [H2.2.1.12].

Mọi hoạt động của Trường nói chung, các đơn vị trực thuộc nói riêng đều tuân
theo các quy định của Pháp luật, của ngành GD&ĐT và những quy định của Trường
[H1.1.2.1], [H2.2.1.1]. Trong các năm học, các đơn vị đều có báo cáo tổng kết hoạt
động và phương hướng, kế hoạch cụ thể cho năm học mới, dựa trên kế hoạch chung

của Trường [H1.1.2.4], [H1.1.2.5], [H1.1.2.6], [H2.2.1.13] [H2.2.1.14].
2. Điểm mạnh
Cơ cấu tổ chức của Trường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
và phù hợp với điều kiện thực tế của Trường, được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu
và nhiệm vụ trong từng giai đoạn nhằm xây dựng và hoàn thiện quy mô của nhà
trường phù hợp với sứ mạng, mục tiêu mà Trường đã đề ra.
Việc điểu chỉnh thường xuyên ngày càng hợp lý, tinh gọn nên cơ cấu tổ chức
của Trường đã được phát huy một cách hiệu quả, có tác động tích cực, góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động ở các lĩnh vực đào tạo, NCKH.
Cơ cấu tổ chức của Trường hợp lý, hiệu quả, đủ về số lượng, đảm bảo về chất
lượng đáp ứng được yêu cầu hiện tại và định hướng phát triển của Trường trong
tương lai. Trường có đầy đủ các bộ phận phòng, ban chức năng, khoa, trung tâm,
trường thực hành,...đảm bảo hỗ trợ hoạt động quản lí, đào tạo, NCKH, thực hành
thực tập theo hướng phát triển các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.
3. Tồn tại
Do mô hình Trường cơ bản là Trường sư phạm phục vụ cho giáo dục địa
phương, sử dụng chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT ban hành nên công tác hợp
tác quốc tế chưa được chú trọng. Đội ngũ lãnh đạo Khoa, Phòng ngoài công tác
quản lý còn thực hiện nhiệm vụ chính là giảng dạy. Vì vậy, một số CBQL chưa thật
tập trung vào công tác quản lý nên một vài đơn vị có những thời điểm phối hợp
chưa thật đồng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung. Trưởng một số đơn vị chưa
thực sự nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước
CBVC của đơn vị.
4. Kế hoạch hành động
Năm học 2019-2020, Trường sẽ tiếp tục sắp xếp và hoàn thiện cơ cấu tổ chức
phù hợp với tình hình thực tế, bổ sung các văn bản, quy định cho phù hợp với thực
tiễn phát triển của Nhà trường. Quán triệt quy chế phối hợp của Trường để các đơn
vị thực hiện tốt nhiệm vụ chung. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế của Trường.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 2.2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực
hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.
1. Mô tả
Trên 40 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều nhiệm kỳ, nhân sự lãnh đạo
Trường có sự thay đổi trong từng giai đoạn phù hợp với chức năng nhiệm vụ và
chuyển giao công tác. Từ năm 2014 đến nay, BGH Trường có 03 thành viên, gồm
Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đều đáp
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại điều 39 trong Điều lệ trường cao đẳng.
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đều có trình độ ThS trở lên (trong đó, trước
9/2018: TS: 01; ThS: 02, sau tháng 9/2018: 03 ThS), có kinh nghiệm trong giảng
dạy và quản lý các hoạt động đào tạo, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại
Điều 42 trong Điều lệ trường cao đẳng và trong Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trường [H2.2.1.1], [H1.1.1.1], [H2.2.2.1].
Hiệu trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trực tiếp
quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật. Hiệu
trưởng do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo nhiệm kỳ và tiêu chuẩn
của Bộ GD&ĐT, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và đơn vị chủ quản về mọi
hoạt động của Trường. Công tác bổ nhiệm thực hiện theo đúng quy định [H2.2.2.2],
[H2.2.1.3], [H2.2.2.3], [H2.2.2.4].
Phó Hiệu trưởng là người giúp cho Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công
giải quyết một hoặc một số lĩnh vực công tác của Nhà trường. Phó Hiệu trưởng chịu
trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao [H2.2.2.2],
[H2.2.1.3], [H2.2.2.5].
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách
nhiệm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu
trưởng luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ [H2.2.2.6], [H2.2.2.7],
[H2.2.2.8], [H2.2.2.9], [H2.2.2.10], [H2.2.2.11].
2. Điểm mạnh
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định,

thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo Điều lệ trường CĐ. Các Hiệu trưởng,
Phó Hiệu trưởng của Trường đều đã kinh qua các chức vụ quản lý nên có uy tín,
năng lực phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đoàn kết, năng động và sáng tạo trong
công tác lãnh đạo Trường, thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo giữa Đảng uỷ và BGH, có
sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Đảng
ủy đồng thời là trưởng đơn vị, nên Hiệu trưởng đồng thời là Bí thư Đảng ủy nhà
trường. Vì vậy, các quan điểm chỉ đạo về định hướng chiến lược xây dựng, phát
triển Nhà trường có tính thống nhất cao.
3. Tồn tại
Trong công tác xây dựng đội ngũ giảng viên do kinh phí nhà trường còn hạn
chế, đồng thời việc tham mưu trong công tác quy hoạch đội ngũ chưa thật tốt nên
BGH Nhà trường chưa có những biện pháp hữu hiệu để động viên, giao nhiệm vụ
cho CBQL, GV đi học nghiên cứu sinh nên đến nay số GV, CBQL có trình độ TS
đạt tỉ lệ thấp.
4. Kế hoạch hành động
Năm học 2019-2020, BGH xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo trình độ TS
cho CBQL và GV, nhất là CBGV trẻ giai đoạn 2019 -2024.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 2.3. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và
thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.
1. Mô tả
Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường CĐSP Đà Lạt được thành lập theo
đúng quy định và có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về những công việc thuộc
lĩnh vực đào tạo, NCKH được quy định tại Điểm 1, Điều 13 của Thông tư số
01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành theo Điều lệ
trường cao đẳng [H2.2.1.1], Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường do Hiệu trưởng
ký quyết định thành lập và hoạt động theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng [H2.2.3.1].
Hội đồng Khoa học và Đào tạo có đủ thành phần theo quy định, bao gồm các

thành viên là Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, Trưởng, Phó
phòng, Trưởng bộ môn và một số GV có uy tín chuyên môn của Trường. Hằng năm,
căn cứ tình hình đội ngũ, Hiệu trưởng ra quyết định điều chỉnh, kiện toàn danh sách
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường [H2.2.3.2]. Chức năng, nhiệm vụ của Hội
đồng được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Đà Lạt
[H1.1.1.1]. Đồng thời, được cụ thể hóa trong Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa
học và Đào tạo Trường CĐSP Đà Lạt, do Hiệu trưởng ký năm 2013 và điều chỉnh,
bổ sung năm 2019 [H2.2.3.3]. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng
về những công việc: Các hoạt động liên quan đến đào tạo, các hoạt động về
KH&CN; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV Nhà trường.
Căn cứ Kế hoạch hoạt động NCKH và Hợp tác quốc tế trong các năm học của
Nhà trường [H2.2.3.4], định kỳ 6 tháng một lần, vào khoảng đầu và cuối mỗi năm
học, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng triệu tập họp Hội
đồng Khoa học và Đào tạo Trường để bàn về các vấn đề liên quan. Nội dung cuộc
họp được thông báo trước cho tất cả các thành viên ít nhất là 3 ngày. Mỗi kỳ họp
đều có thông báo kết luận [H2.2.3.5], báo cáo sơ kết của Hội đồng Khoa học và Đào
tạo Trường và gửi đến các đơn vị [H2.2.3.6].
2. Điểm mạnh
Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường được thành lập có đủ thành phần
theo quy định. Đó là những CBQL, GV có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm
huyết, có kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH. Hội đồng Khoa học và Đào tạo
đã triển khai được những hoạt động cơ bản theo đúng chức năng và nhiệm vụ, có
những đóng góp quan trọng trong việc kết hợp NCKH với đào tạo, nhằm góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục
và địa phương Lâm Đồng.
3. Tồn tại
Do kinh phí nhà trường hạn chế nên chưa mời được người có trình độ, uy tín
khoa học bên ngoài trường tham gia vào Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Hội đồng
Khoa học và Đào tạo chưa thích ứng tốt với những thay đổi trong công tác tuyển
sinh nên chưa có những tư tư vấn hiệu quả cho Hiệu trưởng về lĩnh vực tuyển sinh.

4. Kế hoạch hành động
Trong năm học 2019-2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cần phát huy tốt vai
trò tư vấn của mình trong hoạt động NCKH và đào tạo của nhà trường.
5.Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 2.4. Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc
trường, các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của
trường, có cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định.
1. Mô tả
Các phòng chức năng, các khoa trực thuộc Trường, các bộ môn trực thuộc
Trường được tổ chức phù hợp theo Điều 15,16,17 của Điều lệ trường cao đẳng
[H2.2.1.1] và Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường [H1.1.1.1].
Trường có đầy đủ các phòng, khoa, bộ môn, các đơn vị trực thuộc phù hợp với
yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:
Năm 2014, Trường có 06 phòng chức năng: Phòng HCTH, Phòng TCCBCTSV, Phòng ĐT–KH&CN, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng TTr–PC, Phòng
Khảo thí–ĐBCL [H2.2.1.6]; Có 6 khoa chuyên môn và 2 bộ môn trực thuộc: Khoa
Giáo dục Tiểu học, Khoa Mầm non, Khoa Tự nhiên, Khoa Xã hội, Khoa Thể dục–
Nhạc–Họa, Khoa Tại chức và Bồi dưỡng CBQL, Bộ môn Lý luận chính trị và Bộ
môn Tâm lý Giáo dục – Công tác đội [H2.2.1.7]; 2 đơn vị trực thuộc: Trung tâm
NN–TH, Trạm Y tế [H2.2.1.8]. Để thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị trong
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các công việc được giao, các khoa có các tổ
chuyên môn, một số phòng có thêm các tổ nghiệp vụ, mỗi tổ được bố trí một tổ
trưởng để phụ trách công việc của tổ [H2.2.4.1].
Căn cứ quy mô đào tạo và những yêu cầu thực tế của Nhà trường, nên cơ cấu
phòng, khoa, đơn vị trực thuộc và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn
vị có sự điều chỉnh cho phù hợp. Đến 30/8/2019, Trường có 05 phòng chức năng:
Phòng HCTH, Phòng TCCB–CTSV, Phòng ĐT–KH&CN, Phòng TTr–PC, Phòng
Khảo thí–ĐBCL [H2.2.1.6]; 04 Khoa chuyên môn: Khoa Giáo dục TH–MN, Khoa
Tự nhiên, Khoa Xã hội, và Khoa Bộ môn chung [H2.2.1.7]; 4 đơn vị trực thuộc:

Trung tâm ĐT–BD, Trung tâm NN–TH, Trạm Y tế, Trung tâm TT–TV [H2.2.1.8].
Mỗi phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường đều có 01 đến 02 lãnh đạo
[H2.2.4.2]. Các phòng chức năng, các khoa, các đơn vị trực thuộc thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của mình được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của
Nhà trường [H1.1.1.1]. Các đơn vị có bảng phân công nhiệm vụ từng thành viên
trong lãnh đạo đơn vị cụ thể rõ ràng, tạo điều kiện cho từng thành viên và đơn vị
thực hiện tốt nhiệm vụ [H2.2.4.3]. Nhà trường có danh sách CB, VC, NLĐ hàng
năm theo từng đơn vị để thực hiện tốt công tác quản lý [H2.2.4.4].
Nhiệm vụ chức năng của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc được quy định
trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Đà Lạt và Quy định về chế
độ làm việc đối với CB, GV Trường CĐSP Đà Lạt một cách rõ ràng, không có sự
chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình hoạt động, đảm bảo hiệu quả trong việc phối
hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của Nhà trường [H1.1.1.1], [H2.2.1.9]. Thông
qua Hội nghị CBVC&NLĐ đầu năm học, các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc đều tổ
chức tổng kết và xây dựng phương hướng cho năm học tiếp theo dựa trên chức
năng, nhiệm vụ của mình [H1.1.2.4], [H1.1.2.5], [H1.1.2.6]. Trong các ý kiến đánh
giá, phản hồi của CBGV trong nhà trường đều đánh giá cao tính phù hợp, hiệu quả
về chức năng, nhiệm vụ của cơ cấu phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trong trường
[H2.2.4.5]. Tính phù hợp, hiệu quả về chức năng, nhiệm vụ còn thể hiện trong báo
cáo tại hội nghị viên chức hằng năm của các đơn vị, các đơn vị đều tự đánh giá hoàn
thành tốt các nhiệm vụ được giao [H1.1.2.4], [H1.1.2.5], [H1.1.2.6]. Trong giai
đoạn kiểm định của nhà trường (2014-2019), các đơn vị và lãnh đạo các đơn vị
được Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở
lên, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường [H2.2.2.11].
2. Điểm mạnh
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn xác định cơ cấu tổ chức hợp lý, tinh
gọn là cơ sở để bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đào
tạo. Vì thế, các phòng chức năng, khoa, đơn vị trực thuộc và tổ bộ môn trực thuộc
khoa được cơ cấu phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn
của Trường và thực hiện theo đúng quy định. Trường luôn căn cứ tình hình thực

tiễn số lượng CB,GV, quy mô đào tạo... để rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù
hợp theo hướng tinh gọn, phát huy tốt hiệu quả hoạt động.
Trường đã ban hành Quy chế quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn
vị, trong đó, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của trưởng, phó đơn vị, nhằm hạn
chế sự chồng chéo, thụ động trong triển khai công việc, thuận lợi cho việc phối hợp
liên hệ công tác giữa các bộ phận trong nhà trường.
3. Tồn tại
Do cán bộ lãnh đạo, nhất là các đơn vị khoa kinh nghiệm quản lý chưa nhiều,
lại vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn nên trong quá trình hoạt động,
triển khai nhiệm vụ đôi khi sự phối hợp của các đơn vị trong trường chưa chặt chẽ,
hiệu quả công việc chưa cao.
4. Kế hoạch hành động
Năm học 2019-2020, Nhà trường cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị
theo từng năm học, tăng cường tính chủ động của các đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt
động của Nhà trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý bằng
việc cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý do cấp trên tổ chức.
5.Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 2.5. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành,
nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định.
1. Mở đầu
Trường CĐSP Đà Lạt là trường trực thuộc địa phương, với quy mô nhỏ và đặc
thù về công tác đào tạo nên Trường chưa thành lập được các tổ chức nghiên cứu và
phát triển khoa học độc lập. Trường có đơn vị quản lý công tác NCKH (Phòng ĐTKH&CN), trung tâm NN-TH, trung tâm ĐT-BD, trung tâm TT-TV và các đơn vị
phối hợp triển khai công tác thực hành, thực tập của SV.
Các Trường Thực hành Mầm non, Tiểu học và THCS là đơn vị phối hợp triển
khai hoạt động TTSP của SV [H2.2.5.1]. Nội dung hoạt động TTSP của SV được
Trường CĐSP và cơ sở TTSP thực hiện quy định của Quy chế trường THSP do Bộ
GD&ĐT ban hành [H2.2.5.2]. Thông qua công tác TTSP nhà trường và các trường

Mầm non, Tiểu học và THCS tổ chức hướng dẫn, nhận xét, đánh giá, rút kinh
nghiệm các hoạt động thực tập, thực hành sư phạm của SV theo kế hoạch đã phê
duyệt [H2.2.5.3], [H2.2.5.4].
Trung tâm NN-TH, Trung tâm ĐT-BD, Trung tâm TT-TV được thành lập và
hoạt động theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, đáp ứng
được nhu cầu học tập, nghiên cứu, của CB, GV, SV và HV [H2.2.1.8], [H1.1.1.1].
Trung tâm NN-TH tổ chức hiệu quả việc đào tạo, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
cho SVHV và cá nhân có nhu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trung tâm ĐTBD thực hiện tốt nhiệm vụ quản lí đào tạo hệ VLVH, các lớp CBQL và liên kết đào
tạo liên thông với các trường Đại học [H2.2.5.5]. Trung tâm TT-TV là đơn vị chức
năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý trang
thông tin điện tử của Trường; thực hiện tốt việc xây dựng và chuyển giao các phần
mềm ứng dụng (phần mềm quản lý đào tạo); quản lý, tổ chức thực hiện công tác
thông tin và thư viện, phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH; tổ chức, xử lý, sắp
xếp, bảo quản và khai thác CSVC, thiết bị, sách báo, giáo trình, tài liệu, sách giáo
khoa, luận văn, các đề tài NCKH; tổ chức phục vụ cán bộ, giảng viên, HVSV kịp
thời, hiệu quả [H2.2.5.6].
Nhà trường có các phòng thực hành thí nghiệm tương đối đầy đủ, hoạt động
theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của nhà trường, đáp ứng việc giảng
dạy, học tập, NCKH của cán bộ, giảng viên và SV [H2.2.5.7].
Tuy chưa thành lập được các cơ sở NCKH độc lập, nhưng nhà trường đã giao
cho Phòng ĐT-KH&CN có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu
trưởng ban hành các quy chế, quy định về NCKH của GV và SV [H2.2.5.8]. Hiện
nay, Phòng ĐT-KH&CN là đơn vị đầu mối, quản lý các hoạt động NCKH của toàn
Trường, phục vụ cho các hoạt động đào tạo của Nhà trường [H2.2.5.9], bố trí cán bộ
phụ trách công tác NCKH và xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo. Ngoài ra, hàng
năm căn cứ vào thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KH&CN của sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng Nhà trường đã phối hợp với Sở KH&CN
đăng ký các đề tài NCKH và có đề tài NCKH đã được nghiệm thu - kết quả nghiên
cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn đào tạo của ngành Giáo dục, cử GV tham gia

viết sách tham khảo phục vụ học sinh phổ thông và sách thảm khảo phục vụ cho
giáo viên [H2.2.5.10]; hàng năm phối hợp với Liên hiệp Hội Khoa học – Kỹ thuật,
sở GD&ĐT Tỉnh cử GV tham gia hướng dẫn và chấm thi tại các Cuộc thi Khoa học
kỹ thuật [H2.2.5.11].
2. Điểm mạnh
Trường có mạng lưới cơ sở thực hành, TTSP hoạt động thường xuyên và đúng
theo quy chế trường thực hành sư phạm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực hành,
thực tập và nghiên cứu thực tế của SV.
Trường có hệ thống tương đối đầy đủ các phòng thực hành, thí nghiệm, thư
viện phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH.
Nhà trường đã chủ động cử GV tham gia các đề tài NCKH, viết sách giáo khoa
phục vụ học sinh và giáo viên phổ thông.
Nhà trường có mối quan hệ thường xuyên, gần gũi với các trường MN và các
trường phổ thông; có mối quan hệ thường xuyên với Liên hiệp Hội Khoa học – Kỹ
thuật và Sở GD&ĐT.
3. Tồn tại
Nhà trường chưa có các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học độc
lập, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động và phối hợp với các cơ sở sản xuấtkinh doanh, các đơn vị tiếp nhận SV thực tập nghề.
Sự hỗ trợ về kinh phí, thiết bị của Trường CĐSP Đà Lạt đối với các trường
thực hành sư phạm còn quá ít và không thường xuyên.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp
với các cơ sở sản xuất – kinh doanh trong công tác tổ chức thực tập nghề cho SV
ngoài sư phạm.
Nhà trường tiếp tục có kế hoạch đầu tư CSVC, tài chính để phát triển các cơ sở
thực hành, thí nghiệm, phòng học bộ môn và NCKH.
Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ có chất lượng cao phục vụ
nhiệm vụ NCKH và CGCN.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 2.6. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm
trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển
khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động
của nhà trường.
1. Mô tả
Tháng 4/2009 Trường thành lập Phòng Khảo thí –ĐBCL trên cơ sở tách tổ
Khảo thí – KĐCL trực thuộc phòng ĐTBD–NCKH [H2.2.1.6]. Năm 2012, Phòng có
04 thành viên, trong đó có 01 TS, 01 ThS, 02 đang học cao học. Đến nay phòng có 6
thành viên, các thành viên của phòng đều là ThS; số năm công tác ít nhất là 8 năm,
01 thành viên có trình độ là thạc sĩ đo lường và đánh giá trong giáo dục và 01 thành
viên đã tham gia khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về kiểm định viên
[H2.2.6.1].
Trong những năm qua, Nhà trường đã cử CBQL và chuyên viên của phòng
tham gia các đợt tập huấn và các hội thảo kiểm định chất lượng trong các lĩnh vực
khác nhau để cập nhật các kiến thức và kỹ năng về đảm bảo chất lượng [H2.2.6.2].
Phòng KT–ĐBCL có nhiệm vụ tham mưu cho hiệu trưởng về công tác ĐBCL
giáo dục, xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động ĐBCL trong phạm vi toàn trường
nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng như: lấy ý kiến phản hồi của
người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, mức độ đáp ứng CTĐT và hệ
thống phục vụ đào tạo của Trường; khảo sát tình trạng việc làm của SV đã tốt
nghiệp; xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra; triển khai tự đánh giá CTĐT ngành giáo
dục tiểu học trình độ cao đẳng và tự đánh giá CSGD giai đoạn 2014–2018 theo bộ
tiêu chuẩn trường cao đẳng của Bộ GD&ĐT [H2.2.6.3], [H2.2.6.4], [H2.2.6.5],
[H2.2.6.6], [H2.2.6.7], [H2.2.6.8], [H2.2.6.9], [H2.2.6.10].
Đối với quá trình tự đánh giá, Trường đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định
chất lượng giáo dục – Trường ĐH Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn về công tác tự
đánh giá cho 30 cán bộ chủ chốt của Trường vào năm 2018 [H2.2.6.11]. Tuy nhiên
việc xây dựng kế hoạch dài hạn hoạt động đảm bảo chất lượng chưa được quan tâm
đúng mức.

Kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường được thể hiện trong các
báo cáo hàng năm, được BGH, Hội đồng thi đua – khen thưởng đánh giá tập thể hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt tập thể lao động tiên tiến và đạt tập thể lao động
xuất sắc năm 2015. Cán bộ của phòng luôn được đánh giá cao về hiệu quả công việc
theo chức năng nhiệm vụ được giao và đạt lao động tiên tiến, hàng năm Phòng đều
có cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở [H2.2.6.12], [H2.2.6.13].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã có đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng. Đội
ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác ĐBCL có trình độ đạt chuẩn và có chuyên
môn phù hợp, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công tác, đáp ứng được yêu cầu
hoạt động ĐBCL trong nhà trường.
Để đạt được kết quả trên lãnh đạo nhà trường luôn xác định tầm quan trọng của
công tác ĐBCL, quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác ĐBCL
học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác.
3. Tồn tại
Trường chưa xây dựng được kế hoạch về hoạt động đảm bảo chất lượng theo
quy trình và chu kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Nguyên nhân của tồn tại trên là giai đoạn 2014 – 2019, nhân sự làm công tác
ĐBCL chưa có nhiều cán bộ có chuyên môn sâu, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác có thời điểm chưa được bổ sung kịp thời.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Trường tiếp tục nâng cao hiệu quả việc xây dựng và
thực hiện kế hoạch từng năm học và kế hoạch dài hạn hoạt động Đảm bảo chất
lượng trong Trường; Nâng cao nhận thức vị trí và tầm quan trong của công tác
ĐBCL cho đội ngũ làm công tác ĐBCL; Nhà trường tạo điều kiện cho đội ngũ làm
công tác ĐBCL tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các đơn vị có thẩm quyền
tổ chức; Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hoạt động khảo thí. Trong đó chú trọng tính
độc lập đối với việc đánh giá kết quả học tập của SV.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 2.7. Tổ chức Đảng trong trường cao đẳng phát huy được vai trò lãnh
đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
1. Mô tả
Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các
Cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện Điều lệ Đảng, căn cứ quy mô đào tạo, cơ cấu tổ
chức của trường để thành lập các chi bộ trực thuộc, đến thời điểm hiện tại Đảng bộ
có 07 chi bộ với tổng số 54 đảng viên [H2.2.7.1]. Trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ chính trị của đơn vị, Đảng bộ, đảng ủy và các chi bộ đã thực hiện đúng điều lệ
Đảng, quy định của pháp luật, quy chế làm việc của tổ chức mình. Đảng ủy lãnh
đạo, chỉ đạo Ban giám hiệu, các đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong
trường theo quy định của Điều lệ Đảng, bằng chủ trương, chính sách theo trách
nhiệm, quyền hạn quy định trong quy chế của Ban chấp hành [H2.2.7.2] và tạo điều
kiện để các đơn vị phát huy tốt vai trò của tổ chức mình. Hàng năm Đảng bộ xây
dựng báo cáo về công tác xây dựng Đảng và phương hướng hoạt động cho năm tiếp
theo [H2.2.7.3].
BCH Đảng bộ trường nhiệm kì 2015-2020 được chuẩn y theo Quyết định số
2141/QĐ-ĐUK ngày 20/7/2015 của Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Lâm Đồng
gồm 7 đồng chí, đó là những đảng viên có năng lực lãnh đạo, có uy tín và trách
nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao [H2.2.7.4]. BCH Đảng bộ
có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên [H2.2.7.5].
Đảng bộ, đảng ủy trường và các chi bộ trực thuộc lãnh đạo đơn vị thực hiện
nhiệm vụ chính trị thông qua nghị quyết hàng tháng, 6 tháng và cả năm. Việc ban
hành nghị quyết lãnh đạo đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, mọi công việc
được bàn bạc và có tính thống nhất cao. Nghị quyết đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo
toàn diện của tổ chức Đảng trong nhà trường. Nghị quyết được ban hành và gửi đến
các chi bộ triển khai cho toàn thể đảng viên, CBVC của đơn vị [H2.2.7.6].
Đảng ủy Trường đã triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chương trình
hành động của Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh thông qua việc
xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động [H2.2.7.7]; Đảng ủy trườngđã lãnh
đạo việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trường theo

đúng chủ trương đường lối, chính sách của Đảng cũng như các quy định của ngành.
Hàng năm, Đảng ủyđều thực hiện tốt việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và
đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở đảng, đảng viên [H2.2.7.8]. Các báo cáo cho
thấy, Đảng bộ Trường phát huy vai tròlãnh đạo của mình, luôn đi sát với các hoạt
động chuyên môn của Trường. Các hoạt động của Đảng trong Trường đều đảm bảo
tuân thủ quy định, trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật. Sau mỗi lần Đại hội
đảng bộ, Đảng ủy đều thông qua Nghị quyết hoạt động cho định hướng phát triển
Trường để từ đó BGH đưa ra kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng thời điểm
[H1.1.1.11]. Nhiều Chi bộ được Đảng ủy trường công nhận là Chi bộ trong sạch
vững mạnh, nhiều đảng viên được công nhận và xếp loại đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ và được khen thưởng [H2.2.7.9].
Công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong SV được coi trọng.
Cụ thể, mỗi năm Đảng ủy Nhà trường giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú tham gia lớp
bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ Trường đã kết nạp
được 28 đảng viên mới, trong đó có 22 SV, 06 CBGV. Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng
nhận thức về Đảng cho 340 quần chúng ưu tú [H2.2.7.10].
2. Điểm mạnh
Tổ chức Đảng trong Trường CĐSP Đà Lạt luôn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo từ
Đảng ủy đến các chi bộ, vai trò lãnh đạo toàn diện đối với BGH, các đơn vị và các tổ
chức chính trị - xã hội; có truyền thống đoàn kết, có kế hoạch hoạt động cụ thể theo
từng tháng, luôn chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương, chính sách mới vào thực
tiễn của Nhà trường, đặc biệt trong công tác lãnh đạo xây dựng kế hoạch công tác,
phương thức quản lý bằng quy chế, tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động của Nhà
trường.
Đảng ủy Nhà trường luôn tạo điều kiện cho các đơn vị và các tổ chức đoàn thể
chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước.
3. Tồn tại
Trong 5 năm qua, Đảng bộ trường có lúc chưa kiên quyết lãnh đạo BGH, các
đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai một số nhiệm vụ, một vài chi bộ

chưa thể hiện vai trò lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn nhất là nhiệm vụ giảng dạy và
NCKH.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Đảng ủy tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo toàn
diện và kiên quyết đối với BGH, các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, các chi bộ nâng cao vai trò
trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất là nhiệm vụ giảng
dạy và NCKH.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 2.8. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp
phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của
pháp luật.
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà Lạt có 4 tổ chức đoàn thể, xã hội gồm Công đoàn, Đoàn
Thanh niên, Hội SV và Hội Chữ thập đỏ thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và
hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, điều lệ của các tổ chức [H2.2.8.1]. Các tổ
chức đoàn thể đều đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, trong đó quy định rõ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc [H2.2.8.2]. Hoạt động của các tổ
chức, đoàn thể trong Nhà trường đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong toàn
thể CBGV, SV nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo nên một môi
trường giáo dục toàn diện.
Công đoàn Trường trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục Lâm Đồng. Công
đoàn Trường hiện có 07 công đoàn bộ phận, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
có 09 thành viên, nhiệm kỳ 2017-2022 có 09 thành viên [H2.2.8.3]. Hàng năm Công
đoàn Trường phối hợp với BGH trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn; vận động đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên tham gia thực hiện tốt
qui chế chuyên môn và đăng ký học tập nâng cao trình độ, tham gia viết bài NCKH
các cấp; phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức các phong

trào thi đua; kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng chăm
lo đời sống cho người lao động; xây dựng bộ máy tổ chức nhằm triển khai các
nhiệm vụ và tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn [H2.2.8.4], qua các báo
cáo cho thấy Công đoàn đã góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục thông
qua việc động viên, khuyến khích công đoàn viên tích cực thực hiện các phong trào
thi đua do nhà trường, Ngành Giáo dục Lâm Đồng phát động như đổi mới PPDH,
NCKH các hoạt động này góp phần vào sự phát triển của nhà trường; tạo môi
trường dân chủ, đảm bảo quyền lợi cho toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và
người lao động. Công đoàn Trường đã xây dựng quy chế phối hợp và quan hệ công
tác với BGH [H2.2.8.5]. Hàng năm Công đoàn Trường phát động nhiều chương
trình đạt kết quả tốt như: Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp quỹ xóa đói giảm
nghèo tại địa phương, quyên góp ủng hộ cho trường học vùng sâu vùng xa vùng đặc
biệt khó khăn [H2.2.8.6]. Hàng năm Công đoàn Trường được các cấp khen thưởng
[H2.2.8.7].
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường là đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn
Lâm Đồng, hiện nay Đoàn trường có 03 Liên chi đoàn với 17 chi đoàn và 01 chi
đoàn CBGV trực thuộc, BCH Đoàn trường khóa XXIII có 17 đồng chí, khóa XXIV
có 21 đồng chí [H2.2.8.3]. Hàng năm Đoàn trường phối hợp với BGH xây dựng
chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng
cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động học tập,
sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế thông
qua các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và
học”,… Để thực hiện tốt các nhiệm vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai
chương trình công tác đoàn và phong trào SV cũng như tổ chức tổng kết chương
trình công tác đoàn và phong trào SV [H2.2.8.8]. Trước khi tổ chức các hoạt động
đều có các kế hoạch cụ thể được phê duyệt [H2.2.8.9]. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy
và Đoàn cấp trên, Đoàn trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như phong
trào học tập, NCKH của SV và GV trẻ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho
đoàn viên SV; phong trào SV tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, đền

ơn đáp nghĩa; phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT [H2.2.8.10], các hoạt động này
góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Hàng năm, Đoàn trường được
các cấp khen thưởng [H2.2.8.11].
Hội SV Trường là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội SV Việt Nam, BCH Hội
SV trường nhiệm kỳ 2016-2018 có 17 thành viên, nhiệm kỳ 2018-2020 có 15 thành
viên [H2.2.8.3]. BCH Hội SV trường có vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đã
thu hút SV tự nguyện tham gia các câu lạc bộ tình nguyện [H2.2.8.12]. Hàng năm
BCH Hội SV xây dựng chương trình công tác hội cũng như xây dựng báo cáo tổng
kết chương trình công tác hội [H2.2.8.13]. Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo của BGH
Nhà trường, Hội sinh viên trường triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, văn
nghệ, TDTT, kỷ niệm ngày truyền thống SV, phát động phong trào “Sinh viên 5
tốt”, hiến máu nhân đạo,…. Những hoạt động này đã góp phần giáo dục đạo đức, lối
sống nâng cao nhận thức lí tưởng cho hội viên. Hàng năm Hội SV được các cấp
khen thưởng [H2.2.8.14].
Hội Chữ thập đỏ được thành lập năm 2015 và hoạt động theo Điều lệ Hội
[H2.2.8.15], [H2.2.8.1]. Hàng năm Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội chữ
thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo đạt được kết quả cao
[H2.2.8.16]. Hội phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội SV quan tâm
khen thưởng kịp thời những SV Trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành
tích cao hoặc có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện; tổ chức tặng quà cho
CBVC và SV có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống trong dịp Tết
cổ truyền; khen thưởng con CBVC đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia.
Những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn đều được Hội báo cáo, tổng kết qua từng
năm học [H2.2.8.17].
Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo điều lệ, tuân thủ các quy
định của pháp luật, đồng thời cũng có các văn bản quy định rõ việc thực hiện quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm, quy chế phối hợp hoạt động; chính vì vậy đã không xảy ra
tình trạng mất đoàn kết nội bộ, phát huy được vai trò của CBQL, tập hợp được
CB,GV,SV tham gia sinh hoạt theo quy định, triển khai và rút kinh nghiệm kịp thời
các nhiệm vụ công tác.

2. Điểm mạnh
Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Nhà trường hoạt động theo quy định của
pháp luật, được toàn thể CBVC, SV đồng tình hưởng ứng.
Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò của tổ chức
mình trong việc xây dựng và phát triển nhà trường do có sự phối hợp nhịp nhàng
giữa các tổ chức, sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí của BGH. Triển khai
được nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục,
tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBVC, NLĐ và SV. Các tổ đoàn
thể, tổ chức hoạt động đều dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, được
cấp trên đánh giá tốt trong nhiều năm liền.
Các tổ chức đoàn thể của trường đạt nhiều thành tích xuất sắc được các cấp
khen thưởng.
3. Tồn tại
Vai trò Công đoàn Trường trong hoạt động chuyên môn chưa thể hiện rõ nét,
chủ yếu là động viên, khuyến khích công đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình
độ chuyên môn và tham gia tích cực hoạt động NCKH. Nguyên nhân xuất phát từ
hình thức tổ chức các hoạt động chưa đa dạng, nội dung chưa thật sự phong phú.
Đoàn Thanh niên, Hội SV chưa có nhiều hoạt động mang chiều sâu nhằm nâng
cao chất lượng học tập và NCKH của sinh viên vì thiếu điều kiện về kinh phí cũng
như đội ngũ giảng viên trẻ còn thiếu kinh nghiệp trong hướng dẫn sinh viên học tập
và NCKH. Một số hoạt động còn mang tính bề nổi chưa thu hút được sinh viên
tham gia.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020 Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch và triển khai
thực hiện hoạt động công đoàn gắn với hoạt động chuyên môn trong từng học kỳ,
năm học và nhiệm kỳ. Đổi mới hình thức tổ chức, đa dạng hóa các hoạt động, các
nội dung gắn với chuyên môn nhằm tạo sân chơi cho công đoàn viên tham gia học
tập, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.
Từ năm học 2019-2020 Đoàn Thanh niên, Hội SV xây dựng kế hoạch, chương
trình hành động và đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động gắn với

nhiệm vụ học tập và NCKH của sinh viên. Tham mưu, đề xuất BGH tạo điều kiện
về kinh phí trong việc triển khai các hoạt động gắn với việc nâng cao chất lượng học
tập, NCKH của sinh viên. Đoàn trường đề xuất BGH tổ chức các lớp tập huấn kỹ
năng NCKH cho đội ngũ giảng viên trẻ.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 2.9. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản
lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1. Mô tả
Đội ngũ CBQL của Trường CĐSP Đà Lạt đều xuất phát từ giảng viên đã kinh
qua nhiệm vụ giảng dạy có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn tốt,
đạt tất cả các tiêu chuẩn của CBQL theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng
[H2.2.1.1]. Đội ngũ CBQL của Nhà trường đều được phân công nhiệm vụ cụ thể
gắn với chức năng, đáp ứng đủ tiêu chuẩn đối với CBQL theo quy định hiện hành
của từng đơn vị [H2.2.2.5] [H2.2.4.3]. CBQL của trường được cử đi học và nhận
chứng chỉ, chứng nhận các khóa học bồi dưỡng CBQL trường học, chuyên viên,
chuyên viên chính, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, cao cấp luận chính trị hành chính [H2.2.9.1].
Về số lượng, tiêu chuẩn, vị trí công tác của CBQL (BGH và CBQL các phòng,
khoa, trung tâm) hàng năm luôn được bổ sung, điều chỉnh nhằm đảm bảo sự ổn định
và phát triển của Nhà trường. Căn cứ thông báo xác nhận quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, quản lý trường CĐSP Đà Lạt của sở Nội vụ và sở GD&ĐT Lâm Đồng, Nhà
trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm
[H2.2.9.2]. Tại thời điểm 30/8/2019 số lượng CBQL là 18 người (tổng số CBVC và
hợp đồng lao động hiện có: 113), chiếm tỷ lệ 15,9% [H2.2.9.3]. Về trình độ đội ngũ
CBQL: TS: 01; ThS: 13; CN: 04. Tỉ lệ cơ cấu quản lý của nhà trường về trình độ,
độ tuổi, giới tính … về cơ bản phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Trường, nguyên
nhân xuất phát từ thực tế đội ngũ cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm nghỉ hưu theo
chế độ nhiều; công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL đi học NCS chưa thực sự được
quan tâm đúng mức.

Phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ
CBQL được quy định chi tiết trong các quy định về nội dung, tiêu chuẩn, tiêu chí
đánh giá, phân loại CBVC&NLĐ hàng năm. Được cụ thể bằng các phụ lục bảng
điểm tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phân loại [H2.2.9.4].
Hội nghị tổng kết năm học hằng năm có nội dung đánh giá hoạt động quản lý
của đội ngũ CBQL theo các tiêu chí đối với CBQL của Trường. Phần lớn CBQL
của nhà trường được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên [H2.2.9.5]. Một số
CBQL đã được tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như: Chiến
sĩ thi đua cấp cơ sở; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc
Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Bằng khen của Trung ương Hội SV Việt Nam,…[H2.2.9.6].
2. Điểm mạnh
Đội ngũ CBQL là những giảng viên sư phạm, kinh qua nhiệm vụ giảng dạy nên
đều có phẩm chất, đạo đức tốt, được đào tạo bài bản có năng lực quản lý chuyên môn
nghiệp vụ và làm việc hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đội ngũ CBQL của Trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các
cấp khen thưởng do luôn nhiệt huyết, trách nhiệm và cầu thị trong thực hiện nhiệm
vụ được giao.
3. Tồn tại
Giai đoạn trước năm 2017, việc cử CBQL, CB diện quy hoạch đi bồi dưỡng
các lớp trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên, chuyên viên chính thực hiện chưa tốt vì trước đây việc quy định các
chứng chỉ trên chưa được cụ thể hóa trong văn bản hướng dẫn của các cấp dẫn tới
có một vài trường hợp CBQL thiếu điều kiện về trình độ luận chính trị và chuyên
viên.
Chưa triển khai cho CBVC&NLĐ đánh giá năng lực đội ngũ CBQL.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
trình độ lý luận chính trị, kiến thức về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên
viên chính cho đội ngũ CBQL, đội ngũ CB qui hoạch xem đây là nội dung bắt buộc

đối với đội ngũ CBQL, đội ngũ CB qui hoạch phải hoàn thành theo lộ trình nhà
trường đã xây dựng và đưa vào đánh giá viên chức hàng năm; xây dựng kế hoạch tổ
chức cho CB, GV và NV đánh giá năng lực của đội ngũ CBQL.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 2
Cơ cấu tổ chức bộ máy Trường CĐSP Đà Lạt tương đối tinh gọn vận hành theo
quy định của Bộ GD&ĐT, Điều lệ trường cao đẳng, phù hợp với điều kiện thực tiễn
của Nhà trường. Cơ cấu hiện tại đã tạo điều kiện phát huy tốt các mối quan hệ giữa
các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung của Nhà trường. Chức năng, quyền hạn và
nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc được tổ chức phù hợp với yêu cầu thực tế.
Trường đã xây dựng được hệ thống các văn bản về tổ chức, quản lý các hoạt động
trong Trường; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân
CBQL,GV và đã được phổ biến đến toàn thể CB,VC&NLĐ nhà trường biết và thực
hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, nhờ vậy các hoạt động của Trường được thực
hiện kịp thời và đồng bộ, phát huy tác dụng tốt, góp phần duy trì sự ổn định và phát
triển của Nhà trường.
Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng trong lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện
thuận lợi cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng thực hiện đầy đủ quyền hạn và
trách nhiệm theo quy định. Đội ngũ CBQL có phẩm chất đạo đức, có uy tín, có năng
lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định và quyền hạn của
mình, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác của đội ngũ cán bộ giảng viên, xây
dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong mọi hoạt động của đơn vị.
Đảng bộ nhà trường thể hiên rõ vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của
chính quyền và của các đoàn thể quần chúng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp,
pháp luật. Các tổ chức đoàn thể được thành lập theo đúng quy trình của pháp luật và
trong quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường.
Để nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý, Nhà trường tiếp tục tập trung hoàn
thiện cơ chế phân cấp quản lý và đề cao ý thức trách nhiệm và tính hiệu quả trong
công việc của mỗi cán bộ, viên chức.

Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 2: 09
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 09
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
Tiêu Chuẩn 3: Chương trình đào tạo
Mở đầu
Chương trình đào tạo của Trường CĐSP Đà Lạt được xây dựng theo các quy định
hiện hành do Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH ban hành; có sự tham khảo CTĐT của
các trường CĐ có uy tín trong nước; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn,
GV, CBQL, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và
người đã tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo của từng ngành được thiết kế một cách có hệ thống, có
cấu trúc khoa học, hợp lí và mục tiêu rõ ràng, cụ thể, đảm bảo cân đối giữa lý thuyết
và thực hành, đảm bảo liên thông giữa các trình độ, các ngành đào tạo. Các CTĐT
được bổ sung chỉnh sửa theo định kì để phù hợp với thực tế và đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực của thị trường lao động trong từng giai đoạn phát triển.
Các học phần, môn học trong CTĐT của Trường có đủ ĐCCT, giáo trình, tài liệu
tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học.
Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo của trường cao đẳng được xây dựng theo
các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo
chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế
giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản
lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và
người đã tốt nghiệp.
1. Mô tả
Trên cơ sở các quy định về CTĐT của Bộ GD&ĐT [H3.3.1.1] và Bộ LĐTB&XH [H3.3.1.2] ban hành, kế hoạch về việc chuyển sang đào tạo theo hệ thống
tín chỉ của Trường [H3.3.1.3], Nhà trường đã ban hành văn bản Hướng dẫn xây

dựng CTĐT theo hệ thống tín chỉ [H3.3.1.4]. Trường đã xây dựng CTĐT cho tất cả
các ngành trình độ CĐ hình thức đạo tạo chính quy gồm: năm 2016, Nhà trường ban
hành 10 ngành sư phạm và 2 ngành ngoài sư phạm; năm 2018, Nhà trường tiến
hành điều chỉnh ban hành lại 10 ngành sư phạm [H3.3.1.5]. Đối với hình thức đào
tạo VLVH, Nhà trường ban hành 01 CTĐT trình độ trung cấp sư phạm mầm non và
01 CTĐT trình độ CĐSP mầm non [H3.3.1.6]. Năm 2019, Nhà trường xây dựng và
ban hành 4 ngành đào tạo giáo dục nghề nghiệp có tham khảo CTĐT của Trường
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, mời các GV có kinh nghiệm của các
trường, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý tham gia phản biện CTĐT [H3.3.1.5],
[H3.3.1.7].
Tất cả các CTĐT được xây dựng từ cấp khoa với sự tham gia của các GV, các Tổ
bộ môn và CBQL nhiều kinh nghiệm. Hội đồng nghiệm thu CTĐT là những GV có uy
tín về chuyên môn, kinh nghiệm của các ngành đào tạo [H3.3.1.8]. Các chương trình

đều được tổ chức thẩm định nghiệm thu cấp khoa và cấp trường [H3.3.1.9]. Sau khi
nghiệm thu và chỉnh sửa, Nhà trường ra quyết định ban hành CTĐT [H3.3.1.5],
[H3.3.1.6]. Tất cả CTĐT của các ngành và ĐCCT các học phần đều được thực hiện
theo mẫu hướng dẫn của Nhà trường [H3.3.1.3], [3.3.1.4] và phù hợp với các văn
bản quy định của Bộ GD&ĐT [3.3.1.1], Bộ LĐ-TB&XH [3.3.1.2].
Trong quá trình xây dựng các CTĐT, bên cạnh việc tham khảo chương trình
cùng ngành của các trường có uy tín như Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh, CĐSP Mẫu giáo Trung ương Nha trang, CĐSP Ninh
Thuận về những nội dung như khối lượng kiến thức toàn khóa, cấu trúc chương
trình, tỉ lệ các khối kiến thức, lựa chọn các học phần dựa vào chương trình, xây
dựng các học phần tự chọn, thời lượng cho thực hành, thực tập; Nhà trường còn tổ
chức tham khảo ý kiến các nhà khoa học chuyên môn, GV, các cơ sở thực tập,
trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS thông qua các hội nghị tổng kết
công tác thực hành thực tập sư phạm hằng năm và lấy ý kiến trực tiếp bằng phiếu
[H2.2.5.4], [H3.3.1.10]. Đề cương chi tiết các học phần đều được điều chỉnh, bổ
sung hằng năm và được phê duyệt theo đúng quy trình [H3.3.1.11]. Trong quá trình
rà soát, điều chỉnh CTĐT, Nhà trường có tham khảo CTĐT của các trường CĐ trong

nước, song mới chỉ thực hiện đối sánh CTĐT của Nhà trường với CTĐT của Trường
CĐSP Ninh Thuận [3.3.1.12]

Tất cả các CTĐT được công bố đến toàn bộ người học thông qua website của
Trường [H3.3.1.13].
2. Điểm mạnh
Trường đã xây dựng hệ thống CTĐT trình độ CĐ, trung cấp hình thức chính
quy và VLVH các ngành đang đào tạo. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ
sở chọn lọc, cập nhật kiến thức hiện đại, phù hợp với từng chương trình của các
ngành đào tạo, đảm bảo kiến thức cốt lõi của khối ngành theo chương trình khung
của Bộ GD&ĐT ban hành, đồng thời cũng đảm bảo tính hiện đại, thiết thực và phù
hợp trình độ CĐ.
Trong quá trình xây dựng chương trình, Trường đã huy động tham gia của các
GV, các Tổ bộ môn và CBQL nhiều kinh nghiệm, sự nhất trí trong Hội đồng thẩm
định cấp trường. Chương trình đào tạo và ĐCCT các môn học, các ngành đều được
Trường phê duyệt theo đúng quy định. Trường quản lý xây dựng, điều chỉnh
chương trình theo thủ tục quy trình kiểm soát chu kỳ CTĐT. Chương trình đào tạo
và ĐCCT học phần đảm bảo chu kỳ không quá ba năm.
3. Tồn tại
Trường chưa tham khảo đầy đủ chương trình của các trường đại học, CĐ có uy
tín trong nước hoặc trên thế giới và thực hiện đối sánh đủ tất cả các CTĐT của Nhà
trường với CTĐT của các CSGD tham khảo.

Việc thu thập ý kiến về chương trình chủ yếu thực hiện theo hình thức thông
qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn; các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn đề
xuất điều chỉnh trực tiếp với Phòng ĐT-KH&CN và Hiệu trưởng. Việc lấy ý kiến từ
đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã
tốt nghiệp tuy đã thực hiện nhưng chưa rộng rãi và thường xuyên.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Trường rà soát, điều chỉnh, xây dựng CTĐT theo các
hướng sau:
Tham khảo chương trình các trường đại học, CĐ có uy tín trong nước, nước

ngoài trong quá trình xây dựng, điều chỉnh chương trình và thực hiện đối sánh giữa
CTĐT của Nhà trường với CTĐT của các CSGD mà Trường tham khảo.

Tiến hành khảo sát, lấy ý kiến từ đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp,
nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp đối với các Khoa chuyên môn, Tổ
bộ môn trước khi đề xuất điều chỉnh CTĐT.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp
lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng
của trình độ cao đẳng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao
động.
1. Mô tả
Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng căn cứ vào quy định của Bộ
GD&ĐT [H3.3.1.1], Bộ LĐ-TB&XH [H3.3.1.2] và của Trường [H3.3.2.1]. Có
100% (8/8) CTĐT được các bên liên quan đánh giá có mục tiêu rõ ràng, cụ thể về
kiến thức, kỹ năng, thái độ [H2.2.6.8], [H3.3.2.2], [H3.3.2.3], [H3.3.2.4].
Từ năm học 2017-2018, có 100% (8/8) CTĐT được các bên liên quan đánh giá
có cấu trúc hợp lí, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu CĐR về chuẩn
kiến thức, kỹ năng của từng trình độ được đào tạo, ngành đào tạo [H2.2.6.9],
[H2.2.6.8], [H3.3.2.4].
Trong quá trình triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường đã tổ chức
các Hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác đào tạo; tổ chức lấy ý kiến
phản hồi về CTĐT từ các nhà sử dụng lao động thông qua các đợt TTSP hàng năm,
các Hội nghị tổng kết công tác đào tạo [H2.2.5.4], [H3.3.1.10], [H3.3.2.5]. Trên cơ
sở đó chỉ đạo các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn nghiên cứu và có những văn bản
đề nghị điều chỉnh kịp thời CTĐT, khối lượng các loại giờ (lý thuyết, thực hành/thí
nghiệm, thực tập) trong nội bộ học phần hoặc điều chỉnh hình thức đánh giá học
phần để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng linh hoạt yêu cầu về đầu ra của học
phần, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng
trình độ đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động [H3.3.2.6],

[H3.3.2.7].
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch lấy ý
kiến phản hồi của SV về mức độ đáp ứng của CTĐT [H3.3.2.8] và hệ thống phục vụ
đào tạo [H3.3.2.9]. Kết quả kháo sát cho thấy các CTĐT về cơ bản đáp ứng được
yêu cầu của người học và thị trường lao động, người học tốt nghiệp có kỹ năng và
nghiệp vụ, thích ứng được với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp [H3.3.2.2], [H3.3.2.9].
Năm học 2017-2018, có 100% CTĐT được xây dựng trên cơ sở tham khảo có
chọn lọc các ý kiến về việc CTĐT đáp ứng tính linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị
trường lao động từ các bên liên quan ngoài trường [H3.3.2.6].
2. Điểm mạnh
100% (8/8) CTĐT được các bên liên quan đánh giá có cấu trúc hợp lí, được
thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu CĐR về chuẩn kiến thức, kỹ năng của
từng trình độ được đào tạo, ngành đào tạo. 100% CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể,
cấu trúc hợp lí, đảm bảo tính hệ thống logic giữa các học phần, đáp ứng linh hoạt nhu
cầu về đào tạo nguồn nhân lực của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực Giáo dục mầm
non, Giáo dục tiểu học, THCS và các lĩnh vực liên quan.
Chương trình đào tạo của Trường đáp ứng CĐR trình độ CĐ, đạt chuẩn kiến
thức, kỹ năng trình độ đào tạo.
Trường đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng về CTĐT và chất lượng
đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội từ các bên liên quan ngoài trường.
Chương trình đào tạo của Trường được rà soát, bổ sung, điều chỉnh hướng đến phát
triển năng lực của người học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội.
3. Tồn tại
Do các ngành đào tạo của Nhà trường không được đào tạo một cách liên tục
nên việc lấy ý kiến phản hồi về CTĐT từ nhà sử dụng lao động thực hiện chưa
thường xuyên.
Chương trình đào tạo của Nhà trường bám sát vào khung của Bộ GD&ĐT nên
việc xây dựng học phần tự chọn chưa được phong phú dẫn đến người học ít có sự
lựa chọn để phát huy sở trường của mình.
Không gian lưu trữ trên phần mềm có giới hạn, nên Website của Trường chưa

có diễn đàn để người học, người sử dụng lao động có thể trao đổi, góp ý về CTĐT.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020:
Nhà trường chỉ đạo phòng chức năng thực hiện lấy ý kiến phản hồi về CTĐT
từ nhà sử dụng lao động theo định kỳ.
Nhà trường chỉ đạo các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn tăng thêm số lượng học
phần tự chọn trong CTĐT để tạo điều kiện thuận lợi cho người học.
Website của Trường xây dựng thêm diễn đàn nhằm giúp người học và người
sử dụng lao động có thể trao đổi, góp ý về CTĐT.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.3. Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề
cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu
của học phần, môn học.
1. Mô tả
Nhà trường đã chỉ đạo các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn và GV xây dựng
ĐCCT, 100% các học phần, môn học trong các CTĐT đều có ĐCCT đáp ứng mục
tiêu của học phần, môn học [H3.3.1.11].
Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện CTĐT của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH,
chương trình khung đã được phê duyệt, các tài liệu tham khảo, các văn bản hướng
dẫn biên soạn chương trình chi tiết của Trường [H3.3.1.5], các Khoa chuyên môn đã
phân công các Tổ bộ môn xây dựng dự thảo ĐCCT. Đề cương chi tiết được nghiệm
thu cấp khoa sau đó được Phòng ĐT-KH&CN tham mưu, trình BGH phê duyệt
[H3.3.1.11].
Đề cương chi tiết các học phần được biên soạn, phê duyệt có cấu trúc hợp lý,
đầy đủ các thông tin gồm những nội dung: tên học phần, mã học phần, số tín chỉ,
trình độ, phân bổ thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu học phần, mô tả vắn tắt
nội dung học phần, nhiệm vụ của SV, tài liệu học tập, phương pháp hình thức đánh
giá kết quả người học, thang điểm, nội dung chi tiết học phần. Phần tài liệu học tập
quy định ghi rõ về sách, giáo trình chính, tài liệu tham khảo, sách và giáo trình khác

[H3.3.1.11].
Bên cạnh đó, nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo cũng được GV của Nhà
trường biên soạn, biên tập phục vụ cho SV dùng làm tài liệu học tập [H3.3.3.1].
Tất cả các GV đều có tập bài giảng của các học phần được phân công giảng
dạy, được tổ chuyên môn kiểm tra ngay từ đầu năm học [H3.3.3.2]. Định kì các
Khoa chuyên môn, Phòng ĐT-KH&CN, Phòng TTr-PC được sự chỉ đạo của BGH
phối hợp tổ chức kiểm tra hồ sơ chuyên môn các Khoa chuyên môn về việc thực
hiện quy chế đào tạo trong đó có kiểm tra tập bài giảng của GV [H3.3.3.3].
Các ĐCCT của từng ngành được lưu tại Phòng ĐT-KH&CN, Khoa chuyên
môn, Tổ bộ môn để thực hiện và kiểm tra. Đề cương chi tiết các học phần được
cung cấp đến SV thông qua công khai trên website của Trường và GV trực tiếp
giảng dạy học phần [H3.3.1.13].
2. Điểm mạnh
Tất cả các học phần của các ngành đào tạo đều có ĐCCT với tài liệu tham
khảo kèm theo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học. Đề cương chi tiết các học
phần, môn học, các ngành đều được Tổ bộ môn, Khoa chuyên môn và Hiệu trưởng
phê duyệt theo đúng quy định và được lưu giữ tại Tổ bộ môn, Phòng ĐT-KH&CN.
Đề cương chi tiết học phần được công bố trên website của Trường. Có được điều
này là do có sự quan tâm chỉ đạo của BGH Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa
Phòng ĐT-KH&CN và các Khoa chuyên môn.
3. Tồn tại
Số GV biên soạn giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy còn hạn chế do đội
ngũ GV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc biên soạn giáo trình.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiếp tục tiến hành hoàn thiện, cập nhật
các ĐCCT môn học đã được xây dựng, tiến hành rà soát, điều chỉnh cho phù hợp
nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo.
Tăng cường bổ sung nguồn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ nhiệm vụ
giảng dạy và học tập đặc biệt là giáo trình do GV của Nhà trường biên soạn.
Biên soạn tập bài giảng cho các học phần đào tạo, tiếp tục bổ sung vào thư viện

những tài liệu, giáo trình có trong danh mục tài liệu tham khảo.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa
trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ
các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ
chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương và của ngành.
1. Mô tả
Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở nghiên
cứu, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT [H1.1.1.9],
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới
căn bản toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm
2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng [H3.3.4.1], Quyết định của Hiệu trưởng Trường
CĐSP Đà Lạt về việc ban hành Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2015-2020,
quy định của Nhà trường về định kỳ về việc bổ sung, điều chỉnh CTĐT [H1.1.1.2],
[H3.3.4.2].
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Nhà trường ban
hành Quy định về hoạt động ĐBCL của Trường CĐSP Đà Lạt [H3.3.4.3] tiến hành khảo
sát lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ
chức giáo dục và các tổ chức khác [H2.2.6.8], [H3.3.2.2], [H3.3.4.4]; ý kiến phản
hồi từ các trường cơ sở thực hành, thực tập, hội nghị triển khai và tổng kết TTSP
được tổ chức hằng năm [H2.2.5.4], [H3.3.1.10]. Từ các kết quả khảo sát giúp
Trường nhận ra được mặt mạnh và mặt hạn chế của CTĐT, từ đó xây dựng kế hoạch
rà soát, điều chỉnh, bổ sung CTĐT nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành [H3.3.4.5], [H3.3.1.5].
Các Khoa chuyên môn họp và đề xuất điều chỉnh chương trình trên nguyên tắc
đảm bảo khối lượng kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, có thể
điều chỉnh hoặc thay đổi học phần tự chọn này bằng học phần tự chọn khác nếu xét
thấy chưa phù hợp trong chương trình khung, song vẫn đảm bảo tương đương về số

đơn vị học trình; vận dụng điều chỉnh những nội dung cụ thể cho phù hợp với yêu
cầu thực tiễn xã hội và của ngành giáo dục. Các đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương
trình đào tạo được trình lên Phòng ĐT-KH&CN xem xét để đề nghị BGH phê duyệt
[H3.3.2.6], [H3.3.2.7].
Ngoài các CTĐT CĐ, trung cấp chính quy và VLVH, Trường xây dựng các
chương trình bồi dưỡng kỹ năng như nghiệp vụ cô nuôi dạy trẻ, bồi dưỡng chứng
chỉ nghiệp vụ sư phạm [H3.3.4.6].
2. Điểm mạnh
Chương trình đào tạo của Trường được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung
dựa trên hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các bộ môn, nhóm chuyên môn sâu,
thực tế giảng dạy của GV, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động,
người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.
3. Tồn tại
Việc tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế chỉ mới triển khai ở một số
học phần Tiếng Anh thuộc chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh.
Việc lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các
tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành chưa được thực hiện thường
xuyên và rộng rãi.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Trường tiến hành tham khảo chương trình tiên tiến
quốc tế trong quá trình xây dựng, điều chỉnh chương trình.
Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng
lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng
nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành làm
căn cứ khi đề xuất điều chỉnh nhằm hoàn thiện các CTĐT.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên

thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.
1. Mô tả
Trong quá trình xây dựng CTĐT, Nhà trường đã chú trọng thiết kế theo hướng
đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và CTĐT khác. Cụ thể, Nhà trường chú
trọng vào hai vấn đề làm cơ sở để xây dựng chương trình chi tiết. Một là, chương
trình phải đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có thể học lên trình độ đại học
bằng cách bổ sung kiến thức; Hai là, người học đã tốt nghiệp trình độ trung cấp có
thể theo học một chương trình liên thông để đạt trình độ CĐ hoặc tương đương
[H3.3.1.5], [H3.3.1.6].
Dưới sự chỉ đạo của BGH và kế hoạch của Phòng ĐT-KH&CN xây dựng,
hàng năm các Khoa chuyên môn thực hiện rà soát, điều chỉnh CTĐT theo quy định
của Nhà trường [H3.3.4.2] đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn [H3.3.2.5].
Hiện nay, Trường có 01 CTĐT có tính liên thông từ trình độ trung cấp chuyên
nghiệp lên trình độ CĐ mầm non. Các CTĐT liên thông được xây dựng theo nguyên
tắc bổ sung và nâng cao những nội dung chưa học ở chương trình trung cấp chuyên
nghiệp và hướng tới CTĐT trình độ đại học [H3.3.1.6].
Học viên đã tốt nghiệp trình độ trung cấp khi học liên thông lên trình độ CĐ
được giảm tải khối lượng kiến thức đã tích lũy ở trình độ trung cấp để người học có
thể tiết kiệm thời gian học liên thông lên CĐ theo Quy định về đào tạo liên thông
của Bộ GD&ĐT [H3.3.5.1].
Do tính liên thông của CTĐT trình độ trung cấp (VLVH), trình độ CĐ của
Trường với CTĐT của các trường đại học nên hằng năm Trường đều liên kết đào tạo
với nhiều trường đại học tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, CĐ lên trình
độ đại học (VLVH) đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ cho SV đã tốt nghiệp
của Nhà trường [H3.3.5.2], [H3.3.5.3]. Nhà trường công bố công khai, rộng rãi các
văn bản quy định về liên thông giữa các trình độ, thông báo tuyển sinh và đào tạo
liên thông hệ chính quy từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ CĐ; các
văn bản thỏa thuận/hợp đồng liên thông lên đại học các ngành giữa Nhà trường và
các trường đại học trên trang thông tin điện tử của Trường [H3.3.5.4].
2. Điểm mạnh

Chương trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế theo hướng đảm bảo liên
thông giữa trình độ trung cấp (VLVH) với trình độ CĐ; giữa trình độ trung cấp, CĐ
của Nhà trường với trình độ đại học của các trường đại học mà Nhà trường có liên
kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người học.
3. Tồn tại
Một số CTĐT trình độ CĐ thể hiện tính liên thông lên đại học chưa rõ do Nhà
trường xây dựng dựa trên cơ sở khung kế hoạch đào tạo theo dự án THCS của Bộ
GD&ĐT.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, trong quá trình điều chỉnh CTĐT, Phòng ĐT-KH&CN
phối hợp với các Khoa chuyên môn tiếp tục tham khảo các CTĐT trình độ đại học
của các CSGD đại học có uy tín, đảm bảo tính liên thông đối với tất cả các CTĐT
của Nhà trường.
Nhà trường sẽ xây dựng CTĐT theo hướng liên thông theo chiều ngang giữa các
ngành đào tạo trình độ CĐ và liên kết đào tạo trình độ đại học chính quy với Trường
Đại học Đồng Tháp.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải
tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
1. Mô tả
Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo,Trường CĐSP Đà Lạt đã tiến
hành triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ [H3.3.1.3]. Nhà trường thành lập Ban
chỉ đạo và các tiểu ban thực hiện Kế hoạch và lộ trình triển khai đào tạo theo hệ
thống tín chỉ [H3.3.6.1]. Để thực hiện có kết quả việc xây dựng CTĐT theo hệ
thống tín chỉ Nhà trường ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi
CTĐT theo hệ thống tín chỉ, văn bản triển khai biên soạn và thẩm định ĐCCT học
phần [H3.3.1.4], [H3.3.6.2], [H3.3.6.3].
Trong quá trình thực hiện xây dựng CTĐT, Nhà trường đã thực hiện hoạt động
đánh giá tính hiệu quả cũng như tiến độ của việc thực hiện xây dựng và triển khai

đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Năm 2015, Nhà trường tổ chức Hội nghị sơ kết triển
khai đào tạo theo tín chỉ. Thông qua các Hội nghị, Nhà trường đã thu nhận nhiều ý
kiến đóng góp cho việc xây dựng và điều chỉnh CTĐT [H3.3.2.5].
Trên cơ sở những góp ý tại Hội nghị sơ kết, Nhà trường tiếp tục ban hành văn
bản số 73/CĐSP-ĐT ngày 06/4/2016 về việc xây dựng CTĐT theo hệ thống tín chỉ
của khóa 39, khóa 40 và khóa 41; chỉ đạo các Khoa chuyên môn tiếp tục triển khai
xây dựng khung kế hoạch đào tạo và biên soạn ĐCCT học phần cho những năm tiếp
theo [H3.3.6.3].
Trong quá trình thực hiện CTĐT, Nhà trường tiến hành điều tra khảo sát các
bên liên quan trong và ngoài CSGD về chất lượng CTĐT để có hướng cải tiến chất
lượng CTĐT mà Nhà trường đang thực hiện [H3.3.6.4]
Chương trình đào tạo còn được định kỳ đánh giá sau khi kết thúc một khóa
học. Thông qua Báo cáo tổng kết khóa học, Nhà trường tổng kết đánh giá những kết
quả đạt được, những điểm còn hạn chế và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai
nhiệm vụ khóa học; đưa ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả trong đào tạo tín
chỉ các khóa tiếp theo [H3.3.6.5].
Bên cạnh việc tổng kết đánh giá quá trình thực hiện CTĐT, để có cơ sở điều
chỉnh CTĐT, Nhà trường thực hiện khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp sau 01
năm, trong đó có khảo sát mức độ phù hợp của ngành học đối với công việc, cụ thể
lấy ý kiến phản hồi của cựu SV về quá trình đào tạo của Nhà trường [H3.3.6.6].
Năm 2019, Nhà trường tiếp tục việc khảo sát ý kiến phản hồi của SV về mức
độ đáp ứng của CTĐT, mục đích khảo sát ý kiến phản hồi của SV về mức độ đáp
ứng của CTĐT làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh CTĐT đáp ứng yêu cầu của thị
trường lao động [H3.3.2.2].
Năm học 2018-2019, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng
CTĐT ngành Giáo dục tiểu học. Việc tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục tiểu
học giúp Nhà trường cũng như Khoa chuyên môn thấy được bức tranh tổng thể liên
quan đến chương trình, những ưu điểm và hạn chế trong từng mặt hoạt động, để từ
đó có kế hoạch, biện pháp cải tiến, nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo
[H3.3.6.7], [H2.2.6.10]. Như vậy tính tới thời điểm đánh giá CSGD, Nhà trường đã

có 01 CTĐT có SV tốt nghiệp được CSGD triển khai tự đánh giá, đó là CTĐT
ngành Giáo dục tiểu học được đánh giá đồng cấp [H2.2.6.10].
Để xác định những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai các công tác ĐBCL của
Trường cũng như từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường ban hành Kế
hoạch ĐBCL giáo dục trung hạn giai đoạn 2017-2020 [H3.3.6.8], Kế hoạch ĐBCL
giáo dục hàng năm [H3.3.4.4]. Sau khi thực hiện Kế hoạch, Nhà trường tiến hành
đánh giá kết quả thực hiện công tác ĐBCL giáo dục [H2.2.6.12].
Từ năm học 2017 – 2018, việc lấy ý kiến phản hồi về CTĐT, chất lượng đào
tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu công việc từ các nhà tuyển dụng cũng được Nhà
trường chú trọng thực hiện [H2.2.6.8]. Năm 2019, Nhà trường đã tiến hành khảo
sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, từ kết quả khảo sát
và báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, Nhà trường dùng làm căn cứ để cải
tiến CTĐT và chất lượng đào tạo [H3.3.6.6].
Nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng CTĐT, xác định mức độ CTĐT đáp ứng
mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn cũng như làm cơ sở cho người học lựa chọn
CTĐT và nhà tuyển dụng chọn nhân lực, do đó trong quá trình thực hiện CTĐT Nhà
trường đã tiến hành đánh giá quá trình và đánh giá kết quả việc cải tiến chất lượng
CTĐT [H3.3.6.9]
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình, điều
chỉnh CTĐT, đồng thời tiến hành lấy ý kiến các bên liên quan làm cơ sở điều chỉnh
chương trình.
Trên cơ sở các ý kiến phản hồi về CTĐT của các nhà quản lý, GV, SV tốt
nghiệp, Nhà trường tiếp thu và kịp thời điều chỉnh CTĐT để nâng cao chất lượng
đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Nhà trường đã hoàn thành việc tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành Giáo dục
tiểu học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Tồn tại
Ngoại trừ CTĐT ngành Giáo dục tiểu học thì Nhà trường chưa tiến hành tự
đánh giá CTĐT các ngành còn lại do chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường bắt tay vào việc xây dựng Kế hoạch kiểm
định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 3
Chương trình đào tạo của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở chương trình
khung của Bộ GD&ĐT ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và chức năng,
nhiệm vụ của Trường; đồng thời gắn với nhu cầu của người học, nhu cầu nguồn
nhân lực ở địa phương. Tất cả các ngành đều có chương trình khung, chương trình
chi tiết, giáo trình và tài liệu tham khảo. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng,
cấu trúc hợp lí, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng ngành học,
bậc học. Các CTĐT được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ
đào tạo.
Hội đồng xây dựng chương trình gồm các chuyên gia, GV, CBQL có kinh
nghiệm. Đã thực hiện kiểm định đồng cấp CTĐT ngành Giáo dục tiểu học.
Việc tổ chức lấy ý kiến về CTĐT chưa được thường xuyên. Việc thực hiện đối
chiếu chương trình với các trường khác chưa toàn diện để đảm bảo tính liên thông
của tất cả các chương trình. Chưa thực hiện được kiểm định các CTĐT.
Trong thời gian tới, Trường sẽ tiến hành kiểm định các CTĐT và tổ chức đánh
giá và lấy ý kiến về CTĐT một cách bài bản hơn, để điều chỉnh bổ sung kịp thời và
tăng phần giao thoa giữa các ngành trong Trường và chương trình của các trường
bạn để tạo điều kiện liên thông giữa các chương trình.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 3: 06
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 06
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo
Mở đầu
Hoạt động đào tạo là hoạt động cơ bản, trọng tâm của Nhà trường. Việc tổ
chức các hoạt động đào tạo của Nhà trường theo đúng quy chế, quản lý các hoạt
động trong Trường một cách khoa học. Các hoạt động đào tạo của Trường CĐSP
Đà Lạt được tổ chức theo Quy chế của Bộ GD&ĐT từ công tác tuyển sinh, tổ chức
dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá; tổ chức thi, xét và công nhận tốt nghiệp cho
người học, điều chỉnh hoạt động đào tạo.
Các hoạt động đào tạo của Trường được tổ chức phù hợp với các chuyên
ngành, trình độ đào tạo. Trường luôn quan tâm đổi mới nội dung, PPDH, hình thức
dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của người học, đảm bảo mặt bằng
giữa chất lượng và các hình thức đào tạo: đổi mới quy trình, nội dung đào tạo; hình
thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả đào tạo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực xã hội.
Hệ thống sổ sách và phần mềm lưu trữ kết quả học tập của người học rõ ràng,
đầy đủ, chính xác; việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ được thực hiện đúng quy
định. Thông tin về người học được quản lý chặt chẽ, an toàn bằng hệ thống sổ sách
và máy tính tạo thuận lợi cho việc quản lý, truy cập, tổng hợp và báo cáo.
Trường đã thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học
sau khi ra trường để làm cơ sở điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu
cầu của xã hội.
Tiêu chí 4.1. Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng, khách
quan theo quy định của Bộ GD-ĐT.
1. Mô tả
Hàng năm, trên cơ sở đánh giá tình hình đào tạo của Nhà trường cùng với sự
chỉ đạo của cấp trên, Phòng ĐT-KH&CN phối hợp với Trung tâm ĐT-BD tham
mưu cho Nhà trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ GD&ĐT cho các ngành
đào tạo chính quy và VLVH. Đây chính là một trong những căn cứ quan trọng trong
suốt quá trình tuyển sinh nhằm đảm bảo quy trình tuyển sinh được thực hiện nghiêm

túc ngay từ giai đoạn đầu.
Công tác tuyển sinh hàng năm của Nhà trường được thực hiện theo Quy chế
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT [H4.4.1.1]. Trên cơ sở những văn bản phê duyệt của Bộ
GD&ĐT về chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường thành lập HĐTS, các ban giúp việc để
xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh [H4.4.1.2]. Các thông báo
tuyển sinh được ban hành dựa trên các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, các thông
báo của các trường đại học liên kết đào tạo và theo chỉ tiêu tuyển sinh của UBND
tỉnh Lâm Đồng. Mỗi thông báo tuyển sinh thể hiện rõ các nội dung tuyển sinh bao
gồm: ngành đào tạo, đối tượng tuyển sinh, thời gian và kinh phí đào tạo, địa điểm,
hình thức đào tạo, các văn bản hướng dẫn thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh
đều được HĐTS ban hành và đưa lên website của Trường nhằm đảm bảo tính công
khai, minh bạch [H4.4.1.3].
Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: các quyết định (thành lập HĐTS và các ban giúp
việc, quyết định trúng tuyển,…), kế hoạch tuyển sinh, biên bản (họp HĐTS, tổ chức
thi, chấm thi, xét tuyển,..), thông báo xét tuyển, danh sách trúng tuyển,… được thực
hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác đánh giá và rút kinh nghiệm về kỳ thi được
HĐTS thực hiện nghiêm túc.
Công tác tổ chức thi được HĐTS Trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công
bằng, khách quan theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT:
trước mỗi kỳ thi đều niêm yết đầy đủ các quy định, hướng dẫn, danh sách phòng thi
tại điểm thi được phân công; kết quả thi, danh sách trúng tuyển được niêm yết và
công bố trên trang thông tin điện tử của Trường, trang mạng xã hội của các tổ chức
Đoàn, Hội, Trung tâm trong Nhà trường nhằm đưa thông tin đến gần hơn với người
học.
Công tác xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được HĐTS Trường thực
hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT; việc xác định điểm trúng tuyển thực hiện đúng
chính sách cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng, là điều kiện cần thiết để đảm
bảo công bằng xã hội; kết quả tuyển sinh, danh sách trúng tuyển, công tác hướng
dẫn thủ tục và thời gian nhập học,… được thông báo đầy đủ trên trang thông tin
điện tử của Trường; công tác đón tiếp thí sinh trúng tuyển nhập học được thực hiện

khá tốt. Sau khi tổ chức nhập học, HĐTS Trường thực hiện thống kê, gửi Báo cáo
kết quả tuyển sinh về Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng và Bộ GD&ĐT theo quy định.
Trong đó, có thống kê phân loại người học theo khu vực, dân tộc, diện chính sách, địa
phương có SV được tuyển [H4.4.1.4]. Trường rất chú trọng đến công tác bảo mật đề
thi, tổ chức thi, chấm thi, xác định điểm chuẩn, xét tuyển, gọi nhập học khách quan,
công bằng chính xác cho từng trình độ, hình thức đào tạo và ngành đào tạo.
Từ năm học 2018-2019, Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo Đề án tuyển
sinh [H4.4.1.5] đúng với các quy định của Bộ GD&ĐT [H4.4.1.1] và Bộ LĐTB&XH [H4.4.1.6].
2. Điểm mạnh
Trường đã chủ động trong xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với yêu cầu
của Bộ GD&ĐT. Công tác tuyển sinh của Nhà trường được lên kế hoạch, tổ chức và
thực hiện đúng theo các quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo công bằng và khách
quan.
Hằng năm Nhà trường đều công khai kết quả tuyển sinh kịp thời và gửi Báo
cáo kết quả tuyển sinh cho Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng và Bộ GD&ĐT theo đúng
quy định. Nhà trường công khai danh sách trúng tuyển trong các đợt tuyển sinh trên
website của Trường và fanpage của Trung tâm ĐT-BD.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ GV trong Nhà trường tham gia nhiệt tình vào
công tác tuyển sinh, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh cho Nhà trường.
3. Tồn tại
Công tác tuyển sinh những năm học gần đây được thực hiện công khai trên
website của Nhà trường và nhập dữ liệu trên phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT,
do vậy Nhà trường không tiến hành khảo sát người học về tính công khai, minh
bạch trong công tác tuyển sinh.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường giao nhiệm vụ cụ thể cho các Khoa
chuyên môn, Trung tâm ĐT-BD, Phòng ĐT-KH&CN, Phòng TCCB-CTSV, Đoàn
Thanh niên, Hội SV phối hợp mở thêm các kênh thông tin nhằm tạo điều kiện thuận
lợi trong việc nắm bắt, tiếp nhận và trao đổi các thông tin tuyển sinh giữa Trường và

người có nhu cầu học tập tại Trường.
Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát người học về tính công
khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.2. Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có
việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
1. Mô tả
Hằng năm, sau khi người học hoàn tất CTĐT theo quy định, Nhà trường ra
quyết định công nhận tốt nghiệp có danh sách kèm theo được niêm yết công khai tại
bảng tin của Khoa chuyên môn đối với hình thức đào tạo chính quy [H4.4.2.1] và
Trung tâm ĐT-BD đối với hình thức đào tạo VLVH [H4.4.2.2]. Ngoài ra, Nhà
trường tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy cho
người học đủ điều kiện tốt nghiệp vào tháng 6 hoặc tháng 7 hằng năm, tạo điều kiện
thuận lợi, kịp thời nhất cho người học tìm kiếm việc làm. Thực hiện công khai danh
sách người học được công nhận tốt nghiệp trên website của Trường [H4.4.2.3].
Bắt đầu từ năm học 2017-2018, Nhà trường thực hiện khảo sát tình hình việc
làm của người tốt nghiệp sau một năm theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT
[H4.4.2.4]. Báo cáo về người tốt nghiệp và người tốt nghiệp có việc làm phù hợp
với ngành nghề đào tạo được Nhà trường gửi Báo cáo về Bộ GD&ĐT theo quy định
[H2.2.6.7] và công khai trên website của Trường [H4.4.2.3].
Quy trình khảo sát tình hình việc làm của người tốt nghiệp sau một năm được
thực hiện như sau: Phòng KT-ĐBCL xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm
của người tốt nghiệp sau một năm có mẫu phiếu kèm theo, trình Hiệu trưởng phê
duyệt, thông báo đến các đơn vị trực thuộc của Nhà trường để phối hợp thực hiện
[H2.2.6.6]; Phòng ĐT-KH&CN cung cấp quyết định công nhận tốt nghiệp kèm theo
danh sách SV được công nhận tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy [H4.4.2.1];
Phòng TCCB-CTSV cung cấp thông tin của người được công nhận tốt nghiệp
[H4.4.2.5]; Phòng KT-ĐBCL thực hiện khảo sát tình hình việc làm của người tốt
nghiệp sau một năm thông qua nhiều phương thức (zalo, facebook, mail, phỏng vấn

trực tiếp bằng điện thoại,…) [H4.4.2.6], trong các phương thức khảo sát trên thì
phương thức phỏng vấn trực tiếp bằng điện thoại là chủ yếu [H4.4.2.7].
Công tác công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có việc
làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo là một trong những căn cứ để Nhà trường
thấy được thực trạng nhu cầu xã hội [H3.3.6.6]. Từ đó, đăng kí và điều chỉnh chỉ
tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo hằng năm [H4.4.1.3]; đồng thời đổi mới nội
dung chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo [H3.3.1.3], [H3.3.1.5],
[H3.3.6.3], [H4.4.2.8].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã công khai danh sách người học được công nhận tốt nghiệp hằng
năm trên website của Trường.
Từ năm học 2017-2018, Nhà trường đã triển khai công tác khảo sát tình hình
việc làm của người tốt nghiệp sau một năm đầy đủ và đúng tiến độ theo quy định
của Bộ GD&ĐT.
Việc khảo sát tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp đã thu được
các kết quả rất khả quan, cho thấy người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên
ngành được đào tạo có tỉ lệ cao.
Nhà trường đã xem ý kiến phản hồi của người tốt nghiệp có việc làm phù hợp
với chuyên ngành được đào tạo là một trong những kênh thông tin để Nhà trường
thực hiện đổi mới CTĐT, PPDH và nâng cao chất lượng đào tạo.
Công tác khảo sát tình hình việc làm của người tốt nghiệp sau một năm được
Nhà trường cải tiến thường xuyên và định kỳ hằng năm theo quy định của Bộ
GD&ĐT.
3. Tồn tại
Do tình hình thực tế của Trường có website dung lượng thấp nên việc khảo sát
tình hình việc làm của người học tốt nghiệp sau một năm chưa thực hiện trực tuyến,
vì vậy thời lượng của kế hoạch khảo sát chưa được rút ngắn.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020 trở đi, Nhà trường sẽ dành một phần kinh phí để nâng
cấp Website của Trường nhằm nâng cao hơn nữa tính minh bạch, chính xác, hiệu

quả và rút ngắn được thời lượng cho việc thực hiện khảo sát tình hình việc làm của
người học đã tốt nghiệp sau một năm.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.3. Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà Lạt có 02 hình thức đào tạo là đào tạo chính quy va đào tạo
VLVH. Tất cả các hình thức đào tạo này được tổ chức đào tạo bám sát mục tiêu, nội
dung CTĐT hình thức đào tạo chính quy và VLVH theo quy định của Bộ GD&ĐT
[H3.3.1.1] và của Bộ LĐ-TB&XH [H4.4.3.1].
Căn cứ vào mục tiêu và nội dung đào tạo trong chương trình khung, Nhà
trường triển khai cho các Khoa chuyên môn phối hợp với Phòng ĐT-KH&CN và
Trung tâm ĐT-BD xây dựng khung kế hoạch đào tạo toàn khóa cho từng ngành đào
tạo [H3.3.1.5], [H3.3.1.6], [H3.3.1.11], trong đó thể hiện rõ tiến trình dạy học qua
từng học kỳ, trình tự thực hiện các học phần, kế hoạch TTSP.
Đầu mỗi năm học, Nhà trường xây dựng biên chế năm học [H4.4.3.2] bao gồm
hình thức đào tạo chính quy và VLVH trong đó thể hiện tiến trình thực hiện kế
hoạch đào tạo cả năm học; kế hoạch nghỉ hè, nghỉ lễ; kế hoạch học tập giảng dạy
anh ninh – quốc phòng, kế hoạch thi kết thúc học phần; thời điểm kết thúc năm học,
khóa học,.... Đây là văn bản pháp quy để các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn xây
dựng kế hoạch đào tạo từng học kỳ, năm học và cũng là văn bản pháp quy để Nhà
trường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện kế hoạch đào tạo của các đơn
vị.
Căn cứ biên chế năm học, khung kế hoạch đào tạo toàn khóa, đối với hình thức
đào tạo chính quy, các Tổ bộ môn phân công GV giảng dạy theo đúng chuyên môn
đào tạo. Riêng hình thức đào tạo VLVH, dựa vào biên chế năm học và chương trình
khung của các lớp CĐ, trung cấp mầm non hình thức đào tạo VLVH, Trung tâm
ĐT-BD gửi danh sách đăng ký giảng dạy về các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn
đăng ký thời gian và học phần giảng dạy phù hợp với chuyên môn và phân công của

Lãnh đạo Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn.
Đầu mỗi năm học, Phòng ĐT- KH&CN và Trung tâm ĐT-BD xây dựng các
văn bản hướng dẫn chuyên môn và triển khai thực hiện trước khi vào năm học mới
[H4.4.3.3]. Căn cứ hướng dẫn thực hiện, các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn xây
dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị; GV căn cứ vào phân công chuyên môn của Tổ
bộ môn, xây dựng kế hoạch giảng dạy từng học phần và công khai kế hoạch giảng
dạy học phần đến SV trong buổi học đầu tiên của mỗi học kỳ [H4.4.3.4].
Thời khóa biểu hệ chính quy được xây dựng theo quy trình sau: những học
phần dạy cho 03 ngành trở lên, Phòng ĐT-KH&CN chủ trì, các Tổ bộ môn xếp thời
khóa biểu. Sau đó, thời khóa biểu được gửi về các Tổ bộ môn. Các Tổ bộ môn xếp
thời khóa biểu các môn chuyên ngành còn lại. Thời khóa biểu chính thức được niêm
yết công khai tại văn phòng các Khoa chuyên môn và Phòng ĐT- KH&CN
[H4.4.3.5].
Đối với các hình thức đào tạo VLVH, liên thông, liên kết các lớp đào tạo ngắn
hạn, thời gian học chủ yếu diễn ra trong hè và các ngày thứ bảy, chủ nhật, do đó
thời khóa biểu hay nói khác là kế hoạch giảng dạy được chú trọng sắp xếp tối đa
thời gian các ngày trong tuần từ tháng 6 đến hết tháng 8 và một số ngày thứ 7, chủ
nhật trong năm dựa trên việc đăng ký, phân công giảng dạy từ các Khoa chuyên
môn, Tổ bộ môn liên quan và được gửi về các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn; đồng
thời được công khai trên website của Trường, fanpage của Trung tâm ĐT-BD, niêm
yết tại bảng tin của Trung tâm ĐT-BD [H4.4.3.6].
Căn cứ Kế hoạch của Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn và GV; hằng năm Phòng
ĐT-KH&CN thành lập tổ kiểm tra, phúc tra hồ sơ chuyên môn [H4.4.3.7]. Cuối
năm học trên cơ sở báo cáo của các Khoa chuyên môn, Nhà trường đều có báo cáo
đánh giá kết quả đào tạo [H4.4.3.8] để rút ra điểm mạnh, tồn tại trên cơ sở đó định
ra phương hướng cho năm học tiếp theo.
Từ năm 2017 cho đến nay, Nhà trường đã tham khảo ý kiến đánh giá của
người tốt nghiệp, GV, nhà tuyển dụng về việc tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội
dung CTĐT của Trường đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Kết
quả điều tra cho thấy tỷ lệ % số người được hỏi xác nhận Nhà trường đã tổ chức đào

tạo bám sát mục tiêu, nội dung CTĐT và đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động
của xã hội như sau: SV các ngành đào tạo sư phạm ra trường 77.7% ; cán bộ giảng
dạy trong Trường 71.3%; CBQL trong Trường 76%; nhà tuyển dụng 69%
[H2.2.6.12].
Hằng năm, Nhà trường đều khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động
của SV thực tập tại các CSGD thông qua các Hội nghị tổng kết TTSP tại các trường
mầm non, trường tiểu học và THCS trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả khảo sát
cho thấy hầu hết các CSGD đều đánh giá khá tốt về mức độ đáp ứng yêu cầu sử
dụng của SV thực tập, giáo viên là SV đã tốt nghiệp của Trường [H2.2.5.4],
[H3.3.1.10].
Chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường hàng năm đều được Bộ GD&ĐT phê duyệt
[H4.4.3.9].
2. Điểm mạnh
Nhà trường tổ chức đào tạo chặt chẽ, bám sát mục tiêu, nội dung chương trình
và những yêu cầu về nhân lực của địa phương để xây dựng kế hoạch đào tạo toàn
khóa, hàng năm chỉ đạo việc tổ chức đào tạo nhằm ĐBCL.
Nhà trường xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức đào tạo kịp thời,
bám sát nhiệm vụ năm học, đảm bảo đúng quy chế và các văn bản pháp quy khác.
Xây dựng được nề nếp quản lý đào tạo từ Trường đến các Khoa chuyên môn, Tổ bộ
môn tương đối đồng bộ và có hiệu quả.
Giảng viên có tính chủ động cao trong công tác giảng dạy và sắp xếp thời gian
đảm bảo đúng kế hoạch và CTĐT. Luôn tích cực, đổi mới, sáng tạo linh động, áp
dụng các kiến thức thực tế nhằm bám sát nhu cầu của xã hội.
Theo sự phân công của Nhà trường, Trung tâm ĐT-BD chủ động liên kết với
các đơn vị trong việc đào tạo liên thông đại học tất cả các ngành nhằm đáp ứng nhu
cầu học tập của SV trong và ngoài Nhà trường, yêu cầu về trình độ ngày càng cao
của xã hội.
Hình thành được cơ chế thông tin quản lý đào tạo tương đối hợp lý trong toàn
Trường, phát huy được hiệu lực quản lý.
3. Tồn tại

Nhà trường chưa xây dựng kế hoạch thường xuyên, định kỳ về việc khảo sát
lấy ý kiến phản hồi từ người tốt nghiệp, nhà tuyển dụng để điều chỉnh mục tiêu, nội
dung và kế hoạch cho phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường xây dựng kế hoạch hằng năm về việc
tham khảo ý kiến của GV, nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, đánh giá về việc tổ
chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung CTĐT của Trường đáp ứng được nhu cầu sử
dụng lao động của xã hội.
Nhà trường xây dựng các văn bản quy định nhiệm vụ cho các đơn vị đào tạo về
việc thường xuyên, định kỳ cập nhật, bổ sung CTĐT và cơ chế lấy ý kiến từ các nhà
tuyển dụng và người tốt nghiệp về tính hiệu quả của việc tổ chức đào tạo của Nhà
trường.
Tăng cường tính chủ động của Nhà trường trong công tác liên thông liên kết,
tạo mọi điều kiện cho học viên hoàn thành CTĐT trong thời gian sớm nhất nhưng
vẫn đảm bảo đúng mục tiêu đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.4. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng
lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.
1. Mô tả
Từ năm học 2014-2015, Nhà trường thực hiện kế hoạch chuyển đổi hình thức
đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở tất cả các ngành đào tạo
[H3.3.1.3], Trường đã tổ chức tâ ̣p huấ n đổ i mới PPDH theo hệ thống tín chỉ và tổ
chức nhiều hoạt động bồi dưỡng cho GV về việc đổi mới PPDH, phương pháp đánh
giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên
cứu và làm việc theo nhóm của người học nhằm nâng cao năng lực dạy học, đáp
ứng các yêu cầu của hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ [H4.4.2.8]. Các chuyên
đề, hô ̣i thảo khoa ho ̣c có tính định hướng, chỉ đạo và triển khai đổi mới phương
pháp dạy và học cho đội ngũ GV, SV theo hướng phát triển năng lực tự học, tự
nghiên cứu và tinh thần hợp tác được tổ chức như: “Đổi mới PPDH, kiểm tra đánh

giá theo yêu cầu đào tạo tín chỉ ở Trường CĐSP”; “Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ
chức kiểm tra, đánh giá trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”; “Biện pháp nâng cao
hiệu quả rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên ngành cho SV Trường CĐSP Đà Lạt
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”. Các kết quả nghiên cứu, đổi mới
PPDH của GV báo cáo trong các Hội nghị khoa học cấp trường, cấp khoa được biên
tập thành các kỷ yếu khoa học làm cơ sở để các GV nghiên cứu, tham khảo, vận dụng
vào trong quá trình giảng dạy [H4.4.4.1], [H4.4.4.2].
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, Trường đã ban hành các văn bản quy định
về việc soạn bài, lên lớp của GV, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy theo hướng đổi
mới PPDH [H3.3.4.3]; tổ chức các hoạt động dự giờ, đánh giá xếp loại tiết dạy cấp
khoa [H4.4.4.3], thao giảng và thi GV dạy giỏi cấp trường [H4.4.4.4].
Các báo cáo thực hiê ̣n chuyên đề đổ i mới PPDH của các Khoa chuyên môn
[H4.4.2.8], tiểu luận môn học, khóa luận tốt nghiệp cuối khóa của SV [H4.4.4.5] cho
thấy GV đã có sự chủ động, tích cực trong việc hướng dẫn người học phương pháp tự
học, tự nghiên cứu, giúp người học có kỹ năng học tập cần thiết, biế t cách tra tìm tài
liệu, có khả năng hợp tác cùng GV giúp SV hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Việc
tăng cường tỷ lệ học phần có làm tiểu luận, làm bài tập nhóm, từ hình thức thi tự
luận sang thi vấn đáp, trắc nghiệm khách quan đã tạo cơ hội cho SV phát triển các kỹ
năng học tập, kỹ năng hợp tác nhóm, qua đó nâng cao được năng lực tự học, tự
nghiên cứu.
Ngoài các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn do Nhà trường và các Khoa chuyên
môn tổ chức, một số khoa thông qua Nhà trường đã mời các chuyên gia giáo dục
đầu ngành của các trường đại học tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho CBGV
về hoạt động đổi mới PP dạy và học; bên cạnh đó, Nhà trường còn cử CB và GV đi
tập huấn ở các trường đại học, CĐ khác trong nước tổ chức [H4.4.4.6].
Việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của
GV [H4.4.4.7], [H2.2.6.3] và những ý kiến ghi nhận trực tiếp, công khai thông qua
Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với người học [H4.4.4.8] là những cơ sở để GV tiếp
thu, rút kinh nghiệm, điều chỉnh về PPDH và làm tốt vai trò cố vấn, hỗ trợ SV trong
việc xây dựng kế hoạch học tập, tự lựa chọn và tìm ra phương pháp học tập tích cực

phù hợp, hiệu quả đối với từng học phần.
2. Điểm mạnh
Ban Giám hiệu, Trưởng - Phó các Khoa chuyên môn và Tổ trưởng bộ môn đã
chú trọng, quan tâm triển khai tổ chức thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy và
học theo hướng phát triển năng lực của người học và được đa số CB, GV Nhà
trường tích cực hưởng ứng, thực hiện. Hoạt động đổi mới PPDH thực hiện theo quy
định, tiến hành đồng bộ, có tổ chức, có kế hoạch, có nhiều chuyên đề đổi mới
PPDH.
Việc đổi mới PPDH, tăng cường các hình thức thi kiểm tra đánh giá đã nâng cao
tính chủ động, tích cực từ phía người học, tạo điều kiện để người học phát triển các kỹ
năng học tập, kỹ năng hợp tác và nghiên cứu.
Có các văn bản quy định về việc đánh giá xếp loại giờ dạy của GV.
3. Tồn tại
Hiê ̣n nay, viê ̣c thực hiê ̣n thao giảng cấ p Trường chỉ dừng la ̣i ở các GV đăng ký
GV da ̣y giỏi, chưa có các hô ̣i thi cấ p trường để GV tham gia mô ̣t cách rô ̣ng rãi. Bên
cạnh đó, CSVC phục vụ dạy học chưa được hoàn thiện, có ảnh hưởng đến hoạt
động đổi mới phương pháp dạy và học của GV và SV do đặc thù ở bậc đào tạo trình
độ đại học, CĐ gắn với chuyên ngành, nên khó tổ chức hô ̣i thi GV giỏi cấ p trường.
4. Kế hoa ̣ch hành đô ̣ng
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường tiến hành rà soát tình hình CSVC phục vụ
dạy học, để có kế hoạch bố trí kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện hỗ
trợ đổi mới PPDH của GV và SV.
Tiế p tu ̣c tổ chức có hiệu quả các chuyên đề đổ i mới PPDH, kiểm tra đánh giá theo
hướng tiếp cận năng lực người học. Định kỳ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện để có
kế hoạch tổ chức thực hiện cho giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.
Xây dựng quy định và tổ chức hoạt động thao giảng cấp khoa kể từ năm học
2019-2020.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.5. Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả

học tập của người học; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng
và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm
bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.
1. Mô tả
Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người
học đã được Nhà trường thực hiện trong quá trình tổ chức đào tạo. Để thực hiện
nhiệm vụ này, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT [H3.3.1.1] và Bộ
LĐ-TB&XH [H4.4.3.1], Nhà trường đã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn,
quy định về đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
người học [H3.3.2.1], [H4.4.5.1].
Nhà trường đã triển khai tới các Khoa chuyên môn thực hiện việc đánh giá kết
quả học tập của người học theo quy chế đào tạo theo niên chế và quy chế đào tạo
theo hệ thống tín chỉ. Trường đã xây dựng các văn bản quy định về kiểm tra đánh
giá kết quả học tập của người học dựa trên các quy định của Bộ GD&ĐT. Tất cả
(100%) học phần trong CTĐT đều có ĐCCT, trong đó quy định rõ ràng về phương
pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học phần. Các văn bản chỉ đạo và ĐCCT học
phần thể hiện việc đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học
tập của người học theo hướng phát triển năng lực của người học, đánh giá được kiến
thức, kỹ năng và năng lực người học; đa dạng các phương pháp và hình thức trong
đánh giá kết quả học tập của người học như: phương pháp đánh giá quá trình học
tập thông qua các bài kiểm tra thường xuyên các học phần do GV thực hiện; các
hình thức kiểm tra tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, thực hành, báo cáo,
bài tập học phần phù hợp với hình thức học tập và tính chất của học phần, ngành
học nhằm đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo [H3.3.1.5],
[H3.3.1.6], [H3.3.1.11], [H3.3.2.1], [H4.4.5.1].
Kế hoạch thi kết thúc học phần được xây dựng khoa học, công bố sớm và công
khai đảm bảo cho người học có thời gian ôn tập và thi theo đúng quy chế đào tạo.
Công tác ra đề, phản biện đề; công tác in sao, đóng gói đề thi đảm bảo đúng quy
định; công tác coi thi, chấm thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đồng bộ.
Các hình thức đào tạo chính quy theo niên chế hay tín chỉ; hình thức đào tạo chính

quy hay VLVH đều được tổ chức đánh giá đúng quy định. Công tác kiểm tra, thanh
tra thi được tiến hành trong mỗi kỳ thi, sau mỗi đợt thi Phòng KT-ĐBCL, Phòng
TTr-PC đều có báo cáo chi tiết thể hiện được tính nghiêm túc, khách quan, công
bằng của kỳ thi, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các loại hình đào tạo [H3.3.2.1],
[H4.4.5.1], [H4.4.5.2], [H4.4.5.3], [H4.4.5.4], [H4.4.5.5]. 100% ý kiến phản hồi của
người học hài lòng về tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng cũng như
sự phù hợp của các quy trình và phương pháp kiểm tra đánh giá đã được Nhà trường
công bố [H2.2.6.3], [H4.4.5.6].
Việc tổ chức đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học
tập của người học còn thể hiện qua các bài viết đăng trong Tập san của Trường; các
hội thảo, hội nghị khoa học; chuyên đề cấp khoa, cấp trường [H4.4.4.1], [H4.4.4.2].
2. Điểm mạnh
Do xác định hoạt động kiểm tra, đánh giá là hoạt động quan trọng trong quá
trình đào tạo, nó có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, là cơ sở để
điều chỉnh quá trình dạy – học và quản lý giáo dục. Vì thế, Trường có kế hoạch đổi
mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, quan
tâm, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động trao đổi học thuật về đổi mới phương pháp
kiểm tra đánh giá.
Quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện
nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp với hình thức đào tạo, hình
thức học tập và đặc thù của học phần, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình
thức đào tạo.
3. Tồn tại
Do sự không ổn định của các ngành đào tạo nhất là hệ sư phạm nên Nhà
trường chưa xây dựng được hệ thống ngân hàng câu hỏi cho kiểm tra kết thúc học
phần. Ở một số học phần hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập chưa đa dạng.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Phòng KT-ĐBCL xây dựng văn bản hướng dẫn các
Khoa chuyên môn xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi cho từng học phần theo
hướng tiếp cận năng lực người học đồng thời đa dạng các hình thức kiểm tra đánh

giá.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.6. Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của
người học.
1. Mô tả
Việc lưu trữ kết quả học tập của người học ở Trường CĐSP Đà Lạt dựa trên
Quy chế đào tạo đại học, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Bộ GD&ĐT
[H3.3.1.1], [H4.4.3.1], [H3.3.2.1]. Để quản lý kết quả học tập của người học, Nhà
trường có văn bản hướng dẫn cụ thể, trong đó quy định về nhiệm vụ quản lý điểm
của các Khoa chuyên môn và Phòng ĐT-KH&CN, quy định về biểu mẫu quản lý
điểm, hệ thống hồ sơ lưu trữ kết quả học tập, sử dụng phần mềm chuyên dụng để
nhập điểm, thông báo kết quả học tập cho người học [H2.2.5.6], [H4.4.5.1],
[H4.4.6.1].
Hồ sơ tốt nghiệp bao gồm: Biên bản và quyết định thành lập hội đồng xét tốt
nghiệp [H4.4.6.2]; các quyết định hội đồng kèm danh sách SV xét và công nhận tốt
nghiệp của các khóa học, được quản lý tại Phòng ĐT-KH&CN [H4.4.2.1] và Trung
tâm ĐT-BD [4.4.2.2].
Công tác tuyển sinh hàng năm được thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ
GD&ĐT. Các thông tin về công tác tuyển sinh (thông báo, điểm chuẩn trúng tuyển,
danh sách thí sinh trúng tuyển) được thông báo đầy đủ công khai trên các phương
tiện thông tin đại chúng, trên website của Trường [H4.4.1.3], [H4.4.6.3], [H4.4.6.4]
và gửi đến các CSGD trong tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu về kết quả tuyển sinh được lưu
trữ trên hệ thống website http://nghiepvu.thituyensinh.vn/ của Bộ GD&ĐT và lưu
trữ tại Phòng ĐT-KH&CN.
Nhà trường có hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả học tập của SV từ năm
2006 thông qua phần mềm quản lý đào tạo EMIS trong đó bao gồm quản lý kết quả
học tập của người học nhằm thuận tiện cho việc truy cập, truy nhập và an toàn với
việc phân quyền quản lý các cấp như sau: Giáo vụ khoa có chức năng nhập điểm,
xét học vụ, xét tốt nghiệp; Phòng ĐT-KH&CN có chức năng điều chỉnh điểm khi có

sai sót, rà soát quá trình xét tốt nghiệp, khóa luận của SV, tổng kết học vụ của SV;
Trung tâm TT-TV được giao toàn quyền quản trị của phần mềm [H2.2.5.6].
Quá trình nhập điểm của người học được thực hiện theo quy trình như sau:
Giáo vụ khoa tải bảng điểm quá trình của SV trên phần mềm xuống và gửi cho GV
bộ môn để thực hiện đánh giá, cho điểm thành phần; trước mỗi kỳ thi khoảng 1
tuần, GV chuyển file điểm thành phần cho Giáo vụ khoa, Giáo vụ khoa và GV nhập
điểm thi kết thúc học phần vào file điểm thành phần dưới sự giám sát của
Trưởng/Phó Trưởng khoa chuyên môn và nhập vào phần mềm EMIS.
Việc lưu trữ kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định như
sau: lưu trữ trên máy tính chủ được đặt tại Trung tâm TT-TV với chế độ bảo mật và
phòng ngừa về sự cố cháy nổ luôn được đảm bảo an toàn; lưu kết quả học tập của
người học bằng bảng điểm giấy có chữ ký ở các Khoa chuyên môn, các bảng điểm
tổng hợp 6 học kỳ được in sao kê và chuyển về Phòng ĐT-KH&CN quản lý, phục
vụ việc cấp phát bảng điểm học tập cho người học sau khi đã tốt nghiệp; Phòng ĐTKH&CN có chức năng cấp phát bảng điểm học tập toàn khóa cho người học sau khi
tốt nghiệp hoặc khi người học đã tốt nghiệp có nhu cầu, đảm bảo không xảy ra tình
trạng thất lạc, sai sót điểm của người học [H4.4.6.5]. Đối với hình thức đào tạo
VLVH, kết quả học tập của người học được lưu trữ tại Trung tâm ĐT-BD
[H4.4.6.6].
Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ được thực hiện theo đúng quy định của
Bộ GD&ĐT và của Nhà trường [H4.4.6.7].
Thông tin về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ được được lưu trữ trong hệ
thống sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ [H4.4.6.8]. Hằng năm, đều có báo cáo về số
liệu cấp phát văn bằng chứng chỉ trong năm học [H4.4.6.9]. Trường đã thực hiện
đúng quy định, quy trình; đồng thời hệ thống sổ sách lưu trữ và theo dõi việc cấp
phát văn bằng, chứng chỉ được Trường quản lý chặt chẽ và bảo quản tốt nên không
xảy ra việc thất lạc văn bằng, chứng chỉ; tỉ lệ sai sót trong cấp phát văn bằng, chứng
chỉ cũng rất ít, nếu có thì chỉ sai sót về kỹ thuật in ấn [H4.4.6.10].
2. Điểm mạnh
Kết quả học tập của người học được lưu trữ chính xác và đảm bảo an toàn, từ

khâu tuyển sinh đến khi xét và công nhận tốt nghiệp. Hệ thống sổ sách quản lý khoa
học, đảm bảo lưu trữ kết quả học tập một cách an toàn và chính xác, cho đến thời
điểm này việc lưu trữ kết quả học tập của SV chưa xảy ra sai sót hay mất mát gì.
Trường có hệ thống phần mềm quản lý đào tạo lưu trữ kết quả học tập của SV và
cho phép SV tra cứu điểm trực tuyến.
Nhà trường đã có hệ thống sổ sách quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ
của người học rõ ràng, đầy đủ, chính xác song song với phần mềm quản lý đào tạo
chuyên dụng, đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý, truy cập và tổng hợp báo cáo,
đồng thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu.
3. Tồn tại
Phần mềm quản lý đào tạo còn một số chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu
quản lý quá trình đào tạo do nguồn kinh phí của Nhà trường còn hạn hẹp.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường tiếp tục dành phần kinh phí nhất định để đầu tư nâng cấp phần
mềm quản lý hoạt động đào tạo, quản lý kết quả học tập của người học đảm bảo
nhanh chóng, chính xác và an toàn dữ liệu.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.7. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn
bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo qui định và được công bố
trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.
1. Mô tả
Căn cứ các quy chế đào tạo đại học và CĐ hình thức đào tạo chính quy theo hệ
thống tín chỉ của Bộ GD&ĐT [H3.3.1.1] và của Bộ LĐ-TB&XH [H4.4.3.1], Nhà
trường đã ban hành Hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo đại học và CĐ hệ chính
quy theo hệ thống tín chỉ [H3.3.2.1], đồng thời ban hành Quy chế quy định về thi,
kiểm tra, đánh giá theo kết quả học tập học phần trong tổ chức đào tạo cao đẳng hệ
chính quy theo phương thức đào tạo tín chỉ [H4.4.5.1]. Theo đó, kết quả học tập của
người học theo từng học kỳ, cuối khóa học luôn được Nhà trường tổng kết trong
Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo hằng nằm [H4.4.3.8] và thông báo kịp thời đến

người học, đồng thời cũng được công khai trên website của Trường [H4.4.7.1].
Kết quả học tập của người học được công bố công khai tại bảng tin các Khoa
chuyên môn, Trung tâm ĐT-BD theo qui chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Hiệu
trưởng. Cụ thể như sau: kết quả đánh giá thường xuyên được GV công bố trước khi
thi kết thúc học phần, kết quả thi học phần được công bố kịp thời, đúng quy chế.
Thi thực hành, vấn đáp thông báo ngay sau buổi thi; Thi viết (tự luận hoặc trắc
nghiệm trên giấy) thông báo sau 1 tuần, trắc nghiệm trên máy vi tính SV biết kết
quả ngay sau khi thi. Hồ sơ bảng điểm học phần của mỗi người học được quản lý,
lưu giữ tại văn phòng Khoa chuyên môn và Trung tâm ĐT-BD (gồm bảng điểm bộ
phận, bảng điểm thi kết thúc học phần và bảng điểm học phần) [H3.3.2.1],
[H4.4.6.1], được nhập và lưu trên phần mềm quản lý đào tạo [H2.2.5.6].
Đối với bài thi tốt nghiệp, trước mỗi kỳ thi Nhà trường công bố kế hoạch thực
hiện tổ chức thi, chấm thi. Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày thi môn tốt
nghiệp cuối cùng phải tổ chức xét tốt nghiệp cho SV chậm nhất 05 ngày kể từ ngày
xét tốt nghiệp [H3.3.2.1]. Hội đồng xét tốt nghiệp phải trình Hiệu trưởng kí quyết
định công nhận tốt nghiệp có danh sách người học đủ điều kiện tốt nghiệp kèm theo
[H4.4.2.1] [H4.4.2.2]. Kết quả tốt nghiệp và quyết định công nhận tốt nghiệp được
công bố công khai và niêm yết tại bảng tin của Trường, đồng thời công bố công
khai trên website của Trường [H4.4.2.3]. Khi khoá học kết thúc, toàn bộ điểm thi và
bảng điểm tổng hợp toàn khóa, phiếu điểm cá nhân phải in sao để cấp cho người
học. Bảng điểm tổng hợp được lưu trữ tại Khoa chuyên môn, Trung tâm ĐT-BD và
Phòng ĐT-KH&CN [H4.4.6.5] [H4.4.6.6]. Mọi thắc mắc của người học về kết quả
thi đều được giải đáp thông qua Khoa chuyên môn, Trung tâm ĐT-BD hoặc Phòng
ĐT-KH&CN. Đồng thời, sau khi kết quả học tập được công bố người học được
quyền đề nghị phúc khảo kết quả thi của người học theo đúng quy trình quy định
của Nhà trường, kết quả phúc khảo được cập nhật và lưu trữ theo đúng quy định của
Nhà trường [H3.3.2.1], [H4.4.5.1].
Văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ học tập được Nhà trường cấp phát theo đúng
quy định của Bộ GD&ĐT và theo văn bản quy định của Trường. Người học tốt
nghiệp trực tiếp nhận bằng tốt nghiệp tại Trường, những trường hợp nhận thay phải

có đơn và giấy ủy quyền được UBND xã/ phường/ thị trấn xác nhận. Người đã tốt
nghiệp nếu có nhu cầu xác nhận kết quả học tập, in sao lại văn bằng tốt nghiệp,
chứng chỉ học tập phải làm đơn theo đúng quy định và luôn được Nhà trường xem
xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng [H4.4.6.7].
Hệ thống sổ sách cấp phát văn bằng, chứng chỉ được lưu trữ rõ ràng, cụ thể
(gồm số hiệu bằng tốt nghiệp, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc
tịch, nơi sinh, khóa học, năm tốt nghiệp, ngành đào tạo, xếp loại tốt nghiệp, hình
thức đào tạo, số quyết định tốt nghiệp) theo từng năm [H4.4.6.8]. Số hiệu văn bằng
tốt nghiệp đã cấp phát hằng năm được công bố trên website của Trường [H4.4.2.3].
2. Điểm mạnh
Kết quả học tập của người học được thông báo công khai, kịp thời, đúng quy
định của Nhà trường và Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH.
Văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ học tập được cấp phát theo đúng quy định của
Nhà trường, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và được công khai trên website của
Trường.
3. Tồn tại
Do chất lượng đường truyền internet của Nhà trường chưa cao nên việc người
học truy xuất kết quả học tập từ website của Trường đôi lúc còn gặp gián đoạn.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ dành một phần kinh phí để nâng cấp
chất lượng hệ thống wifi nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu truy cập kết quả học tập
của người học.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 4.8. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường, tình
hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.
1. Mô tả
Nhà trường đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo và sử
dụng có hiệu quả. Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo luôn được cập nhật sau mỗi
học kỳ, sau mỗi năm học và được lưu bằng bản in và dữ liệu điện tử. Cụ thể như

sau:
Phòng ĐT-KH&CN quản lý cơ sở dữ liệu hình thức đào tạo chính quy về: cơ
sở dữ liệu tuyển sinh [H4.4.6.3]; khung chương trình, chương trình khung, ĐCCT
học phần của các ngành đào tạo [H3.3.1.5], [H3.3.1.11]; biên chế năm học
[H4.4.3.2]; hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và NCKH [H4.4.3.3];
báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo [H4.4.3.8]; hồ sơ công tác TTSP và thực tập
nghề [H2.2.5.3], [H4.4.8.1], [H2.2.5.4], [H3.3.1.10]; kế hoạch và báo cáo hoạt động
NCKH [H4.4.8.2], [H2.2.5.10]; dữ liệu tốt nghiệp của người học [H4.4.2.1]; dữ liệu
theo dõi cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ học tập của người học [H4.4.6.8].
Các Khoa chuyên môn phối kết hợp với Phòng ĐT-KH&CN quản lý dữ liệu
học tập của người học [H4.4.6.1] như sau: Bảng điểm thành phần được quản lý, lưu
giữ tại Khoa chuyên môn (bản chính), Tổ bộ môn và GV giảng dạy. Bảng điểm học
phần được quản lý, lưu giữ tại 3 đơn vị: Phòng ĐT – KH &CN quản lý, lưu giữ kết
quả học tập của người học bằng phần mềm quản lý điểm học phần [H2.2.5.6], công
khai trên trang Website của Trường [H4.4.7.1]; Khoa chuyên môn quản lý, lưu giữ
bảng điểm học phần (bảng chính) để theo dõi kết quả học tập của người học, quản
lý, điều hành nội dung đào tạo; Khoa chuyên môn quản lý, lưu giữ trên phần mềm
quản lý điểm học phần để theo dõi kết quả học tập của người học, quản lý ngành
đào tạo [H2.2.5.6]. Bảng điểm học kỳ, toàn khóa được Khoa chuyên môn quản lý,
lưu giữ bảng điểm học kỳ (bản chính) để thực hiện tính toán điểm trung bình chung
học kỳ, trung bình chung toàn khóa học để thực hiện công khai, minh bạch kết quả
người học trên các phương tiện thông tin của Trường; Khoa chuyên môn nộp bảng
điểm toàn khóa (bản chính) về Phòng ĐT–KH&CN để quản lý, lưu giữ, so sánh đối
chiếu với các đơn vị quản lý đào tạo [H4.4.6.5]. Bảng điểm tốt nghiệp tốt nghiệp cá
nhân được Phòng ĐT–KH&CN phối hợp với Phòng KT-ĐBCL phát cho người học
tốt nghiệp ra trường cùng với bằng tốt nghiệp, Phòng ĐT–KH&CN lưu lại bằng
phần mềm trên máy [H2.2.5.6].
Phòng KT-ĐBCL quản lý cơ sở dữ liệu hình thức đào tạo chính quy có kế
hoạch tổ chức thi tốt nghiệp học phần của các học kì, thi tốt nghiệp cuối khóa; báo
cáo thi tốt nghiệp học phần của các học kì, thi tốt nghiệp cuối khóa [H4.4.8.3],

[H4.4.5.2], [H4.4.5.3]. Dữ liệu về tình hình việc làm và việc làm phù hợp với
chuyên ngành đào tạo, thu nhập sau 1 năm tốt nghiệp của người học đã tốt nghiệp
được thực hiện như sau: Phòng KT-ĐBCL xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình
việc làm của người tốt nghiệp sau một năm có mẫu phiếu kèm theo, trình Hiệu
trưởng phê duyệt, thông báo đến các đơn vị trực thuộc của Nhà trường để phối hợp
thực hiện [H2.2.6.6]; Phòng ĐT-KH&CN cung cấp quyết định công nhận tốt nghiệp
kèm theo danh sách SV được công nhận tốt nghiệp hình thức đào tạo chính quy
[H4.4.2.1]; Phòng TCCB-CTSV cung cấp thông tin của người được công nhận tốt
nghiệp [H4.4.2.5]; Phòng KT-ĐBCL thực hiện khảo sát tình hình việc làm của
người tốt nghiệp sau một năm thông qua nhiều phương thức (zalo, facebook, mail,
phỏng vấn trực tiếp bằng điện thoại,…) [H4.4.2.6], trong các phương thức khảo sát
trên thì phương thức phỏng vấn trực tiếp bằng điện thoại là chủ yếu [H4.4.2.7]. Báo
cáo về người tốt nghiệp và người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề
đào tạo được Nhà trường gửi Báo cáo về Bộ GD&ĐT [H2.2.6.7], các đơn vị trong
Trường [H3.3.6.6] theo quy định và công khai trên website của Trường [H4.4.2.3].
Phòng TCCB-CTSV chịu trách nhiệm tổ chức và tiếp nhận hồ sơ của người
học tại thời điểm người học làm thủ tục nhập trường, hồ sơ khi nhập trường của
người học gồm có các loại giấy tờ theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ
GD&ĐT [H4.4.8.4]. Phòng TCCB-CTSV có nhiệm vụ kiểm tra các thông tin của
người học trên hồ sơ khi nhập học, đối chiếu với hồ sơ (bản chính) và hoàn thành
trong học kỳ đầu của năm học thứ nhất. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, đối
chiếu, Phòng TCCB-CTSV tiến hành nhập các thông tin cá nhân của người học lên
phần mềm BSC IMIS.NET. Hồ sơ sẽ được Phòng TCCB-CTSV theo dõi, bổ sung
thường xuyên và định kỳ trong suốt quá trình học tập và rèn luyện ở Trường như:
Phiếu theo dõi người học; Kết quả học tập, rèn luyện của của người học theo từng
học kỳ, từng năm học và mỗi khóa học; Thẻ sinh viên; Hình thức khen thưởng;
Hình thức kỷ luật và trách nhiệm pháp lý; Những thay đổi của người học như
chuyển trường, chuyển ngành, chuyển lớp, ngừng học, trở lại học tập, thôi học; Việc
vay vốn tín dụng; Tình hình đi làm thêm của người học thông qua sự giới thiệu của
các đơn vị trong Nhà trường; Địa chỉ nội trú và việc chấp hành quy định nội trú; Địa

chỉ ngoại trú và việc chấp hành quy định của địa phương; Việc hưởng miễn, giảm
học phí, khó khăn đột xuất, đóng học phí; Việc hưởng học bổng khuyến khích học
tập, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội [H4.4.6.1].
Trung tâm ĐT-BD quản lý cơ sở dữ liệu hình thức đào tạo VLVH về: dữ liệu
tuyển sinh [H4.4.6.4]; chương trình đào tạo [H3.3.1.6]; kế hoạch đào tạo [H4.4.8.5],
thời khóa biểu [H4.4.3.6]; báo cáo tổng kết hội thi tốt nghiệp cuối khóa [H4.4.5.4];
dữ liệu học tập của người học [H4.4.6.6]; dữ liệu tốt nghiệp của người học
[H4.4.2.2].
2. Điểm mạnh
Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường được lưu giữ một cách
khoa học, bổ sung thường xuyên theo các năm học, đảm bảo thời gian quy định của
Bộ GD&ĐT, thuận tiện cho công tác tra cứu và xử lý các số liệu thống kê khi cần
thiết.
Việc khảo sát tình hình của người tốt nghiệp đã thu được các kết quả khả quan
cho thấy người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo có tỉ
lệ cao.
Công tác khảo sát tình hình việc làm của người tốt nghiệp được xem là một
công tác quan trọng, được cải tiến thường xuyên và định kỳ hằng năm sau khi người
tốt nghiệp một năm theo quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Tồn tại
Phần mềm quản lý đào tạo còn một số chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu
quản lý quá trình đào tạo do nguồn kinh phí của Nhà trường còn hạn hẹp.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường tiếp tục dành phần kinh phí nhất định để đầu tư nâng cấp phần
mềm quản lý hoạt động đào tạo, quản lý kết quả học tập của người học đảm bảo
nhanh chóng, chính xác và an toàn dữ liệu.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 4.9. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau
khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu

của xã hội.
1. Mô tả
Nhà trường đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường
bằng thủ tục quy trình thăm dò ý kiến của người sử dụng lao động về chất lượng
đào tạo của Trường [H2.2.6.8], [H3.3.2.2], [H3.3.2.4] và thủ tục quy trình khảo sát
tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp [H2.2.6.7], [H3.3.6.6], [H4.4.2.6].
Trước năm 2017, việc điều chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội
được tiến hành dựa trên các phản hồi của SV tốt nghiệp thông qua GV, Giáo vụ các
Khoa chuyên môn. Từ năm 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản
hồi về CTĐT, chất lượng đào tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu công việc từ các bên
liên quan [H3.3.2.8] và đã có 100% đào ta ̣o đươ ̣c tổ chức lấ y ý kiế n phản hồ i từ các
bên liên quan [H3.3.6.4]. Hằ ng năm trung biǹ h có 80.43% tỷ lê ̣ sinh viên tố t nghiê ̣p
đươ ̣c lấ y ý kiế n phản hồ i [H2.2.6.7].
Hằng năm, từ thực tiễn dạy và học, tiếp cận thực tế Giáo dục mầm non, phổ
thông, trao đổi, khảo sát nhà tuyển dụng và người học đã tốt nghiệp của Trường,
Nhà trường chỉ đạo các Khoa chuyên môn tổng hợp các ý kiến đề nghị điều chỉnh
các học phần đào tạo để Nhà trường kịp thời điều chỉnh CTĐT, ĐCCT các học phần
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng
trình độ đào tạo theo CĐR và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
[H2.2.6.9], [H3.3.2.2], [H3.3.2.5], [H4.4.9.1], [H4.4.9.2].
Hằng năm, thông qua Hội nghị tổng kết công tác TTSP, lấy ý kiến phản hồi
của giáo viên hướng dẫn, Trưởng các đoàn TTSP, Nhà trường tiếp thu ý kiến đóng
góp của Trưởng các đoàn TTSP, Hiệu trưởng các trường có SV TTSP để điều chỉnh
kế hoạch đào tạo cho phù hợp như điều chỉnh kế hoạch TTSP, cập nhật một số
chuyên đề về đổi mới PPDH đáp ứng yêu cầu xã hội [H3.3.2.], [H2.2.5.4],
[H3.3.1.10].
2. Điểm mạnh
Nhà trường thường xuyên đổi mới công tác chỉ đạo các hoạt động chuyên môn
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua các hình thức khác
nhau, như thực hiê ̣n quy trình thăm dò ý kiến của người sử dụng lao động về chất

lượng đào tạo của Trường và thủ tục quy trình khảo sát tình hình việc làm của SV
sau khi tốt nghiệp, Trường đã đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi
ra trường bằ ng viê ̣c khảo sát và có kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù
hợp với yêu cầu của xã hội.
3. Tồn tại
Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường chưa
thực hiện theo định kỳ, đánh giá chỉ tập trung vào những thông tin về việc làm của
người học là chính; các thông tin liên quan đến chất lượng CTĐT, tổ chức đào
tạo,… chưa được đánh giá đầy đủ nguyên nhân xuấ t phát từ phiá SV sau khi ra
trường thay đổ i số điê ̣n thoa ̣i, nơi ở... và từ phiá nhà sử du ̣ng lao đô ̣ng khó tập trung
la ̣i để thực hiê ̣n khảo sát và ho ̣ chưa mă ̣n mà với viê ̣c thực hiê ̣n khảo sát của Nhà
trường.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Trường đánh giá chất lượng đào tạo theo định kỳ bằng
việc lấy ý kiến của người học đã tốt nghiệp, các bên liên quan về chất lượng CTĐT
và tổ chức đào tạo nhằm điều chỉnh hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo
dục đào tạo và phù hợp hơn với yêu cầu của xã hội.
5.Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 4
Hoạt động đào tạo của Trường được tổ chức một cách đồng bộ, xuyên suốt từ
khâu tuyển sinh đến khi người học tốt nghiệp ra trường. Nhà trường luôn đảm bảo
thực hiện đúng quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT, định hướng hoạt động đào tạo
nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của Trường, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp
ứng nhu cầu học tập của người học.
Hiện nay, Trường đang tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ một cách đồng
bộ từ hình thức đào tạo chính quy đến VLVH, đồng thời triển khai các hoạt động
đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực, phát huy tính tích cực của người học;
thường xuyên tổ chức các hội thảo, chuyên đề nhằm đổi mới PPGD, phương pháp
kiểm tra đánh giá kết quả của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự

nghiên cứu và làm việc theo nhóm.
Quy trình kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác,
công bằng, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập. Phương pháp
kiểm tra cho phép đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức
chuyên môn, kỹ năng thực hành cũng như năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
của người học.
Kết quả học tập của người học được thông báo công khai, kịp thời theo quy
định, được lưu trữ an toàn, bảo mật, chính xác. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ
học tập được cấp đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia một
cách có hiệu quả vào thị trường lao động.
Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo đều được cập nhật thường
xuyên trên website của Trường.
Tuy nhiên, Nhà trường chưa khảo sát người học về tính công khai, minh bạch
trong công tác tuyển sinh. Nhà trường chưa xây dựng kế hoạch thường xuyên, định
kỳ về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người tốt nghiệp, nhà tuyển dụng để điều
chỉnh mục tiêu, nội dung và kế hoạch cho phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa
phương. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học chưa được hoàn thiện, có ảnh hưởng đến
hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học của GV và SV. Phần mềm quản lý đào
tạo còn một số chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý quá trình đào tạo.
Trong thời gian tới, Trường sẽ tăng cường công tác quản lý đào tạo nhằm lưu
trữ đầy đủ thông tin về người học, thu thập tình hình tốt nghiệp, việc làm của người
học sau khi tốt nghiệp, khảo sát, điều tra các nhà tuyển dụng trên cơ sở đó Nhà
trường điều chỉnh, bổ sung CTĐT, đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng đào tạo,
đáp ứng yêu cầu của người học và yêu cầu sử dụng lao động của các nhà tuyển
dụng.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 4: 09
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 09
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
Mở đầu
Trường CĐSP Đà Lạt có quy trình chặt chẽ trong việc tuyển dụng, bồi dưỡng
và phát triển đội ngũ. Đội ngũ CBQL, GV và NV đảm bảo yêu cầu về số lượng,
trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và các
hoạt động khác; đồng thời thực hiện tốt các nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền
theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. Nhà trường có chính sách hỗ trợ, động
viên CBVC học tập nâng cao trình độ để thực hiện tốt công việc được giao. Đội ngũ
GV được trẻ hóa, trình độ sau đại học được nâng lên. Đội ngũ chuyên viên có trình
độ đại học và thạc sĩ các ngành phù hợp, có nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phục
vụ công tác đào tạo và NCKH. Trường đã xây dựng môi trường làm việc dân chủ.

Tiêu chí 5.1. Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ
và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà Lạt là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT
Lâm Đồng. Cơ cấu tổ chức của Nhà trường hiện nay có 04 khoa, 05 phòng chức năng
và 03 đơn vị trực thuộc. Đội ngũ CBQL, GV và NV của nhà trường đều thực hiện
nghĩa vụ về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các điều 27, 28, 29,
44, 45, 46 Điều lệ Trường cao đẳng [H2.2.1.1].
Trên cơ sở Điều lệ trường cao đẳng, Nhà trường đã ban hành quy chế tổ chức
và hoạt động Trường CĐSP Đà Lạt; ban hành quy định chế độ làm việc của GV để
CBQL, GV và NV có nghĩa vụ thực hiện. Đây là căn cứ để CBQL,GV và NV thực
hiện nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền lợi chính đáng theo quy định. [H1.1.1.1],
[H2.2.1.9]
Hằng năm, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.
Hiệu trưởng ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó
Hiệu trưởng [H2.2.2.5]; Trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ
GV, NV, đơn vị theo vị trí việc làm và nhiệm vụ công tác [H2.2.4.3]. Trên cơ sở kế

hoạch và bảng phân công nhiệm vụ đơn vị, từng cá nhân xác định rõ nhiệm vụ của
từng vị trí việc làm. Đồng thời, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi kiểm tra,
đánh giá kết quả lao động CBQL, GV và NV hàng năm [H5.5.1.1]. CBQL, GV thực
hiện nghiêm túc nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch, CTĐT và thời khóa biểu; biên
soạn tài liệu và NCKH; thực hiện đúng quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả
học của của người học; công tác chủ nhiệm. Hằng năm vào cuối năm học, Nhà
trường tiến hành bình xét thi đua khen thưởng, kết quả cho thấy tất cả CBQL, GV và
NV đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và
quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ được
phân công theo từng vị trí việc làm [H5.5.1.2], [H2.2.9.5].
Để tạo điều kiện cho CBQL, GV và NV được đảm bảo các quyền lợi theo quy
định. Nhà trường đã ban hành Quy chế dân chủ và thành lập ban chỉ đạo thực hiện
quy chế dân chủ ở trường CĐSP Đà Lạt, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
trong ban chỉ đạo [H5.5.1.2]. Trong quá triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,
Nhà trường luôn tạo điều kiện và phát huy tinh thần dân chủ để CBQL, GV và NV
đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch công tác của Trường. CBQL, GV và
NV Nhà trường có thể đóng góp ý kiến tại các cuộc họp giao ban công tác hàng
tháng, họp cơ quan, hội nghị CBVC&NLĐ, Hội nghị đối thoại với Hiệu trưởng
hàng năm. Quy trình đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch công tác lớn của
Trường được thực hiện một cách chặt chẽ, từ các tổ chuyên môn, khoa chuyên môn,
phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, đến hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường.
Những ý kiến đóng góp được lãnh đạo nhà trường nghiên cứu, tiếp thu làm cơ sở
cho việc chỉnh sửa bổ sung các quy chế, quy định cũng như các kế hoạch của Nhà
trường [H5.5.1.3].
Hằng năm, Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL,
GV nhằm tạo điều kiện cho CBQL, GV học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận
chính trị, quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn nghiệp vụ [H5.5.1.4]. Đồng thời
Nhà trường cũng quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, hỗ trợ học phí cho
CBQL và GV trong diện quy hoạch đi học các lớp Trung cấp lý luận chính trị hành
chính, bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính; GV, NV đi học đại học, cao

học, nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Nhà trường còn phối hợp với các CSGD mở các lớp
bồi dưỡng CBQL, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp,...tạo điều kiện cho CBQL,
GV được học tập nâng cao trình độ [H5.5.1.5]. Kết quả tất cả CBQL có bằng trung
cấp hoặc cao cấp lý luận chính trị, hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng CBQL cấp
khoa, phòng; có chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên viên hoặc chuyên viên
chính [H5.5.1.6].
Công tác đánh giá CBQL luôn được nhà trường quan tâm, tất cả CBQL của nhà
trường được đánh giá về năng lực. Việc tổ chức đánh giá năng lực CBQL được thực
hiện công khai, dân chủ từ các đơn vị phòng, khoa và đơn vị trực thuộc; cuối cùng
được đánh giá thông qua Hội nghị CB chủ chốt của trường vào cuối năm học hàng
năm. Kết quả cho thấy phần lớn CBQL được GV và NV nhà trường đánh giá tốt về
năng lực [H2.2.9.5].
Bên cạnh việc CBQL, GV và NV tự kiểm tra việc thực hiện các quyền lợi
thông qua tổ chức Công đoàn. Hội nghị CBVC&NLĐ đã bầu ra Ban Thanh tra
Nhân dân nhằm giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối
với CBQL, GV, NV và các hoạt động của Nhà trường [H5.5.1.7], [H5.5.1.8]. Nhà
trường đã ban hành Quy chế tiếp công dân, trong đó quy định thành phần và lịch
tiếp công dân rõ ràng [H5.5.1.9]. Trường có thùng thư góp ý ở trước phòng TTr –
PC và khu văn phòng khoa để tiếp nhận ý kiến của CB, GV và SV nhằm kịp thời
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CB, GV và SV; giải quyết kịp thời các đơn thư
của CBQL, GV, NV và SV [H5.5.1.10].
Để phát huy trí tuệ tập thể và các quyền của CBQL, GV và NV, Nhà trường đã
tổ chức và tạo điều kiện cho tất cả CBQL, GV và NV của trường tham gia thảo
luận, đóng góp ý kiến về thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường, phát triển CTĐT,
quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường thông qua Hội nghị CBVC & NLĐ của các
đơn vị và nhà trường hằng năm và hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với
CB,VC&NLĐ hàng năm ... [H5.5.1.11]. Tại hội nghị CBVC&NLĐ, Lãnh đạo nhà
trường tiếp thu những ý kiến đóng của CB,VC&NLĐ cho sự phát triển Nhà trường,
đồng thời giải quyết thỏa đáng những thắc mắc của CB,VC&NLĐ [H1.1.2.4],
[H1.1.2.5], [H1.1.2.6], [H5.5.1.12], [H1.1.2.9]. Nghị quyết Hội nghị CBVC&NLĐ

hàng năm là văn bản thể hiện trí tuệ của tập thể cho việc phát triển Nhà trường
[H1.1.2.7].
Hằng năm, Ban Thanh tra nhân dân đều có báo cáo tổng kết và phương hướng
công tác cho năm tiếp theo tại Hội nghị CB,VC và NLĐ [H5.5.1.13].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã ban hành quy định chế độ làm việc của CB, GV, NV làm cơ sở
tất cả CBQL, GV, NV thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, cuối năm được
đánh giá mức độ hoàn thành gắn với xếp loại thi đua cuối năm.
Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, qua đó quyền lợi, nghĩa vụ của
CBQL, GV và NV được đảm bảo đầy đủ theo quy định.
Việc ban hành quy định, công khai chế độ làm việc của CB, GV, NV cũng như
thực hiện tốt quy chế dân chủ giúp cho việc xử lý công việc của Trường đúng quy
trình và chặt chẽ, phát huy trí tuệ của cá nhân, tập thể tham gia đóng góp cho các
chủ trương, kế hoạch lớn của Trường.
3. Tồn tại
Quy chế dân chủ được Nhà trường tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBQL,
GV và NV, tuy nhiên một số cá nhân chưa thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm trong
góp ý, xây dựng các văn bản của Nhà trường. Nguyên nhân là do năng lực một số ít
viên chức năng lực còn hạn chế, lười nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện
quy chế dân chủ cơ sở; một số ít viên chức có tâm lý ngại va chạm, e dè trong khi
thực hiện quy chế dân chủ đối với cấp trên hoặc đồng nghiệp mình nên việc góp ý,
nêu chính kiến vấn đề để xây dựng mối quan hệ trong đơn vị còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức, tinh thần tự giác, tích cực của GV và NV trong việc thực hiện quy chế
dân chủ. Việc triển khai cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở của nhà trường cần được tiến hành đồng bộ nhằm giúp cho GV,
NV ý thức sâu sắc quyền làm chủ của mình, mạnh dạn đấu tranh chống lại các hiện
tượng tiêu cực một cách tích cực.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 5.2. Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân
viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong
nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ
1. Mô tả
Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm của Trường CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2014 2016 và Kế hoạch phát triển của Trường CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2015 - 2020
[H5.5.2.1], [H1.1.1.2]. Nhà trường chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng và phát
triển đội ngũ CBQL, GV và NV, đặc biệt là đội ngũ GV trẻ được xác định là một
trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc hoàn thành sứ mạng và mục tiêu của
Nhà trường. Để tiếp nhận, hợp đồng được GV có năng lực chuyên môn nghiệp vụ
tốt, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy định tiếp nhận, hợp đồng lao động và
yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với CB,GV [H5.5.2.2]. Hằng
năm, căn cứ vào nhu cầu giảng dạy và vị trí công tác của các đơn vị trực thuộc, Nhà
trường xây dựng kế hoạch tiếp nhận, hợp đồng GV, NV [H5.5.2.3], [H5.5.2.4]. Trên
cơ sở đề xuất của các đơn vị, phòng TCCB-CTSV kiểm tra và tham mưu BGH xem
xét trình Sở GD&ĐT Lâm Đồng phê duyệt [H5.5.2.5], [H5.5.2.6]. Sau khi được Sở
GD&ĐT phê duyệt chỉ tiêu nhà trường tiến hành thông báo nhu cầu tiếp nhận, hợp
đồng CB,GV công khai trên website của Trường [H5.5.2.7]. Để đảm bảo tốt công tác
tiếp nhận, hợp đồng Nhà trường đã thanh lập các Hội đồng sát hạch năng lực
chuyên môn các ứng viên và Hội đồng xét tiếp nhận CB, GV, NV theo đúng quy
trình và báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT, cuối cùng là tiến hành Hợp đồng lao động
đối với các ứng viên trúng tuyển [H5.5.2.8], [H5.5.2.9], [H5.5.2.10]. Từ năm 2014
đến năm 2019, Nhà trường đã tiếp nhận hợp đồng mới 14 CBVC, trong đó có 09
GV [H5.5.2.11].
Nhà trường rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội
ngũ. Điều này được thể hiện rõ trong định hướng về công tác bồi dưỡng đội ngũ
trong phương hướng nhiệm vụ từng năm của Đảng bộ và phương hướng nhiệm vụ
năm học của Nhà trường và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC hàng năm

[H5.5.2.12], [H5.5.2.13]. Trong thời gian qua, nhiều CB và GV đặc biệt là đội ngũ
GV trẻ được tham gia học tập nâng cao trình độ và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
ở các trường đại học lớn do Bộ GD&ĐT tổ chức [H5.5.2.14], [H5.5.2.15]. Nhà
trường có chính sách, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho CBQL, GV, NV đi
học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
[H5.5.2.16].
Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, Nhà
trường rất quan tâm đến công tác quy hoạch CBQL. Định kỳ hằng năm, căn cứ vào
các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác xậy dựng, rà soát, bổ sung nguồn
quy hoạch CBQL. Nhà trường xây dựng, triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, bổ
sung nguồn CBQL giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 [H5.5.2.17],
[H5.5.2.18], [H5.5.2.19].
Hằng năm, Nhà trường có đánh giá việc thực hiện chính sách, biện pháp tạo
điều kiện cho đội ngũ CBQL và GV tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
[H1.1.1.12], [ H1.1.2.3], [ H1.1.2.8].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy định tiếp nhận, hợp đồng lao động
và yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với CB,GV và tổ chức thực
hiện đúng quy định, công khai, khách quan, minh bạch trong tiếp nhận, hợp đồng
GV, NV. Vì vậy, Trường đã tiếp nhận, hợp đồng được những CB, GV có phẩm chất
và năng lực tốt đáp ứng có hiệu quả công tác giảng dạy các chuyên ngành đào tạo
của trường trong giai đoạn vừa qua.
Xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, GV và thực hiện khá hiệu
quả góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường đáp ứng được yêu cầu và
nhiệm vụ đặt ra.
Ngoài ra, Nhà trường còn làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL và công
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL.
3. Tồn tại
Hiện nay, số CBQL và GV của nhà trường có trình độ tiến sĩ còn ít.
4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường tiếp tục động viên, khuyến khích, có chế
độ đãi ngộ phù hợp và giao nhiệm vụ cụ thể đối với những CBQL và GV trẻ có
năng lực đi học nghiên cứu sinh.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.3. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và
nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm
giảm tỉ lệ trung bình sinh viên/giảng viên
1. Mô tả
Nhà trường đã xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ GV phù hợp với tình hình thực
tiễn tại đơn vị. Thống kê tại thời điểm 30/8/2019, tổng số đội ngũ CB, GV, NV của
Trường là 113, trong đó GV cơ hữu có 78 người, bao gồm: 02 TS; 59ThS; 12 ĐH; 40
trình độ khác. Tỉ lệ GV cơ hữu trên tổng số CB, GV, NV là 69,03%(78/113). Tỉ lệ TS
là 2,6% (2/787), ThS trên GV cơ hữu đạt tỉ lệ 75,6 % (59/78). Mỗi ngành đào tạo của
nhà trường có đủ thành phần GV theo quy định mở mã ngành (mỗi ngành có 04 ThS
đảm bảo theo quy định của Thông tư số 08/2001/TT-BGDĐT [H5.5.3.1].
Về cơ bản Nhà trường đảm bảo tỉ lệ SV/GV đáp ứng theo đề án mở chương
trình và quy chế đào tạo và giảm dần theo từng năm. Điều này thể hiện số lượng GV
của Nhà trường từ năm 2014 đến 2019 dao động trong khoảng từ 78 đến dưới 100
GV, tỉ lệ trung bình SV/GV là 14,3 [H5.5.3.2].
Theo quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT về quy định chế độ làm
việc đối với GV [H2.2.1.9] và Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT [H5.5.3.3], với số lượng SV từng năm, Nhà trường có đủ
số lượng GV để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và NCKH. Tuy nhiên, tỉ lệ SV/GV
chuyên ngành đào tạo giáo viên MN còn cao.
Tính đến năm 2019 tỉ lệ GV có trình độ ThS của Trường là 75,6% (cao hơn qui
định chuẩn GV các trường CĐSP của Bộ GD& ĐT) [H5.5.3.4]. Như vậy, về cơ bản
đội ngũ GV nhà trường đáp ứng được yêu cầu về trình độ đội ngũ [H5.5.3.1]. Đội ngũ
CBQL, GV đã thể hiện rõ năng lực của mình không chỉ thông qua hoạt động giảng dạy
mà còn thể hiện ở hoạt động NCKH. Từ năm 2014 đến 2019 hàng năm CBGV nhà

trường tham gia viết bài nghiên cứu khoa học đăng ở các tạp chí khoa học Quốc tế, các
tạp chí chuyên ngành, ở Hội thảo khối thi đua các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại
học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và hàng năm Nhà trường đều cho xuất bản từ 01 đến
02 số Thông tin khoa học và rèn luyện nghề nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa
học cũng như làm tài liệu tham khảo trong hoạt động giảng dạy và học tập của sinh
viên Nhà trường. Năng lực của CBVC nhà trường được thể hiện ở kết quả đánh giá
CB, VC hàng năm [H5.5.3.5], [H2.2.9.5].
Để có được kết quả trên, trong những năm qua Nhà trường đã có chính sách hỗ
trợ CBQL,GV về thời gian, tài chính để hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học
(được thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường) [H5.5.2.16].
2. Điểm mạnh
Đội ngũ CBGV của Nhà trường có phẩm chất chính trị tốt, năng lực, trình độ
chuyên môn cao góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu kế
hoạch phát triển của nhà trường. Để đạt được kết quả nêu trên trong giai đoạn
2014-2019, hàng năm Trường đã làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ
CBQL và giảng viên.
3. Tồn tại
Tỉ lệ SV/GV của ngành GDMN còn cao vì hàng năm tỉ lệ tuyển sinh ngành học
này chiếm một tỉ lệ lớn trong các ngành đào tạo của trường.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường thực hiện kế hoạch tuyển dụng, bổ sung
đủ số lượng GV cho ngành đào tạo GDMN.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của
nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ
cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp
ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
1. Mô tả
Tính đến tháng 30/8/2019, Nhà trường có 78 GV cơ hữu, trong đó trình độ TS

có 02 GV (tỉ lệ 2,6), trình độ ThS có 59 GV (tỉ lệ 75,6%), trình độ đại học có 12 GV
(tỉ lệ 21,8%); tất cả GV có đầy đủ chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy
định [H5.5.4.1].
Như vậy, theo quy định của Luật Giáo dục, Luật giáo dục đại học, Điều lệ
trường CĐ và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020. Đội ngũ GV
của Trường đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định
[H5.5.3.4], [H5.5.4.1].
Để nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường luôn chú trọng đến việc nâng cao
trình độ chuyên môn đào tạo của GV. Hiện nay, Nhà trường có 04GV đang học
nghiên cứu sinh, 07 CBGV đang học cao học.
Tất cả GV của Trường được phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn được
đào tạo. Hàng năm, đều có bảng phân công giảng dạy cụ thể cho GV trong kế hoạch
phân công giảng dạy theo CTĐT các ngành học trong Trường. Đội ngũ GV của
Trường đảm bảo cơ cấu ngành nghề đào tạo và trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, tỉ
lệ GV có trình độ TS của Trường còn thấp. [H5.5.4.2], [H5.5.4.3].
Giảng viên có trình độ tin học đáp ứng được yêu cầu.Tất cả GV đã sử dụng tin
học và các thiết bị CNTT phục vụ dạy học như thiết kế tập bài giảng, tài liệu hướng
dẫn SV học tập, thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng các phần mềm chuyên dụng,
khai thác tư liệu, hình ảnh trên internet, các thiết bị CNTT phục vụ dạy học. Hàng
năm, Nhà trường khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học, đồng nghiệp để lấy dữ
liệu đánh giá hoạt động giảng dạy của GV [H5.5.4.4], [H.2.2.6.3], [H2.2.6.4].
Về trình độ ngoại ngữ, tất cả GV có chứng chỉ B trở lên, trong đó 02 GV có
chứng chỉ B2, 28 GV có chứng chỉ B1. Tất cả GV dạy Tiểng Anh đều chứng chỉ A2
ngoại ngữ thứ hai. Đa số GV đã sử dụng ngoại ngữ để khai thác thông tin và tham
khảo tài liệu để phục vụ công tác giảng dạy và NCKH. Tuy nhiên vẫn còn một số
GV chưa đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT [H5.5.4.1].
Từ năm học 2016-2017 đến nay, hằng năm, Nhà trường đều tiến hành lấy ý
kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.Kết quả có trên 70%
người học hài lòng, rất hài lòng đối với các vấn đề về nội dung học phần, phương
pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá,…[H2.2.6.3]

2. Điểm mạnh
Đội ngũ GV của Trường đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo, tỉ lệ GV có
trình độ ThS khá cao và được giảng dạy theo đúng chuyên môn đào tạo.Đội ngũ GV
đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định. Để đạt được kết quả trên,
trong giai đoạn 2014-2019 Trường đã có hoạch cụ thể trong việc bồi dưỡng, tuyển
dụng giảng viên để đảm bảo đủ về số lượng cũng như chất lượng, đặc biệt là chú
trong bồi dưỡng giảng viên trẻ và cán bộ nữ.
3. Tồn tại
Còn một số GV chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT,
điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động NCKH của GV. Nguyên nhân của
tồn tại này là do nhận thức còn hạn chế của một số ít GV chưa thấy được tầm quan
trọng của ngoại ngữ trong việc khai thác tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy
và NCKH.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị có
thẩm quyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ của CB,GV
theo quy định, đặc biệt là đội ngũ GV trẻ.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.5. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công
tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà Lạt đã xây dựng được đội ngũ GV phù hợp với điều kiện
thực tế của nhà trường. Đội ngũ GV của trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất
lượng; có cơ cấu phù hợp về giới tính; thâm niên nghề nghiệp tương đối cao, có
22/78 (28,2%) GVcó thâm niên trên 20 năm trong nghề. Trong khi đó có 9/78
(11,5%) GV có thâm niên trong nghề dưới 5 năm, 28/78 (35,9%) GV có thâm niên
trong nghề từ 5-10 năm, 11/78 (14,1%) GV có thâm niên trong nghề từ 11-15 năm,
có 8/78(10,3%) GV có thâm niên trong nghề từ 16-20 năm [H5.5.5.1].
Xét về giới tính, cơ cấu đội ngũ GV của Trường là cân đối hài hòa: nam 42/96

(43,8%), nữ 54/96 (56,2%) [H5.5.5.1].
Xét về tuổi đời có 40/78 GV tuổi đời dưới 40 (51,3%), có 19/78 GV tuổi đời
41 - 50 (24,4%), và có 19/78 GV tuổi đời trên 50 (24,3%). Với cơ cấu độ tuổi trên
đây cho thấy sự trẻ hóa giữa các độ tuổi đảm bảo tính kế thừa. [H5.5.5.1],
[H5.5.5.2], [H5.5.5.3].
Hiện nay, Nhà trường có 61/78 (75,6%) GV có trình độ sau ĐH, GV chính có
04/78 (5,1%). Nhà trường có đội ngũ GV cơ hữu đáp ứng được yêu cầu giảng dạy
và NCKH [H5.5.5.4]. Chỉ có một số ít học phần đòi hỏi chuyên môn sâu và có tính
đặc thù thuộc ngành Ngữ văn phải mời GV thỉnh giảng [H5.5.4.3].
Hàng năm, Nhà trường có kế hoạch tuyển dụng và hợp đồng ngắn hạn GV. Cụ
thể: năm 2014, hợp đồng 03 GV (01 GV Giáo dục Tiểu học, 01 GV Giáo dục Thể
chất và 01 GV Lý luận Chính trị); năm 2015, ký hợp đồng 04 GV (02 GV Tâm lý,
01 GV Luật và 01 GV Giáo dục Mầm non); năm 2016, hợp đồng ngắn hạn 02 GV
(01 GV Công tác đội và 01 GV Giáo dục Mầm non) [H5.5.5.5]. GV mới được tuyển
dụng, hợp đồng có thời gian nghiên cứu tài liệu, dự giờ của GV có kinh nghiệm
chuyên môn, giảng dạy để học hỏi, chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp. Nhà trường
thực hiện đúng quy định về nghiệm vụ giảng dạy và NCKH của các GV sau 01 năm
tập sự [H5.5.5.6], [H2.2.1.9]. Giai đoạn từ năm 2014 đến 2019 hằng năm, Nhà
trường tiến hành lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt dộng giảng dạy của
giảng viên. Kết quả có trên 70% sinh viên hài lòng, rất hài lòng, có những năm ỷ lệ
hài lòng và rất hài lòng của sinh viên chiếm tỉ lệ cao từ 88% về 5 nội dung khảo sát
(nội dung môn học, phương pháp dạy học, trách nhiệm-nhiệt tình của giảng viên đối
với người học, đạo đức-tác phong sư phạm của giảng viên và công tác kiểm trađánh giá) [H2.2.6.3].
2. Điểm mạnh
Đội ngũ GV của nhà trường được đào tạo bài bản tại các trường đại học sư
phạm lớn có uy tín trong nước. Hàng năm, GV các bộ môn được tham gia các lớp
bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giảng dạy ở bậc CĐ, ĐH. Tỉ lệ GV
có học vị ThS chiếm tỉ lệ cao, đội ngũ GV nhà trường có kinh nghiệm giảng dạy.
Đội ngũ GV được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn, về giới

tính, độ tuổi và đội ngũ được trẻ hoá. Nguyên nhân của những kết quả đạt được như
trên là giai đoạn 2014-2019 Trường đã làm tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch và bồi
dưỡng đội ngủ GV. Nhà trường luôn tạo điều kiện để giảng viên tham gia các lớp
học tập nâng cao trình độ trong và ngoài tỉnh về thời gian và chế độ đi học nên số
lượng giảng viên học tập nâng cao trình độ ngày càng tăng.
3. Tồn tại
Cơ cấu đội ngũ GV một số bộ môn chưa hợp lý so với số SV chuyên ngành do
đặc trưng của nhà trường không tuyển sinh liên tục như ngành Mỹ thuật, Vật lý,
Hóa học, Sinh học.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường có kế hoạch cân đối lại cơ cấu đội ngũ
GV cho phù hợp với nhu cầu đào tạo của các chuyên ngành và phù hợp với quy mô
đào tạo của nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.6. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực
chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu
quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
1. Mô tả
Đội ngũ kỹ thuật viên, NV của Trường là lực lượng phục vụ đào tạo, bao gồm:
CB, NV làm việc tại các phòng chức năng, văn phòng khoa, ban quản lý KTX, các
trung tâm và Trạm Y tế. Tính đến thời điểm 30/8/2019, tổng số CB, kỹ thuật viên,
NV phục vụ đào tạo của Trường là 35 người; trong đó có 22 CB, NV trong biên chế
(chiếm tỉ lệ 62,9%), số còn lại là hợp đồng lao động. Về cơ cấu theo trình độ chuyên
môn, đào tạo: 10 ThS, 11 ĐH, 03 CĐ, 04 trung cấp, 07 trình độ khác. Tỉ lệ trình độ
ĐH và sau ĐH: 21/35 CBVC (chiếm tỉ lệ 60%). Về cơ cấu theo chức danh nghề
nghiệp: Có 24 chuyên viên và tương đương, 11 nhân viên. [H5.5.6.1]
Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức và
hoạt động của Nhà trường, Trưởng các đơn vị phân công nhiệm vụ hoặc công việc
cụ thể cho từng CB, NV trong đơn vị theo vị trí việc làm [H1.1.1.1], [H2.2.4.3].

Việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ đã được Nhà trường
quan tâm. Nhà trường đã cử CB, NV tham các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý,
hành chính, văn thư, tập huấn phần mềm thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý
hồ sơ CB, VC và y tế học đường.v.v...[H5.5.1.4]. Ngoài ra, Nhà trường còn cử CB,
NV tham gia các khóa huấn luyện về tự vệ cho lực lượng tự vệ cơ quan do Thành
đội Đà Lạt tổ chức; cử CBVC tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác phòng cháy,
chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức; cử một số CB, NV tham gia bồi dưỡng nghiệp
vụ về đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,…phục vụ công tác được
giao [H5.5.6.2]. Cuối năm học, Nhà trường có tổng kết đánh giá về công tác đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ thuật viên và NV để đánh giá những ưu điểm và hạn chế
nhằm làm tốt công tác bồi dưỡng cho các năm tiếp theo [H1.1.2.3].
Hàng năm, Trường tiến hành đánh giá CB, NV phục vụ giảng dạy, đào tạo theo
quy định. Nhìn chung, CB, NV phục vụ đào tạo của Trường đều hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao [H2.2.9.5]. Kết quả khảo sát lấy ý kiến sinh viên về mức độ đáp
ứng của hệ thống phục vụ đào tạo trong các năm học, từ năm học 2014-2015 đến
năm học 2018-2019 cho thấy các nội dung được khảo sát, mức đồng ý, hòan toàn
đồng ý, hài lòng tương đối cao “Công tác hỗ trợ học tập, thực tập của nhà trường
đáp ứng nhu cầu SV” (87%) [H2.2.6.4]; “Các họat động của Đoàn TN, Hội SV
phong phú, thiết thực, có tác dụng tốt trong học tập, rèn luyện” (74%) [H2.2.8.8],
các hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường.
2. Điểm mạnh
Đội ngũ kỹ thuật viên, NV của Trường đảm bảo đủ về số lượng, có trình độ
và năng lực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, phục vụ có hiệu quả
công tác đào tạo của Nhà trường.
Đạt được những kết quả trên trong những năm qua nhà trường đã làm tốt công
tác tuyển dụng, bồi dưỡng, quản lý và tạo điều kiện cho đội ngũ kỹ thuật viên, NV
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
3. Tồn tại
Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ thuật viên, NV
phục vụ đào tạo của Nhà trường chưa thường xuyên, định kỳ hàng năm. Nguyên

nhân của tồn tại trên là kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng
kỹ thuật viên, NV phục vụ đào tạo của Nhà trường chưa khoa học.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 - 2020, hàng năm Nhà trường sẽ tăng cường, chú ý tổ chức
bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ NV các
khoa, phòng và có kế hoạch cử kỹ thuật viên đi dự các lớp tập huấn về chuyên môn,
nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 5.7. Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú
trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết
quả học tập của người học
1. Mô tả
Giai đoạn 2014 - 2019, Trường đã đề ra những định hướng, yêu cầu đổi mới
PPDH và đổi mới phương đánh giá kết quả học tập của người học thể hiện trong các
văn bản: Quyết định 280/QĐ-CĐSP “Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại
Trường CĐSP Đà Lạt”; Quy định đánh giá kết quả học tập trong ĐCCT; Báo cáo
tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm học. Quy định trong thao giảng, dự giờ và
thi GV giỏi [H5.5.7.1], [H1.1.2.3].
Trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của GV
một cách nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ, có tiêu chí đánh giá rõ ràng, thực hiện
ở nhiều cấp, nhiều hình thức khác nhau, chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng
dạy và đánh giá kết quả học tập của người học. Để thực hiện định hướng đổi mới
PPDH, các khoa chuyên môn đã tổ chức hội thảo về đổi mới PPDH [H4.4.4.2].
Đánh giá hoạt động giảng dạy của GV qua kiểm tra chuyên môn đột xuất, định kỳ,
ký duyệt kế hoạch dạy học, đề cương bài giảng cấp tổ bộ môn và cấp khoa; đánh giá
hoạt động giảng dạy của GV trong dự giờ, xếp loại giờ dạy của GV và đánh giá các
hoạt động giảng dạy của GV trong hoạt động thao giảng và thi GV giỏi cấp Trường
[H3.3.3.3], [H4.4.4.3], [H4.4.4.4]. Việc đánh giá hoạt động giảng dạy của từng GV
được tiến hành trong nhận xét, xếp loại viên chức, xếp loại thi đua cấp Khoa và

Trường theo từng năm học [H2.2.2.8], [H.5.5.7.2].
Trong giai đoạn 2014-2019 Trường đã quy định người học tham gia đánh giá
hoạt động giảng dạy của GV và đã khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt
động giảng dạy của GV [H5.5.4.4], [H2.2.6.3].
Đánh giá việc thực hiện quy định đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới
phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học được thể hiện trong báo cáo
năm học của các Khoa và báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm học của
Trường [H5.5.7.3], [H1.1.2.3].
Đánh giá hoạt động giảng dạy của GV về phương pháp kiểm tra đánh giá kết
quả học tập của người học thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra thi của Trường
[H4.4.5.5]. Kết quả đào tạo trong 5 năm qua, từ năm 2014 đến năm 2019 hàng năm
tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt từ 86,1% (NH 2018-2019) đến 91,6% (NH
2017-2018) [H4.4.3.8].
2. Điểm mạnh
Hằng năm, Nhà trường đã tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của GV được
tiến hành qua nhiều cấp, thường xuyên, dưới nhiều hình thức.
Tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của GV rõ ràng, đã chú trọng việc đổi mới
PPDH, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.
Kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của GV được công bố công khai minh
bạch.
Đạt được những kết quả trên trong những năm qua Nhà trường đặc biệt quan
tâm đến chất lượng đội ngũ, chất lượng và hiệu quả đào tạo.
3. Tồn tại
Trong đánh giá hoạt động giảng dạy vẫn còn hiện tượng nể nang trong góp ý giờ
dạy của đồng nghiệp. Nguyên nhân của tồn tại là nhận thức chưa đúng, ngại va chạm
của một số ít giảng viên.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường làm tốt hơn công tác phổ biến, quán triệt
mục đích, yêu cầu trong việc đánh giá GV. Yêu cầu GV bám sát các tiêu chí đánh
giá để khắc phục hiện tượng nể nang trong đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp; xem

chất lượng đánh giá giờ dạy của GV trong tổ chuyên môn là một yếu tố quan trong
nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo của trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về tiêu chuẩn 5
Trường CĐSP Đà Lạt có đội ngũ CBQL, GV, NV đủ về số lượng; đảm bảo tỉ
lệ SV/GV đúng quy định; đội ngũ CBQL, GV, NV đảm bảo yêu cầu về chuyên môn
nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm trong công tác, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy
định hiện hành và ngày càng được trẻ hóa, đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo, NCKH
của Nhà trường. Đội ngũ CBQL có phẩm chất đạo đức và có năng lực chuyên môn
nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao. Đội ngũ GV
được đào tạo chính qui, có trình độ chuyên môn, có thâm niên giảng dạy và được
quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trường
có chủ trương, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định có liên
quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình rõ ràng, minh
bạch. Các chủ trương, kế hoạch hoạt động được công khai, dân chủ bàn bạc.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 5: 07
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 07
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0.

Tiêu chuẩn 6: Người học
Mở đầu
Người học có vai trò quan trọng, có tính quyết định đối với sự tồn tại và phát
triển của Nhà trường, vì vậy, mọi hoạt động của Nhà trường đều hướng đến mục
đích phục vụ người học. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Trường
CĐSP Đà Lạt trong những năm qua.
Thực hiện chủ trương đó, trong giai đoạn 2014-2019, Trường CĐSP Đà Lạt đã
tập trung mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của người học về hướng dẫn CTĐT,

kiểm tra đánh giá; thực hiện chế độ chính sách xã hội; chăm sóc sức khoẻ; đảm bảo
điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, TDTT; tư vấn việc làm; phổ biến, giáo dục
về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đánh giá
năng lực của SV tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo. Trường luôn đảm bảo tốt nhất
mọi điều kiện có thể nhằm giúp SV học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nhà trường đã
có nhiều giải pháp khuyến khích SV tự giác tham gia các hoạt động trong trường và
các hoạt động ngoài xã hội, do đó chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục SV đáp
ứng được yêu cầu của nhà sử dụng, góp phần tích cực trong việc ĐBCL giáo dục
của Tỉnh nhà.
Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về CTĐT, kiểm tra đánh giá
và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT.
1. Mô tả
Trong giai đoạn 2014-2019, các văn bản liên quan đến CTĐT, kiểm tra đánh
giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT cũng như của Nhà
trường đều được cập nhật trên Website Trường [H3.3.1.1], [H3.3.2.1].
Đầu mỗi năm học, trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, đầu
năm học người học được phổ biến đầy đủ các nội dung liên quan. Đặc biệt, các quy
định của các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT như: QĐ số 43/2007-BGDĐT ngày
17/7/2007 về đào tạo theo hệ thống tín chỉ và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT
ngày 27/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, CĐ hệ
chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014
Quy chế đào tạo đại học và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ GD&ĐT
và các Quy định của nhà trường về thi, kiểm tra đánh giá, học và thi lại, điều kiện
ngừng học, thôi học, điều kiện thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp lên lớp, lưu
ban, điều kiện tốt nghiệp. Đặc biệt, trên cơ sở quy định về đào tạo tín chỉ của Bộ
GD&ĐT, Nhà trường đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hóa thành Quy định về
đào tạo theo hệ thống tín chỉ của đơn vị, trong đó trách nhiệm cung cấp đầy đủ
thông tin cho người học về mục tiêu, nội dung, kế hoạch, chương trình ngành học và
quy chế đào tạo cũng được quy định rõ ràng [H3.3.1.1], [H3.3.2.1], [H6.6.1.1].

Nhà trường đã ban hành “Quy định công tác của GV trợ lý CTSV”, trong đó
nêu rõ nhiệm vụ GV trợ lý CTSV, GV chủ nhiệm lớp cũng như trách nhiệm của
từng đơn vị, cá nhân trong việc phối hợp hướng dẫn về CTĐT, kiểm tra đánh giá và
các quy định trong quy chế đào tạo cho người học [H6.6.1.2].
Trong từng năm học, Nhà trường quy định tài liệu phải cung cấp cho người
học trong từng học phần, chuyên ngành đào tạo; nội dung cần hướng dẫn cho người
học; thời gian, hình thức cung cấp tài liệu đặc biệt là phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng đơn vị, cá nhân trong việc hướng dẫn về CTĐT, kiểm tra đánh giá và các quy
định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT. Buổi học đầu tiên của từng học phần,
người học được GV bộ môn cung cấp, phổ biến đầy đủ thông tin về CTĐT, mục
tiêu đào tạo, hình thức kiểm tra đánh giá đối với học phần đó [H5.5.7.1].
Hằng năm, Nhà trường đều tiến hành lấy ý kiến của người học về hoạt động
giảng dạy của GV đối với các vấn đề về nội dung học phần, phương pháp giảng
dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá… bên cạnh đó đã kết hợp lấy ý kiến về CTĐT
thông qua các đợt thực hành thực, thực tập nghề làm căn cứ cho việc đều chỉnh các
hoạt động đào tạo của nhà trường [H3.3.2.6], [H3.3.2.4], [H5.5.4.4], [H2.2.6.3],
[H6.6.1.3].
2. Điểm mạnh
Nhà trường xây dựng được văn bản quy định cụ thể tài liệu, nội dung, thời
gian, hình thức và lực lượng tham gia hướng dẫn cho người học về CTĐT, kiểm tra
đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo.
Thông qua nhiều kênh và hình thức khác nhau, người học được cung cấp tài
liệu và hướng dẫn đầy đủ thông tin về CTĐT, công tác kiểm tra đánh giá và các quy
định trong quy chế đào tạo.
3. Tồn tại
Việc khảo sát mức độ hài lòng của người học về mức độ đáp ứng của Nhà
trường đối với việc hướng dẫn về CTĐT, kiểm tra đánh giá và các quy định trong
quy chế đào tạo chưa được tiến hành thường xuyên.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường có kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến về

mức độ hài lòng của người học đối với việc được hướng dẫn về CTĐT, kiểm tra
đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được
chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ,
TDTT, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường; được tư vấn việc
làm và các hình thức hỗ trợ khác.
1. Mô tả
Để đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho người học trong từng năm học, Nhà
trường cập nhật đầy đủ các văn bản của Nhà nước có liên quan, đồng thời thông tin
đến người học bằng văn bản công khai tại các bảng tin, Website Trường, hướng dẫn
trực tiếp trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học, đầu khóa học
[H6.6.2.1]; hội nghị công tác GV trợ lý quản lý SV, GV chủ nhiệm lớp SV
[H6.6.2.2]; các cuộc họp với ban cán sự các lớp SV trong từng học kỳ, năm học
[H6.6.2.3]; sinh hoạt SV toàn trường nhân các buổi lễ chào cờ đầu mỗi tháng
[H6.6.2.4].
Trong từng học kỳ, danh sách người học được hưởng chế độ chính sách xã hội
như học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội theo quy
định của Nhà nước được thông báo công khai [H6.6.2.5]. Ngoài việc đảm bảo chế
độ của Nhà nước, Nhà trường còn tích cực vận động các cơ quan, tổ chức bên ngoài
và CBVC trong Trường quyên góp, ủng hộ kinh phí để trao học bổng khuyến học,
học bổng trợ cấp khó khăn cho người học [H6.6.2.6].
Công tác y tế học đường cũng được nhà trường rất chú trọng, trên cơ sở các
văn bản quy định của Nhà nước, đầu năm học, bộ phận Y tế của Nhà trường xây
dựng kế hoạch hoạt động xác định những công việc trọng tâm cần triển khai; đồng
thời, cuối năm học có báo cáo tổng kết, đánh giá cụ thể thành tích và hạn chế sau
một năm công tác [H6.6.2.7]. Việc chăm sóc sức khỏe định kỳ và thường xuyên cho
người học được Nhà trường thực hiện thông qua khám sức khỏe ban đầu cho SV
vào đầu khóa học và chăm sóc sức khỏe cho SV thường xuyên [H6.6.2.8]. Qua các

đợt kiểm tra của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Lạt, Nhà trường đều đạt
tiêu chuẩn theo quy định về y tế trường học [H6.6.2.9].
Nhằm tạo điều kiện cho người học hoạt động, tập luyện văn nghệ và TDTT,
hằng năm, Phòng TCCB-CTSV, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội SV
Việt Nam của Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, TDTT thu hút đông
đảo người học tham gia, nổi bật là các Hội thi văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ
kỷ niệm của ngành, nhà trường và của đất nước [H6.6.2.10]. Hệ thống CSVC phục
vụ các hoạt động TDTT, văn hóa văn nghệ của SV được quan tâm đầu tư đúng mức
đảm bảo cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của SV [H6.6.2.11]. Ngoài ra,
Nhà trường còn tạo điều kiện cho người học tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn
nghệ, TDTT của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Nam trung Bộ - Tây
Nguyên. Đặc biệt trong các hoạt động văn hóa, lễ hội của tỉnh Lâm Đồng mà SV
nhà trường tham gia được ban tổ chức lễ hội của tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao như
Lễ hội Festival Hoa, Lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm [H6.6.2.12].
Với mục đích đảm bảo an toàn cho người học, hằng năm Nhà trường xây dựng
kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai cho
CBVC và người học ký cam kết xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh trật tự”; ký kết với Công an phường 10 thành phố Đà Lạt “Quy định phối
hợp thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự”. Tại khu nội trú, khu văn phòng,
giảng đường,... đều có nội quy về phòng cháy chữa cháy [H6.6.2.13]. Để góp phần
giữ gìn an ninh, an toàn, Nhà trường thành lập Ban chỉ huy Quân sự cơ quan, Trung
đội tự vệ, Đội phòng cháy chữa cháy, Đội SV tự quản KTX[H6.6.2.14]. Bằng nhiều
biện pháp đồng bộ và hiệu quả nên trong giai đoạn 2014-2019, Trường không xảy
ra vụ việc mất an ninh, an toàn. Vì vậy, Nhà trường được Công an Phường 10Thành phố Đà Lạt khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc [H6.6.2.15].
Hằng năm, Đoàn trường, Phòng TCCB-CTSV phối hợp với các đơn vị, công
ty, nhà tuyển dụng đặc biệt là phối hợp thường xuyên với Trung tâm Giới thiệu việc
làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Ngày hội tư vấn việc làm” nhằm tư vấn, giới thiệu
việc làm cho người học, giúp người học tìm việc làm thêm trong quá trình học và

sau khi ra trường [H6.6.2.16]. Bên cạnh đó, thông qua cựu SV và các kênh khác,
Nhà trường thường xuyên tập hợp thông tin về nhu cầu tuyển dụng để cung cấp cho
người học [H6.6.2.17].
Để giúp người học rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng mềm, Nhà trường chỉ đạo
các tổ chức đoàn thể thành lập các câu lạc bộ như: Dân vũ, Tiếng Anh, Kỹ năng
sống, Văn thơ [H6.6.2.18].
2. Điểm mạnh
Trường CĐSP Đà Lạt đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt đến người học
về các chế độ chính sách của Nhà nước để người học thực hiện quyền lợi của bản
thân thông qua “Tuần sinh hoạt công dân SV đầu khóa, đầu năm học”.
Nhà trường kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho SV, đảm bảo đúng quyền
lợi, đúng đối tượng.
Công tác y tế học đường luôn được chú trọng, sức khỏe của người học được
quan tâm, chế độ chăm sóc cho người học được đảm bảo tốt.
Hàng năm, Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ và TDTT, tạo điều
kiện để đông đảo người học tham gia rèn luyện bản thân, góp phần giáo dục toàn
diện SV. An toàn, an ninh trường học được đảm bảo.
3. Tồn tại
Một số SV chưa quan tâm, có khi còn thờ ơ với các phong trào văn nghệ,
TDTT do nhà trường tổ chức.
Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho SV còn nhiều hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường xây dựng phương án thành lập bộ phận hỗ
trợ người học trực thuộc Phòng TCCB-CTSV với nhiệm vụ cơ bản là tư vấn, giới
thiệu việc làm cho người học; Xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức tổ
chức các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT cho người học ngày càng chất lượng,
hiệu quả thiết thực.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 6.3. Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ trương,

đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu dưỡng
và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái
độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn thể.
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà Lạt có nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể, nhằm
giúp người học nắm vững và có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để SV tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác trong công
việc.
Hàng năm, từ đầu khóa học người học phải tham dự tuần lễ “Tuần sinh hoạt
Công dân - HSSV” để được phổ biến, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương,
trong nước và quốc tế, quy chế đào tạo, các nội quy qui định của Nhà trường
[H6.6.3.1]. Nhằm tạo điều kiện cho người học tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư
tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác, Nhà trường
thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa với nhiều đề tài liên quan đến
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, văn hóa trong trường học, biển đảo
Việt Nam, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, sức khỏe sinh sản [H6.6.3.2]; cùng với
đó, Nhà trường tổ chức và tạo điều kiện cho SV tham gia các cuộc thi tìm hiểu, học
tập về chính trị, tư tưởng như “SV với văn hóa giao thông”, “SV với biển đảo”,
“Olympic các môn lý luận chính trị” [H6.6.3.3]; Ngoài ra hằng năm đội ngũ Ban
chấp hành các chi đoàn, Ban Cán sự các lớp được tham gia tập huấn về kỹ năng,
nghiệp vụ, phương pháp công tác, được tham quan bảo tàng, các di tích lịch sử,
danh lam thắng cảnh của địa phương [H6.6.3.4]; SV nhà trường thường xuyên được
tham gia nhiều hoạt động giáo dục, hoạt động xã hội có ý nghĩa do Nhà trường, các
tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài trường tổ chức [H6.6.3.5].
Hàng tháng, Trường tổ chức chào cờ đầu tháng để kịp thời đánh giá những
diễn biến trong tư tưởng người học. Đây là dịp để giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở,
uốn nắn một cách kịp thời những sai lệch trong nhận thức, tư tưởng cũng như đạo
đức lối sống của SV [H.6.6.2.4].

Công tác phát triển Đảng trong SV được Nhà trường rất quan tâm. Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ đều nhấn mạnh công tác phát triển Đảng trong SV.
Hằng năm, hàng chục SV là những đoàn viên ưu tú xuất sắc trên các lĩnh vực được
bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Kết quả, giai đoạn 2014 – 2019, Nhà trường đã kết
nạp Đảng được 24 SV. Cụ thể, năm học 2013 – 2014 kết nạp được 04 SV, năm học
2014 – 2015 kết nạp được 04 SV, năm học 2015 – 2016 kết nạp được 6 SV, năm
học 2016 – 2017 kết nạp được 4 SV, năm học 2017 – 2018 kết nạp được 4 SV, năm
học 2018 – 2019 kết nạp được 2 SV, năm học 2019-2020 không kết nạp được SV
nào do tiêu chuẩn kết nạp Đảng đối với SV của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là
quá khó đối với SV CĐ (đặc biệt đối với đào tạo nghề hiện chỉ có 2 năm)
[H6.6.3.6], [H1.1.1.12], [H2.2.7.10]. Để tạo điều kiện cho người học tham gia công
tác đoàn thể trong Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội SV Trường qua
các nhiệm kỳ đều có tỉ lệ SV hơn 60% [H6.6.3.7].
Đa số người học đều nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chính sách, chủ
trương của Đảng và Nhà nước. Có ý thức phấn đấu, rèn luyện về đạo đức, lối sống
lành mạnh, và tinh thần tập thể. Kết quả đánh giá việc rèn luyện đạo đức hàng năm
của người học đạt trên 90% khá, tốt, xuất sắc. Số SV với kết quả rèn luyện trung
bình, yếu, kém là không đáng kể. Đồng thời, Đoàn thanh niên được cấp trên tặng
nhiều bằng khen và giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác Đoàn và phong trào SV [H6.6.3.8]. Bên cạnh đó, vẫn còn một số SV vi phạm
quy chế của Nhà trường, tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm của SV
mà Nhà trường có thể nhắc nhở, phê bình, lập biên bản để giáo dục, uốn nắn SV
một cách kịp thời [H6.6.3.9].
2. Điểm mạnh
Nhà trường triển khai đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục về chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người học. Đồng thời,
tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tạo điều kiện để người học tham gia nhằm tu
dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và
thái độ hợp tác. Người học có ý thức gương mẫu và chấp hành tốt chủ trương, chính
sách, pháp luật cũng như rèn luyện, phấn đấu về tư cách đạo đức, lối sống trong môi

trường sư phạm. Không có SV vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
3. Tồn tại
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người
học đôi lúc còn khô khan, thiếu hấp dẫn, hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa
phòng, khoa, GV chủ nhiệm và GV bộ môn trong công tác quản lý, giáo dục SV đôi
lúc chưa nhịp nhàng, thiếu sự đồng bộ.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiến hành cải tiến hình thức, phương
thức và nội dung các cuộc thi tìm hiểu về chủ trương, chính sách, pháp luật để thu
hút người học tham gia và nâng cao tính hiệu quả trong công tác này. Phân công cụ
thể, phối hợp đồng bộ giữa các phòng, khoa, GV chủ nhiệm, GV bộ môn, Đoàn
thanh niên, Hội SV trong công tác quản lí, giáo dục và đánh giá người học.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 6.4. Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục
tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử
dụng nhân lực của địa phương và của ngành
1. Mô tả
Trong từng năm học, Nhà trường thực hiện công khai cam kết chất lượng đào
tạo, CĐR và chất lượng đào tạo thực tế theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT [H6.6.4.1].
Trong quá trình đào tạo, Nhà trường tổ chức các hội thảo như “Biện pháp nâng cao
hiệu quả rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên ngành cho SV, đáp ứng yêu cầu đổi
mới GD&ĐT”, “Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm tra, đánh giá trong đào
tạo theo tín chỉ”. Tại các hội thảo, nhiều bài viết của GV trong Trường cũng như cơ
sở sử dụng lao động đã có những đánh giá về năng lực của người học sau khi tốt
nghiệp [H6.6.4.2].
Bên cạnh đó, trong báo cáo tổng kết các khóa học của Nhà trường từ năm 2014
đến năm 2019, nội dung đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào
tạo cũng được đề cập [H1.1.2.3], [H4.4.3.8].
Nhà trường đã tổ chức Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi về CTĐT, chất

lượng đào tạo và mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương và của ngành từ
năm 2017 nhưng chưa thường xuyên. Đối tượng được điều tra là các cơ sở thực tập,
NTD và cựu SV; thông qua các hình thức như phỏng vấn trực tiếp, phiếu khảo sát,
email, thông qua mạng xã hội zalo, facebook,...Kết quả, có khoảng 80% đối tượng
được điều tra cho rằng, SV ra trường có kiến thức, kỹ năng, thái độ đạt mức độ tốt
hoặc rất tốt và có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực. [H3.3.2.3],
[H3.3.2.4], [H3.3.6.6], [H6.6.4.3].
Trên cở sở tổng hợp các thông tin phản hồi của NTD lao động, cựu SV, hàng
năm nhà trường đã lâ ̣p kế hoạch và triể n khai điều chỉnh hoạt động đào tạo như điều
chỉnh CĐR, mục tiêu và nội dung CTĐT nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội
[H6.6.4.4].
2. Điểm mạnh
Chất lượng đào tạo của nhà trường là khá tốt, đáp ứng được mục tiêu đào tạo
theo chuẩn ngành nghề, nhằm cung cấp lực lượng giáo viên chủ yếu cho giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông tỉnh Lâm Đồng.
Tỉ lệ người học tốt nghiệp hàng năm là khá cao. SV khi ra trường được trang bị
đầy đủ các kiến thức, kĩ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công việc. Tỉ lệ
người học có việc làm trong 1 năm và sau 1 năm tốt nghiệp là tương đối cao.
Năng lực SV tốt nghiệp được xã hội và các NTD chấp nhận.Việc công khai
cam kết chất lượng đào tạo, CĐR và chất lượng đào tạo thực tế được thực hiện đầy
đủ.
3. Tồn tại
Việc đánh giá năng lực người học theo mục tiêu đào tạo và điều tra về mức độ
người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành
chưa được tiến hành thường xuyên.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Trường xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm gắn kết
kiến thức, kĩ năng ở trường Sư phạm với thực tế và chương trình giáo dục phổ thông
mới để phù hợp, thiết thực cho công việc tương lai của người học.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của

xã hội và của NTD, nhất là việc đổi mới nội dung, PPDH để tăng tỉ lệ SV tốt nghiệp
khá giỏi.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá năng lực người học theo mục tiêu đào tạo
và điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về tiêu chuẩn 6
Trường CĐSP Đà Lạt luôn chú trọng đến các vấn đề liên quan đến người học
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo. Nhà trường có
các biện pháp cụ thể giúp SV hiểu rõ về mục tiêu đào tạo, CTĐT, thực hiện nội quy,
quy chế và các yêu cầu về kiểm tra đánh giá. Đồng thời luôn đảm bảo đầy đủ chế độ
chính sách xã hội, hỗ trợ SV, đầu tư kinh phí cho các hoạt động văn hóa văn nghệ,
TDTT. SV của trường năng động, tích cực tham gia và đạt được nhiều thành tích
trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT do các cấp tổ chức. SV nhà trường
luôn ý thức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp
luật của Nhà nước, trong những năm học qua không có SV vi phạm pháp luật. Tuy
nhiên việc đánh giá năng lực người học theo mục tiêu đào tạo, kiểm tra đánh giá và
các quy định trong quy chế đào tạo, điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng
nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành chưa được tiến hành thường
xuyên
Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho SV, Nhà trường kiên
quyết xử lí các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế; đồng thời khen thưởng kịp
thời các cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong học tập và các hoạt động đoàn thể
khác. Thường xuyên chăm lo đến người học, tạo môi trường cho SV rèn luyện
phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Việc xây dựng các giải pháp hỗ trợ,
tư vấn và giới thiệu việc làm... cũng luôn được Nhà trường quan tâm, chú trọng
nhằm giúp cho người học sau khi ra trường khẳng định được vị trí, được xã hội
đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như tinh thần, thái độ nghề nghiệp.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 6: 04

Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 04
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0.
Tiêu chuẩn 7: Nghiêu cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao
công nghệ
Mở đầu
Khoa học và Công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng của một cơ sở đào tạo. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Trường CĐSP Đà Lạt
luôn xác định hoạt động KH&CN là một trong những nhiệm vụ chính gắn với sứ
mạng và mục tiêu phát triển Nhà trường. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trên,
Nhà trường đã tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN, có
chủ trương và tạo điều kiện để GV, NV và SV tham gia NCKH và phát huy sáng
kiến. Từ đó, đội ngũ GV của Nhà trường đã có các bài báo, công trình NCKH, tiến
hành biên soạn tài liệu, giáo trình và các kết quả NCKH đã phục vụ có hiệu quả cho
công tác đào tạo, NCKH và phát triển công nghệ của Trường. Mặc dù còn một số
tồn tại nhưng hoạt động NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của
Nhà trường đã gắn với hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ GV, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT cũng như phát triển kinh tế-xã
hội của địa phương Lâm Đồng.
Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công
nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường CĐ
1. Mô tả
Sứ mạng của Trường CĐSP Đà Lạt là “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ
nguồn nhân lực cho ngành Giáo dục và một số ngành nghề khác để đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác” trong điều
kiện hội nhập quốc tế và thị trường lao động của thế kỉ XXI [H1.1.1.2]. Hoạt động
KH&CN luôn phù hợp với sứ mạng của Nhà trường. Theo đó, phương hướng, mục
tiêu nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động này là: đổi mới công tác tổ chức và quản lý
theo yêu cầu phân cấp, phân quyền, hiệu lực và hiệu quả; ưu tiên triển khai những

nhiệm vụ KH&CN trọng điểm (triển khai 10% đề tài thuộc lĩnh vực khoa học cơ
bản và 90% đề tài lĩnh vực khoa học sư phạm ứng dụng); tăng cường NCKH của
SV; đầu tư phát triển, tăng cường năng lực nghiên cứu; triển khai ứng dụng và
chuyển giao kết quả NCKH và phát triển công nghệ nhằm gắn NCKH với hoạt động
đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường hợp tác, liên kết NCKH, chuyển
giao công nghệ [H1.1.1.2]. Căn cứ Luật KH&CN [H7.7.1.1], Chiến lược phát triển
giáo dục 2011–2020 [H7.7.1.2], chương trình phát triển ngành sư phạm và các
trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020 [H7.7.1.3], kế hoạch phát triển Trường
CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2015–2020, Nhà trường tiến hành xây dựng Kế hoạch hoạt
động KH&CN của từng năm học [H2.2.3.4] và kế hoạch cho từng nhiệm vụ cụ thể
[H7.7.1.4]. Để thực hiện Kế hoạch KH&CN hàng năm, Nhà trường đã phân bổ kinh
phí cho từng nhiệm vụ [H7.7.1.5]. Để tổ chức và quản lý có hiệu quả hoạt động
KH&CN, Nhà trường đã ban hành Quy chế hoa ̣t đô ̣ng KH&CN, trong đó quy định
cụ thể các tiêu chuẩn xét duyệt, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN [H2.2.5.8].
Việc tổ chức xét duyệt, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN được tiến hành
công khai, tuân theo các quy định của Nhà trường [H7.7.1.6], [H7.7.1.7]. Các nhiệm
vụ NC&KH luôn bám sát kế hoạch phát triển và phương hướng hoạt động KH&CN
của Nhà trường, đồng thời có những bước chuyển biến tích cực so với giai đoạn
trước năm 2015 tuy nhiên đội ngũ NCKH và các sản phẩm khoa học có chất lượng
chưa cao [H7.7.1.8].
Hàng năm, Nhà trường đều có dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách cho hoa ̣t
đô ̣ng KH&CN, Trường CĐSP Đà Lạt luôn đáp ứng tốt kinh phí cho hoạt động
KH&CN [H7.7.1.9].
Sau mỗi năm học, Nhà trường đều có báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN
nhằm đánh giá kết quả thực hiện và có những biện pháp cải tiến cho năm học tiếp
theo [H2.2.5.10].
Như vậy, việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN đã phù hợp
với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của Nhà trường.
2. Điểm mạnh
Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH&CN phù hơ ̣p với sứ

mạng, mu ̣c tiêu phát triể n của Nhà trường.
Nhà trường đã xây dựng đươ ̣c hê ̣ thố ng các văn bản về tổ chức và quản lý hoạt
động KH&CN phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.
3. Tồn tại
Phần lớn các nhiệm vụ KH&CN chỉ được thực hiện ở cấp cơ sở với lĩnh vực
khoa học sư phạm ứng dụng.
4. Kế hoạch hành động
Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường tăng cường tiềm lực KH&CN để mở
rộng quy mô và đa dạng hóa các loại hình, các lĩnh vực NCKH.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 7.2. Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, GV và người học
tham gia NCKH và phát huy sáng kiến.
1. Mô tả
Căn cứ vào chính sách của Đảng, quy định của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT
về phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học, Trường CĐSP Đà Lạt luôn
có chủ trương tăng cường hoạt động NCKH trong Nhà trường nhằm gắn NCKH với
đào tạo và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Chủ trương đó được thể hiện
trong các văn bản: Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 20152020 [H7.7.2.1], Kế hoạch phát triển Trường CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2015 – 2020
[H1.1.1.2], Quy chế hoa ̣t đô ̣ng KH&CN [H2.2.5.8], Kế hoạch KH&CN hàng năm
của Trường [H2.2.3.4], Dự toán kinh phí cho hoạt động KH&CN hàng năm
[H7.7.1.9], thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN hàng năm [H7.7.2.2], quy định về
giải thưởng KH&CN hàng năm [H2.2.5.8].
Các nhiệm vụ KH&CN được các hội đồng khoa học xét chọn công khai, minh
bạch [H7.7.2.3]. Sau đó, tất cả các nhiệm vụ KH&CN được xét chọn đều được kí
hợp đồng triển khai [H7.7.2.4] và cấp kinh phí để thực hiện [H7.7.2.5]. Căn cứ vào
hợp đồng, các nhiệm vụ KH&CN đều được kiểm tra tiến độ [H7.7.2.6] và tổ chức
nghiệm thu kết quả nghiên cứu đúng thời hạn [H7.7.2.7].
Nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian, cử GV hướng dẫn và hỗ trợ một

phần nhỏ kinh phí cho SV tham gia các đề tài, các dự án và các ý tưởng, mô hình
khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và
Trung ương Đoàn tổ chức [H7.7.2.8]. Một số đề tài, ý tưởng khởi nghiệp của người
học đã đạt giải cao do Trung ương Hội SV Việt Nam tổ chức (ý tưởng khởi nghiệp
của SV Đỗ Văn An – Lớp Giáo dục Tiểu học khóa 39); đề tài “Vận dụng phần mềm
thiết kế phim hoạt hình Animaker trong dạy học môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 1” do
SV Đào Lê Minh Thảo, lớp Giáo dục Tiểu học A khóa 41 thực hiện và đạt giải
khuyến khích, giải thưởng “SV nghiên cứu khóa học Euréka lần thứ 20 - năm 2018
do thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
và Sở KH & CN thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức; đề tài “Xây dựng chủ đề
Stem vận dụng trong dạy học môn Khoa học lớp 4, lớp 5” của SV Nguyễn Thanh
Thơ (Lớp Giáo dục Tiểu học B khóa 42) tham gia NCKH Euréka lần thứ XXI năm
2019, đạt giải 3; Dự án khởi nghiệp “Trồng nấm bào ngư từ bã cà phê” của SV Tô
Thị Anh Thư lớp Giáo dục Mầm non B khóa 42 đạt Giải nhì Hội thi Ý tưởng và mô
hình khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lâm Đồng lần thứ II [H7.7.2.9].
Hàng năm, Nhà trường đều có báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN cũng như
tổng kinh phí chi cho hoạt động này [H2.2.5.10].
Đánh giá một cách tổng quát, Trường CĐSP Đà Lạt đã có chủ trương và đã
huy động các nguồn lực để tạo điều kiện cho GV, SV tham gia NCKH ở nhiều cấp
độ và lĩnh vực khác nhau.
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã có chủ trương và tạo điều kiện cho GV và SV tham gia NCKH
và phát huy sáng kiến một cách công khai, minh bạch và có tính định hướng lâu dài.
Nhà trường đáp ứng tốt nguồn kinh phí cho hoạt động KH&CN.
3. Tồn tại
Mặc dù Nhà trường đã có chủ trương và tạo điều kiện để SV tham gia NCKH
và phát huy sáng kiến nhưng quy mô và các loại hình NCKH còn hạn hẹp, chất
lượng các sản phẩm NCKH chưa cao.
4. Kế hoạch hành động
Năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiến hành bồi dưỡng năng lực NCKH cho

SV nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động NCKH trong SV.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 7.3. Có các kết quả NCKH được ứng dụng vào việc nâng cao chất
lượng dạy và học, quản lý của trường và các CSGD khác ở địa phương.
1. Mô tả
NCKH gắn với hoạt động đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là
phương châm phát triển KH&CN của Nhà trường [H1.1.1.2], [H2.2.5.8]. Chính vì
vậy, chú trọng tính thực tiễn, giá trị chuyển giao công nghệ và địa chỉ áp dụng là
những yêu cầu được đặt ra cho các nhiệm vụ KH&CN khi tiến hành xét chọn cũng
như khi tiến hành nghiệm thu [H2.2.5.8], [H7.7.3.1].
Các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện trong 5 năm qua của Nhà trường chủ
yếu tập trung vào khoa học giáo dục và khoa học sư phạm ứng dụng [H2.2.5.10].
Có 02 đề tài đã được ứng dụng vào thực tiễn đào tạo của Nhà trường: Tích hợp nội
dung Vật lý trong chương trình Sinh học bậc THCS của TS. Lê Cao Phan
[H7.7.3.2], [H7.7.3.3] và Xây dựng hệ thống học trực tuyến ELearning phục vụ cho
việc dạy - học ở trường CĐSP Đà lạt hiện nay của ThS. Vũ Khắc Hải [H7.7.3.4],
[H7.7.3.5]. Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn đào tạo, Nhà trường đã cho triển khai
biên soạn nhiều giáo trình lưu hành nội bộ. Những giáo trình này đã đảm bảo tính
khoa học, tính hiện đại và đáp ứng được yêu cầu đào tạo theo hướng phát triển
phẩm chất và năng lực của người học. Chính vì vậy, các hội đồng nghiệm thu đã
nhất trí thông qua và tư vấn cho Hiệu trưởng đưa vào sử dụng trong hoạt động đào
tạo của Nhà trường [H7.7.3.6], [H7.7.3.7].
Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài vào hoạt động đào tạo của
Nhà trường trong những năm qua còn có một số hạn chế, nhất là việc đánh giá tính
hiệu quả ứng dụng của các đề tài. Mặc dù vậy, ở từng mức độ khác nhau, các báo
cáo khoa học, các đề tài và các giáo trình lưu hành nội bộ đã được ứng dụng vào
hoạt động đào tạo của Nhà trường và thực tiễn GD&ĐT của tỉnh Lâm Đồng.
2. Điểm mạnh
Nhà trường chú trọng giá trị phục vụ đào tạo khi xét chọn và nghiệm thu kết

quả nghiên cứu của các đề tài.
Các đề tài NCKH của GV phần lớn thuộc lĩnh vực khoa học sư phạm ứng dụng
nên đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Nhà
trường.
3. Tồn tại
Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài vào hoạt động đào tạo của
Nhà trường còn một số hạn chế do việc tổng kết, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết
quả KH&CN vào thực tiễn chưa thật sự chặt chẽ.
4. Kế hoạch hành động
Năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiến hành xây dựng quy định về triển khai,
tổng kết, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn và các văn bản,
biểu mẫu, tiêu chí liên quan.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.4. Có các bài báo, công trình NCKH đăng trên các tập san, các ấn
phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH
và phát triển công nghệ của trường.
1. Mô tả
NCKH là một trong những nhiệm vụ chính của GV. Việc thực hiện nhiệm vụ
đó không dừng lại ở vấn đề hoàn thành nghĩa vụ lao động mà chính là sự thể hiện
trách nhiệm, uy tín khoa học và niềm say mê NCKH của GV.
Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện để GV có thể tham gia thể hiện khả
năng NCKH ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực và nhiều loại hình khác nhau. Chính vì
vậy, từ năm 2014 đến năm 2019, nhiều GV của Trường đã có báo cáo khoa học
đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học, tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
[H7.7.4.1], [H7.7.4.2], [H7.7.4.3]. Trong đó, GV Nguyễn Văn Thường đã có nhiều
báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế. Hai GV Đặng Trọng
Hộ, Nguyễn Thị Quế đã tham gia viết sách về khoa học xã hội - nhân văn và về
khoa học giáo dục [H7.7.4.4], [H7.7.4.5].

Đặc biệt, GV.TS. Trần Gia Lộc đã có 01 báo cáo khoa học được đăng trên Tạp
chí Toán học quốc tế [H7.7.4.6] và GV Vũ Long Vân có 01 báo khoa học được
đăng trên

“Tạp

chí

Advances

in

Intelligent

Systems

and

Computing

(Số 672, trang 200, Xuất bản bởi Springer, năm 2018” [H7.7.4.7].
Báo cáo khoa học của của các GV chủ yếu đăng trên Thông tin khoa học và
Rèn luyện nghề và kỷ yếu hội thảo khoa học của trường với lĩnh vực khoa học sư
phạm ứng dụng. Số báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành
trong nước và quốc tế còn ít.
Như ở tiêu chí 7.3 đã đề cập, một số GV đã biên soạn giáo trình lưu hành nội bộ
để phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường [H7.7.3.5], [H7.7.3.6].
Như vậy, với chủ trương và sự tạo điều kiện của Nhà trường, nhiều GV đã có
báo cáo khoa học, công trình khoa học đăng trên các tập san và các ấn phẩm khoa học
trong và ngoài nước. Điều đó cho thấy rõ Nhà trường đã xác định NCKH là một trong
những nhiệm vụ chính và GV đã thể hiện được ở mức độ nhật định năng lực và trách
nhiệm bản thân.
2. Điểm mạnh
Đội ngũ GV của Nhà trường đã có các bài báo, công trình NCKH đăng trên các
tập san, các ấn phẩm khoa học.
Các bài báo khoa học, tài liệu và giáo trình lưu hành nội bộ của GV trong
trường đã góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo của Nhà trường.
3. Tồn tại
Số báo cáo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế không
nhiều.
4. Kế hoạch hành động
Năm học 2019 - 2020, Nhà trường chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ để gia
tăng số báo cáo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 7.5. Có các hoạt động kết hợp NCKH với đào tạo; có các hoạt động
về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế đóng

góp vào việc phát triển nguồn lực của trường.
1. Mô tả
Là một trường sư phạm, hoạt động KHCN của Trường CĐSP Đà Lạt luôn có
sự gắn kết chă ̣t chẽ với công tác đào tạo. Hằng năm, nhà trường đều xây dựng Kế
hoạch hoạt động KH&CN và hợp tác quốc tế năm học [H2.2.3.4], trong đó định
hướng tất cả các đề tài NCKH, hội thảo khoa học đều tập trung giải quyết các vấn
đề đặt ra trong thực tiễn đào tạo tại Trường. Các sản phẩm NCKH được nghiệm thu
trong những năm qua chủ yếu tập trung vào nghiên cứu về khoa học cơ bản và
những yêu cầu đổi mới của ngành như: đổi mới PPDH; đổi mới phương pháp kiểm
tra đánh giá; dạy học tích hợp [H7.7.5.1], biên soạn giáo trình dạy học các học phần
[H3.3.3.1]. Tất cả các đề tài, giáo trình sau khi nghiệm thu được chuyển giao cho
nhà trường lưu tại Trung tâm TT-TV làm tư liệu giảng dạy, học tập, tham khảo cho
GV và SV Nhà trường [H2.2.5.10]. Thông qua hoạt động NCKH, trình độ chuyên
môn của đội ngũ CB, GV Nhà trường được nâng cao; kết quả hoạt động NCKH
được áp dụng vào giảng dạy đã góp phần tăng cường gắn kết NCKH với đào ta ̣o
SV, nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy, từ đó góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo trong toàn Trường [H2.2.5.10].
Trong xu thế toàn cầu hóa và hô ̣i nhâ ̣p quốc tế ngày càng sâu, rộng, Nhà
trường, một mặt đã làm việc với Bộ phận Văn hóa Thông tin tổng Lãnh sự quán
Hoa Kỳ nhằm “Làm việc về các cơ hội trao đổi giáo dục Hoa Kỳ tại trường CĐSP
Đà Lạt” [H7.7.5.2], [H7.7.5.3].
Trên cơ sở kết quả làm việc, đến nay Bộ phận Văn hóa Thông tin tổng Lãnh sự
quán Hoa Kỳ đã giới thiệu, bố trí Ông David Courtney đến trợ giảng tiếng anh theo
chuyên đề cho SV chuyên ngành tiếng Anh của trường [H7.7.5.4], [H7.7.5.5].
Được nhà trường đã tạo điều kiện, đội ngũ GV trong trường đã tham gia viết
bài, báo cáo tại các Hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo quốc gia, viết bài đăng các
tạp chí khoa học trong nước và quốc tế [H.7.7.5.6], [H.7.7.5.7]. Một số GV nhà
trường còn là chủ nhiệm hoặc ban chủ nhiệm các đề tài NCKH cấp tỉnh [H.7.7.5.8].
Tuy nhiên, là trường CĐSP địa phương với chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên từ Mầm non đến trung học cơ sở do vậy điều kiện hợp tác nghiên cứu với đối

tác nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài còn gặp khó khăn, chưa thực hiện được
các hợp đồng thỏa thuận hợp tác, nâng cấp CSVC của trường với đối tác nước
ngoài.
2. Điểm mạnh
Trường có kế hoạch cho hoạt động hợp tác trong NCKH và đào tạo, đây là cơ
sở để triển khai một cách thống nhất và hiệu quả các hoạt động. Thông qua hoạt
động kết hợp NCKH và đào tạo, năng lực nghiên cứu của CBGV trong Trường đã
được nâng lên rõ rệt.
3. Tồn tại
Nhà trường chưa có kết quả và hiệu quả nhà trường được hưởng lợi từ các hoạt
động quan hệ HTQT, từ sự tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công
nghệ các hoạt động HTQT trong đào tạo.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường tìm kiếm các đối tác để thực hiện hoạt
động HTQT về đào tạo và NCKH.
5. Tự đánh giá: Chưa đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 7
Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ được
thực hiện đúng theo các quy định của Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, phù hợp với sứ
mạng và mục đích của nhà trường. Nhà trường có chủ trương rõ ràng và tạo điều
kiện tốt cho cán bộ, GV, NV và người học tham gia NCKH, phát huy sáng kiến qua
nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều công trình nghiên cứu, tài
liệu, giáo trình có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho công tác đào tạo, phát triển công
nghệ của Trường; các bài báo cáo khoa học ngày càng tăng về số lượng và chất
lượng.
Tuy nhiên, số lượng và quy mô các nhiệm vụ NCKH chưa nhiều; chưa có kết
quả và hiệu quả nhà trường được hưởng lợi từ các hoạt động quan hệ HTQT trong
NCKH và đào tạo. Trong thời gian tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển các
hoạt động khoa học công nghệ theo hướng mở rộng liên kết NCKH với các Trường

đại học, CĐ trong nước và ngoài nước.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 7: 05
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 04
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 01
Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Mở đầu
Thư viện, trang thiết bị, CSVC… phục vụ đào tạo là những yếu tố trực tiếp hỗ
trợ công tác đào tạo của Nhà trường. Trường CĐSP Đà Lạt có Trung tâm TT-TV,
hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm thực hành… đảm bảo việc học tập của người
học. Các khu làm việc của Nhà trường được trang bị cơ bản, đảm bảo cho việc quản
lý được hiệu quả. Hệ thống sân bãi, nhà tập, các CSVC của Nhà trường đã đáp ứng
yêu cầu phục vụ hoạt động giáo dục thể chất, nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt
động TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất cho người học; Ký túc xá
khang trang, đảm bảo vệ sinh cho người học. Trong những năm qua, mặc dù quy
mô một số ngành đào tạo bị thu hẹp do chỉ tiêu tuyển sinh giảm, kinh phí được cấp
eo hẹp nhưng Trường vẫn tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa các phòng
học, phòng thí nghiệm, thực hành nghiệp vụ; trang bị bổ sung máy móc và các trang
thiết bị, các phương tiện hỗ trợ tra cứu tại Thư viện nhằm phục vụ giảng dạy, học
tập và nghiên cứu. Cơ sở vật chất của Nhà trường từng bước đầu tư hiện đại hóa
trang thiết bị giảng dạy, học tập, quản lý điều hành, xây dựng cảnh quan xanh, sạch,
đẹp; môi trường sinh hoạt học tập văn minh, an toàn, đáp ứng được yêu cầu học tập
của người học và CTĐT theo qui định của Trường.
Tiêu chí 8.1.Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học
tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp
ứng yêu cầu học tập của người học
1. Mô tả
Thư viện Trường CĐSP Đà Lạt với tổng diện tích sử dụng khoảng 450m2, có

hệ thống phòng mượn, phòng đọc, phòng tra cứu internet, kho lưu trữ báo chí, kho
giáo trình [H8.8.1.1]. Tổng số tài liệu thư viện hiện có là 97.665 cuốn, trong đó có
461 đầu giáo trình đào tạo giáo viên THCS với 42.398 cuốn, 39 đầu giáo trình đào
tạo giáo viên Tiểu học, 69 đầu giáo trình đào tạo giáo viên mầm non và nhiều đầu
sách chuyên môn khác [H8.8.1.2]. Ngoài ra, thư viện còn có đầy đủ sách giáo khoa
tiểu học và THCS dùng để tham khảo phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập
[H8.8.1.3]. Số đầu sách ngoại văn là 498 với 1.454 bản sách, từ điển các loại là 56.
Ngoài giáo trình, sách tham khảo, thư viện Trường còn có sách giải trí, báo và tạp
chí [H8.8.1.4]. Phòng đọc cho SV có diện tích gần 80m2 chứa được trên 30 chỗ ngồi
được sắp xếp khoa học; trang trí đảm bảo tính mỹ quan, có môi trường sạch đẹp, hệ
thống kho sách được tổ chức dưới dạng kho mở.
Nhằm mục đích phục vụ tốt nhất đáp ứng nhu cầu người học, Thư viện đã ban
hành các quy định, nô ̣i quy, thông báo mượn và trả sách niêm yết ở thư viê ̣n và trên
website [H8.8.1.5]. Thời gian mở cửa của thư viện buổi sáng từ 07h30 đến 11h30,
buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 và phục vụ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, nên đã
tạo điều kiện thuận lợi cho GV và SV tiếp cận các nguồn học liệu đáp ứng giảng dạy
và học tập [H8.8.1.6]. Bình quân, thư viện đã phục vụ khoảng 2.000 lượt bạn đọc/
năm [H8.8.1.7].
Thư viện Trường hiện có 04 CB (01 CBQL), trong đó có 03 CB được đào tạo
trình độ đại học chuyên ngành TV-TT, 01 CB trình độ đại học CNTT. Cán bộ quản
lý thư viện đã được bồi dưỡng qua các lớp đào tạo về quản lý giáo dục, quản lý hành
chính nhà nước, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đội ngũ thủ thư của thư viện có tinh
thần trách nhiệm, thái độ nhiệt tình trong công tác phục vụ bạn đọc [H8.8.1.8]. Từ
năm 2015 đến 2018, kinh phí dành cho việc bổ sung sách cho thư viện mỗi năm là
trên 40 triệu đồng [H8.8.1.9].
Thư viện có 01 phòng tra cứu internet với 23 máy tính phục vụ công tác
chuyên môn của CB thư viện và việc truy cập internet, tra cứu tài liệu cho người
học [H8.8.1.10], 03 máy in, máy quay Sony HD, máy ảnh Sony, máy hút bụi,…
[H8.8.1.11].
Thư viện đã xây dựng tủ sách pháp luật theo qui định của Bộ GD&ĐT và các

sách báo tài liệu phục vụ nâng cao nhận thức và trình độ chính trị tư tưởng cho SV,
CB và GV Nhà trường [H8.8.1.12].
Hàng năm, Nhà trường đã tổ chức khảo sát lấ y ý kiến phản hồi của người học
về mức độ đáp ứng của thư viê ̣n, kết quả khảo sát được thư viện phân tích, đánh giá,
rút kinh nghiệm, từ đó thư viện đề ra những biê ̣n pháp nhằm nâng cao hiê ̣u quả hoa ̣t
đô ̣ng. Theo kết quả khảo sát cho thấy bạn đọc hài lòng về mức độ đáp ứng của thư
viện về nguồn tài liệu, CSVC, thái độ phục vụ của NV thư viện. Như vậy, có thể
khẳng định, thư viê ̣n đã tổ chức công tác phu ̣c vu ̣ đáp ứng đươ ̣c yêu cầu học tập của
người học và yêu cầ u đào ta ̣o của Nhà trường [H8.8.1.13], [H8.8.1.14].
2. Điểm mạnh
Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học tập theo quy
định phục vụ các CTĐT của Nhà trường.
Thư viện Trường có đủ phòng đọc, phòng mượn, phòng trang bị máy tính truy
cập Internet đáp ứng nhu cầu của người học.
Đội ngũ CB thư viện được đào tạo bài bản, vững vàng về trình độ chuyên môn,
có trách nhiệm thái độ phục vụ bạn đọc tốt. Kết quả khảo sát hàng năm cho thấy,
thư viện tổ chức phục vụ đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
3. Tồn tại
Thư viện chưa được trang bị các loại thiết bị và phương tiện hiện đại để triển
khai xây dựng CSDL tài liệu điện tử phục vụ cho nhu cầu đọc tài liệu online, nghiên
cứu từ xa của người học.
Việc mượn, trả tài liệu của bạn đọc vẫn còn thực hiện bằng phương pháp thủ
công.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường đầu tư kinh phí và CSVC để thư viện xây
dựng hệ thống CSDL tài liệu điện tử để phục vụ cho người học trong việc tra cứu,
sử dụng tài liệu online, nghiên cứu từ xa.
Sử dụng mã vạch trong công tác quản lý, phục vụ theo dõi việc mượn trả tài
liệu và quản lí bạn đọc.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 8.2. Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học;
có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương
trình đào tạo
1. Mô tả
Hệ thống phòng học của Nhà trường đều là những phòng học thuộc các khu
nhà được xây dựng kiên cố, phòng học đảm bảo qui cách, tiêu chuẩn qui định. Tuy
nhiên, do đa số các khu nhà được xây dựng đã hơn 90 năm, nên một số công trình bị
xuống cấp, cần phải sửa chữa nâng cấp.
Trường có 43 phòng học, với tổng diện tích 8.966 m2, trong đó có 02 phòng
học lớn trên 200 chỗ ngồi, 04 phòng học có từ 100 đến 200 chỗ ngồi, 27 phòng học
có từ 50 đến dưới 100 chỗ ngồi và 10 phòng học có từ 30 đến dưới 50 chỗ ngồi; có
12 phòng học được kết nối internet, trang bị bảng tương tác thông minh, các phòng
học đều được trang bị máy chiếu Projector và PC [H8.8.2.1]; có 06 phòng thực hành
máy tính, được trang bị 220 máy, có cài đặt các phần mềm phù hợp, diện tích các
phòng máy (436 m2) đủ đảm bảo cho SV thực hành trong các giờ học CNTT và lắp
ráp máy theo yêu cầu chương trình học [H8.8.2.2], [H8.8.2.3]. Sinh viên học ngoại
ngữ được học tại 02 phòng Lab (01 phòng 80 chỗ ngồi và 01 phòng 40 chỗ ngồi)
với phương tiện hiện đại, bảng tương tác thông minh, màn hình cảm ứng [H8.8.2.4].
Phòng thực hành âm nhạc với 25 đàn organ dành cho SV, 02 đàn piano, dàn trống,
đàn Guitar điện, có thêm hệ thống âm thanh, bảng actiboard, hệ thống bàn học đảm
bảo phục vụ tốt cho môn học [H8.8.2.5]. Trường có 02 phòng thực hành nghiệp vụ
mầm non được trang bị đầy đủ phương tiện trình chiếu, có hệ thống gương soi gắn
tường, có đồ dùng dạy học và đồ dùng đồ chơi giúp SV thực hành đáp ứng yêu cầu
ngành đào tạo [H8.8.2.6].
Phòng thực hành mỹ thuật được trang bị đầy đủ giá vẽ, bục, tượng [H8.8.2.7];
01 phòng thực hành kinh tế gia đình được trang bị đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho
môn học [H8.8.2.8]. Phòng thực hành Hóa học với diện tích 168 m2 được trang bị
tương đối đầy đủ các dụng cụ, hóa chất, bộ thí nghiệm cho các lớp THCS
[H8.8.2.9]. Phòng thực hành Sinh học được trang bị tương đối đầy đủ các dụng cụ,

hóa chất, bộ thí nghiệm cho các lớp THCS với diện tích 120m2 [H8.8.2.10]. Phòng
thí nghiệm và xưởng thực hành Lý – Kỹ thuật công nghiệp được trang bị các bộ thí
nghiệm, dụng cụ, máy móc đảm bảo cho thực hành môn Lý – Kỹ thuật công nghiệp
theo yêu cầu của chương trình [H8.8.2.11].
Nhìn chung, CSVC của Nhà trường đáp ứng đủ cho công tác dạy và học,
không phải tổ chức dạy học 03 ca trong một ngày. Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản
hồi từ người học về tiêu chí có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy
và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị đã đáp ứng theo yêu
cầu của CTĐT [H8.8.2.12], [H2.2.6.4].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm
được xây dựng kiên cố, đảm bảo qui cách kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu của
CTĐT theo quy định.
Hệ thống các phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ trình chiếu,
được kết nối wifi, đường truyền internet, các phòng thực hành, thí nghiệm có tương
đối đầy đủ các bộ thí nghiệm theo yêu cầu của chương trình. Các phòng học rộng rãi
đảm bảo điều kiện ánh sáng, vệ sinh y tế trường học.
3. Tồn tại
Do Trường chưa có kinh phí để sửa chữa, nâng cấp CSVC và trang thiết bị
phục vụ dạy và học cho nên một số phòng học, một vài máy tính, máy chiếu được
xây dựng và trang bị từ lâu đã xuống cấp, chất lượng giảm, hệ thống kết nối wifi
chất lượng đường truyền còn thấp
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường triển khai Dự án tu sửa nâng cấp các
hạng mục công trình xây dựng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt từ năm
2017, trong đó có việc sửa chữa nâng cấp những phòng học bị xuống cấp, chống
thấm dột và quét sơn, vôi các khu nhà đảm bảo chất lượng và mỹ quan công trình.
Hàng năm, Trường sẽ dành một phần kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp,
để thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp hoặc thay mới đối với những máy móc, trang
thiết bị xuống cấp thuộc các phòng học theo hình thức cuốn chiếu; nâng cấp hệ

thống wifi, đường truyền internet đến các phòng học, khai thác hiệu quả chất lượng
giờ học qua mạng; đồng thời đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại để giúp SV tiếp
cập với đồ dùng dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới ở trường phổ thông.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.3. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên
cơ hữu theo quy định.
1. Mô tả
Trường có hai khu nhà 2 tầng được xây dựng kiên cố, có tổng diện tích
1.930m2, với hệ thống các phòng làm việc đảm bảo qui cách, tiêu chuẩn xây dựng,
được bố trí sử dụng phòng làm việc cho các CB, GV và NV nhà trường [H8.8.3.1],
[H8.8.3.2].
Tổ chức bộ máy Nhà trường gồm: BGH, 05 phòng chức năng, 04 khoa chuyên
môn, 04 đơn vị là các trung tâm và trạm trực thuộc; BCH Công đoàn trường, BCH
Đoàn Thanh niên và BTK Hội SV. Để đáp ứng điều kiện làm việc, Nhà trường đã
bố trí đầy đủ phòng làm việc riêng cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; phòng
làm việc riêng cho lãnh đạo khoa, giáo vụ khoa. Các phòng, đơn vị trực thuộc và
các tổ chức đoàn thể đều được bố trí từ 01 – 03 phòng làm việc riêng cho mỗi đơn
vị, là nơi làm việc cho lãnh đạo và CB, NV các đơn vị. Trường có 14 phòng được
bố trí tại khu nhà văn phòng khoa để làm phòng họp, phòng sinh hoạt chuyên môn
cho GV các tổ, khoa chuyên môn [H8.8.3.2], [H8.8.3.3].
Các phòng làm việc đều được trang bị tương đối đầy đủ phương tiện làm việc
như bàn ghế, tủ đựng hồ sơ; hệ thống máy tính, máy in được kết nối internet mạng
LAN; đồng thời đều có trang bị thiết bị, nội quy, điều lệnh chữa cháy, quy định sử
dụng điện. Hệ thống phòng làm việc đã đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý,
phục vụ các hoạt động đào tạo của Nhà trường [H8.8.3.4], [H8.8.3.5], [H8.8.3.6].
Tuy nhiên, do các khu nhà làm việc được xây dựng đã lâu, nên một số phòng
làm việc bị xuống cấp, thấm dột, chưa được sửa chữa kịp thời, dứt điểm. Mặt khác,
hệ thống mạng LAN và internet có thời điểm chưa đáp ứng được việc truy cập
thông tin phục vụ công tác quản lý và các hoạt động khác của Nhà trường do tín

hiệu đường truyền không tốt [H8.8.3.7].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có đủ hệ thống các phòng làm việc bố trí cho BGH, các khoa
chuyên môn, phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc. Tất cả các phòng làm việc
đều đảm bảo qui cách, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng; các phòng có diện tích rộng rãi,
thông thoáng, vệ sinh, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.
Các phòng làm việc đều được trang bị máy vi tính, máy in, được kết nối wifi,
internet; được bảo hành, bảo trì thường xuyên và định kỳ.
3. Tồn tại
Một vài phòng làm việc của các khoa bị xuống cấp cần sửa chữa nhưng
Trường chưa thực hiện được, do kinh phí sửa chữa lớn, thuộc dự án do UBND tỉnh
Lâm Đồng đang trong thời gian thẩm định, phê duyệt.
Máy chủ Server quản trị hệ thống mạng LAN và internet có những thời điểm
tín hiệu đường truyền kém, chưa đáp ứng được việc truy cập thông tin phục vụ công
tác quản lý và các hoạt động khác của Nhà trường.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường khẩn trương triển khai sửa chữa, chống
thấm, nâng cấp các khu nhà làm việc; đồng thời trang bị máy chủ Server mới, cấu
hình cao đáp ứng việc quản trị hệ thống mạng LAN toàn trường.
Bố trí thêm một số kho, kệ, giá để hồ sơ lưu trữ đáp ứng yêu cầu của các đơn
vị trong toàn trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.4. Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập
của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.
1. Mô tả
Nhà trường có 06 phòng học máy tính được trang bị 220 máy vi tính có cấu
hình đủ để đáp ứng cho hoạt động dạy và học và đầy đủ các thiết bị trình chiếu phục
vụ cho dạy – học, các phòng máy đều được kết nối wifi, internet [H8.8.2.2]. Định
kỳ, hệ thống máy vi tính đều được bảo trì, bảo dưỡng, hoặc khi máy xuất hiện lỗi kỹ

thuật, cần sữa chữa đều có cán bộ kỹ thuật viên bảo trì và hướng dẫn sử dụng kịp
thời [H8.8.2.3]. Ngoài việc kết nối mạng tại phòng máy, Trường còn lắp thêm một
số điểm phát wifi trong khuôn viên Trường tạo điều kiện cho SV truy cập thông tin
[H8.8.4.1]. Tại Trung tâm TT–TV, Trường lắp đặt 15 máy giúp SV truy cập thông
tin phục vụ việc học tập và NCKH [H8.8.4.2]. Các phòng làm việc đều được trang
bị máy tính, máy in, có kết nối mạng LAN và internet [H8.8.3.6].
Toàn thể GV, CB các phòng ban đều có email cá nhân [H8.8.4.3]. Nhà trường
ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng du ̣ng CNTT trong quản lý và
hỗ trợ các hoạt động dạy - học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GD& ĐT giai
đoạn 2020 - 2025”, có các nội dung hướng dẫn về biện pháp hỗ trợ CNTT
[H8.8.4.4]. Đội ngũ GV giảng dạy tin học 100% là ThS, trẻ, nhiệt tình luôn hỗ trợ
SV khi có yêu cầu về sử dụng máy tính và thực hiện các bài tập trong quá trình học
trên lớp và tự học [H5.5.3.1]. Qua khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ người học và GV
về tiêu chí có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người
học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với CNTT đạt được tỷ lệ 100%
[H8.8.4.5]; [H2.2.6.4].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có các phòng máy tính với số máy vi tính trang bị lắp đặt đều được
nối mạng và có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Vì vậy, hệ thống máy
móc thiết bị và mạng internet đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy và học nói chung
và nhu cầu học tập của người học nói riêng.
Học kỳ một năm thứ nhất, toàn bộ SV của Trường được đội ngũ GV Tin học
giảng dạy và hướng dẫn nhiệt tình cách tiếp cận và ứng dụng CNTT trong quá trình
học và áp dụng vào thực tiễn công việc.
3. Tồn tại
Một số máy tính và máy chiếu do được trang bị đã lâu, hiện đã bị xuống cấp,
chưa đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ hoạt động dạy - học và NCKH, nhưng do kinh phí
khó khăn, Trường chưa có điều kiện để mua sắm máy mới thay thế.
Các phầm mềm chuyên dụng trang bị theo yêu cầu CTĐT và quản lý còn ít,
chưa phong phú đa dạng; một số phần mềm trang bị bản quyền chưa đảm bảo; hệ

thống wifi chưa đủ mạnh.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, hàng năm, căn cứ tình hình kinh phí ngân sách được
cấp và các nguồn kinh phí liên kết đào tạo không chính qui, Nhà trường có kế hoa ̣ch
bố trí kinh phí cho việc mua sắm trang bị thêm CSVC, trang thiết bị và sửa chữa
những máy móc, thiết bị vi tính hư hỏng; mua bổ sung thêm các bản quyền phần
mềm phục vụ dạy và học.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.5. Có ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh
viên nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định.
1. Mô tả
Trường có 2 dãy nhà 3 tầng làm KTX cho SV, được xây dựng và đưa vào sử
dụng từ năm 1998 và năm 1999, với tổng diện tích 2.280 m2, gồm 72 phòng, đủ chỗ
ở và sinh hoạt cho 576 SV, đảm bảo theo quy định của Thông tư 10/2009/TT-BXD
ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng là 4 m2/ người [H8.8.5.1]; mỗi phòng có diện tích
32 m2, 4 giường tầng cho 8 SV, các phòng ở đều có công trình vệ sinh khép kín, có
khu vực nấu ăn phù hợp [H8.8.5.2], [H8.8.5.3]. Trong khu KTX được lắp đặt hệ
thống wifi; đồng thời tạo điều kiện cho SV có thể lắp đặt thêm đường dây mạng
internet riêng đến các phòng ở. Ngay trong khu vực KTX, có 02 sân bóng chuyền,
02 sân cầu lông; đồng thời, gần khu KTX là các công trình thể thao khác như: nhà
đa năng, sân bóng chuyền và sân bóng đá, thuận lợi cho SV tham gia luyện tập và
chơi các môn TDTT. Kề sát bên KTX là nhà ăn SV – căn tin nhà trường, đảm bảo
phục vụ cho SV khu KTX nói riêng và SV toàn trường nói chung, đã đáp ứng khá
tốt nhu cầu ăn ở, học tập và rèn luyện của SV đang tham gia học tập tại Trường
[H8.8.5.4]. Tuy nhiên, do khu KTX SV xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu nên
hiện đã xuống cấp nên ảnh hưởng nhất định đến điều kiện ở và sinh hoạt của SV.
Định kỳ hàng năm, theo kế hoạch, Ban quản lý KTX đã tổ chức các giải thể
thao, hội thi “Tiếng hát sinh viên KTX”, giải “Bóng chuyền SV nam, nữ KTX”
nhằm nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho SV một cách hiệu quả [H8.8.5.5],

[H8.8.5.6].
2. Điểm mạnh
Ký túc xá có diện tích đủ rộng cho SV nội trú ở và sinh hoạt.
Ký túc xá có đủ các dịch vụ phục vụ người học theo qui định. Nhà trường quan
tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo điều kiện cho SV KTX
nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
3. Tồn tại
Một số phòng ở, khu vệ sinh bị thấm dột, hư hỏng, ảnh hưởng đến điều kiện ăn
ở, sinh hoạt của SV, không đảm bảo mỹ quan khu KTX.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiếp tục báo cáo đề xuất Sở GD&ĐT, Sở
Tài chính và UBND Tỉnh đầu tư kinh phí cho phép Trường sửa chữa, nâng cấp khu
KTX, đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt của SV ở KTX.
Ban quản lý KTX tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất
cho SV KTX.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.6. Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể thao theo quy định
1. Mô tả
Nhà trường có một nhà đa năng với diện tích 1.090m2, trong đó có 04 sân cầu
lông được trải thảm phục vụ cho giảng dạy, học tập các môn bóng bàn, cầu lông, thể
dục cơ bản; có 04 sân bóng chuyền ngoài trời phục vụ cho giảng dạy học tập môn
bóng chuyền, 02 sân bóng rổ, một khu tập thể dục dụng cụ, gồm có: xà đơn, xà kép,
cầu thăng bằng, hố nhảy xa, 6 sân đẩy tạ láng nền xi măng [H8.8.6.1], [H8.8.6.2],
[H8.8.6.3].
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lâm Đồng, Nhà trường đã liên kết với Công
ty Xổ số Lâm Đồng xây dựng khu Trung tâm thể thao với diện tích 18.786m2 trên
đất của Trường đảm bảo cho các hoạt động dạy học môn bóng đá, tập luyện và thi

đấu thể thao cho SV [H8.8.6.4]. Hằng năm, Hội thể thao Trường tổ chức 04 đợt thi
đấu thể thao vào các ngày lễ lớn: 20/11, 22/12, 9/1, 26/3, 30/4, 1/5 và 19/5 nhằm
nâng cao tinh thần tập luyện, thi đấu thể thao trong CBVC và SV trong Nhà trường
[H8.8.6.5]; tham gia và đạt nhiều giải cao tại các giải thi đấu thể thao cấp Tỉnh,
Khối thi đua các trường Đại học – Cao đẳng –Trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Lâm
Đồng, Hội thể thao các trường Đại học – Cao đẳng –Trung cấp chuyên nghiệp khu
vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, giải cầu lông người giáo viên nhân dân toàn
quốc tổ chức [H8.8.6.6].
Trường có 02 hội trường lớn, một sân khấu ngoài trời lắp ráp kiên cố, kích
thước 6,0m x 10m phục vụ các sự kiện lớn về lễ hội và hội thi văn nghệ [H8.8.6.7];
có hệ thống âm thanh, ánh sáng, các nhạc cụ: trống, đàn piano, đàn organ, ghita
điện, một số trang phục đảm bảo phục vụ tốt cho các hội diễn văn nghệ trong Nhà
trường [H8.8.2.5].
Tuy nhiên, một số CSVC, trang thiết bị do trang bị đã lâu và ở ngoài trời nên
đã bị xuống cấp, ảnh hưởng nhất định đến điều kiện luyện tập và tổ chức thi đấu.
2. Điểm mạnh
Hệ thống CSVC, trang thiết bị, hội trường, sân bãi, nhà tập luyện và thi đấu
phục vụ giảng dạy Giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT
cho SV, CBVC & NLĐ luôn được Nhà trường quan tâm và đáp ứng được các yêu
cầu đặt ra.
Hàng năm, Nhà trường tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT.
Cán bộ viên chức và người lao động đã tích cực tham gia hội thi văn nghệ, thể thao
cấp Tỉnh, khu vực, toàn quốc đạt nhiều thành tích cao.
3. Tồn tại
Sân bóng chuyền, bóng rổ và một số dụng cụ xà đơn, xà kép…tập luyện thể
thao ngoài trời bị xuống cấp, nhưng Nhà trường chưa có kinh phí để sửa chữa, nâng
cấp đáp ứng yêu cầu luyện tập và tổ chức thi đấu.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường có kế hoạch bố trí kinh phí sửa chữa, nâng
cấp các sân tập thể thao ngoài trời; mua thêm các trang thiết bị thể thao, trang bị

thêm âm thanh, ánh sáng để đáp ứng tốt hơn nữa cho các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao của SV, CBVC & NLĐ Nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.7. Có quy hoạch tổng thể và phát triển cơ sở vật chất của nhà
trường.
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà Lạt, tiền thân là trường Grand Lycée, được xây dựng và đưa
vào hoạt động từ năm 1933. Trường CĐSP Đà Lạt được Hội Kiến trúc sư thế giới
(UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong
thế kỷ XX, và năm 2001 cũng được Nhà nước xếp hạng là Di tích kiến trúc cấp
quốc gia [H8.8.7.1].
Với diện tích đất 83.493m2, Nhà trường đã xây dựng quy hoạch tổng thể 1/500
với 20 nội dung quy hoạch [H8.8.3.1]. Để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công
trình, Trường CĐSP Đà Lạt đã xây dựng báo cáo và khái toán xây dựng các hạng
mục công trình dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Trường CĐSP Đà Lạt báo cáo UBND
tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng, với tổng kính phí khoảng 150 tỉ
[H8.8.7.2]. Đến năm 2018, dựa trên kế hoạch phát triển Trường CĐSP Đà Lạt giai
đoạn 2015 - 2020 [H1.1.1.2], Trường đã xây dựng các hạng mục cần sửa chữa và
được UBND Tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo
Trường CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2018 - 2023 với tổng kinh phí 19 tỉ đồng, cho phép
triển khai thực hiện [H8.8.7.3].
2. Điểm mạnh
Trường có kiến trúc xây dựng đẹp, độc đáo, là di tích kiến trúc và là di tích lịch
sử văn hóa cấp quốc gia tại địa phương. Trường có diện tích đất rộng, đã được quy
hoạch tổng thể và phát triển CSVC của Nhà trường, đáp ứng các điều kiện về hoạt
động dạy - học và rèn luyện của SV.
Cơ sở vật chất thường xuyên được tu bổ, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu cơ bản
dạy – học của Nhà trường.
3. Tồn tại

Các công trình kiến trúc của Trường được xây dựng đã gần 90 năm qua, đến
nay một số khu nhà lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm thực hành đang bị
xuống cấp.
Mặt khác, Nhà trường hiện có gần 50 hộ gia đình hiện đang sống ở các khu tập
thể trong khuôn viên Nhà trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nề nếp, an
ninh trật tự trường học.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường triển khai các dự án đầu tư sửa chữa, tôn
tạo, trùng tu các công trình xây dựng theo kế hoạch, để sửa chữa, chống xuống cấp
các hạng mục công trình, đáp ứng điều kiện giảng dạy, học tập nói riêng và các hoạt
động chung của Nhà trường.
Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng và các cấp thẩm quyền giải quyết kinh
phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình tập thể hiện sống trong khuôn viên Nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.8. Có biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán
bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà lạt luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy,
UBND Tỉnh, Sở GD&ĐT và các Sở ban ngành trong Tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp tích
cực, kịp thời của các cơ quan chức năng: Công an Tỉnh, Công an Thành phố, Phòng
PA 03, PV 05 thuộc Công an Lâm Đồng, đặc biệt Công an Phường 10, Công an
Phường 9, tổ dân phố Yersin phường 10... đã quan tâm, phối hợp với Nhà trường
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy, tội phạm, các tệ nạn xã
hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Tổ bảo vệ của Trường gồm 05
thành viên, Ban quản lý KTX có 04 thành viên, Đội thanh niên tự quản KTX có 12
SV, lực lượng dân quân tự vệ cơ quan với 03 tiểu đội, 22 thành viên [H8.8.8.1],
[H8.8.8.2], [H8.8.8.3], [H8.8.8.4].
Tất cả các NV tổ bảo vệ cơ quan đều được trang bị khá đầy đủ các phương
tiện, điều kiện làm việc, như: trang phục bảo vệ, gậy cao su, bộ đàm, được tham gia

tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ, PCCC hàng năm [H8.8.8.5], [H8.8.8.6].
Hằng năm, các chiến sĩ Trung đội tự vệ cơ quan đều tham gia các lớp tập huấn
do Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức [H8.8.8.7].
Để đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, Nhà trường tổ chức các lớp
học 6 bài lý luận chính trị cho SV vào đầu năm học, kết hợp cùng công an tuyên
truyền về công tác an ninh, an toàn giao thông, PCCC cho SV [H8.8.8.8].
Mặt khác, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định ra vào cổng, quy
định PCCC, quy định sử dụng điện, nội quy phòng học, phòng thí nghiệm, thực
hành, nội quy KTX…, giúp cho người học đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh
trật tự, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường [H8.8.8.9], [H8.8.8.10], [H8.8.8.11],
[H8.8.8.12], [H8.8.8.13], [H8.8.8.14].
Về công tác phòng cháy chữa cháy, Trường đã xây dựng phương án phòng
cháy chữa cháy và thành lập đội PCCC [H8.8.8.15], [H8.8.8.16].
Hằng năm, Nhà trường đều có báo cáo, tổ chức đánh giá và xây dựng kế hoạch
công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và đạt cơ quan, trường học “An toàn về
an ninh, trật tự” [H8.8.8.17], [H8.8.8.18].
2. Điểm mạnh
Trường có đội ngũ tổ bảo vệ, đội thanh niên tự quản, đội phòng cháy, Trung đội
tự vệ cơ quan, được tập huấn hàng năm; công tác phối hợp với Công an phường,
Công an Thành Phố và các phòng chức năng Công an Tỉnh luôn được duy trì, hiệu
quả; đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho CBQL,
GV, NV và người học.
Hàng năm, Trường luôn được Công an Tỉnh đánh giá, xếp loại cơ quan, trường
học đạt “An toàn về an ninh, trật tự” theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của
Bộ Công an.
3. Tồn tại
Khuôn viên trường rộng, CSVC nhiều; đồng thời với gần 50 hộ gia đình
CBVC, nguyên là CBVC vẫn đang ở trong khu nhà tập thể của Trường, là những
khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý CSVC, xây dựng cảnh quan môi
trường sư phạm và công tác an ninh trật tự trường học.

4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
trường học, Nhà trường triển khai lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh trong
khuôn viên Trường.
Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh và các cấp thẩm quyền kinh phí hỗ trợ di dời các
hộ gia đình tập thể hiện sống trong khuôn viên Nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về tiêu chuẩn 8
Thư viện, trang thiết bị, CSVC đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ đào tạo,
NCKH và các hoạt động khác của Nhà trường. Thư viện trường với các nguồn học
liệu, trang thiết bị truy cập thông tin mạng đảm bảo phục vụ cho SV tìm kiếm thông
tin phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu. Hệ thống các phòng làm việc, các phòng
học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành nghiệp vụ, phòng nghe nhìn và các trang
thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và các phần mềm đã hỗ trợ đáp ứng cho SV sử
dụng công nghệ trong quá trình học tập, nghiên cứu. Hệ thống sân bãi, nhà tập, các
CSVC của Nhà trường đã đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động giáo dục thể chất, nhu
cầu tập luyện và tổ chức các hoạt động TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển thể
chất cho người học. Nhà trường có quy hoạch tổng thể chung, hằng năm đều có
trang bị thêm phương tiện dạy – học, sửa chữa CSVC đáp ứng nhu cầu đào tạo…
Công tác an ninh trật tự an toàn trường học được đảm bảo, tạo nên môi trường tốt
cho SV học tập và rèn luyện.
Tuy nhiên, do khả năng kinh phí của Trường có hạn, nên thư viện chưa được
trang bị đầy đủ và hiện đại để triển khai xây dựng CSDL tài liệu điện tử phục vụ
cho nhu cầu đọc tài liệu online, nghiên cứu từ xa của người học; một số máy móc,
trang thiết bị phục vụ dạy - học chưa được đầu tư hiện đại. Do là Di tích cấp quốc
gia, được xây dựng hơn 90 năm nên một vài văn phòng làm việc, lớp học bị xuống
cấp nên có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH.
Để đảm bảo yêu cầu của công tác đào tạo, thời gian tới Nhà trường phải tích
cực triển khai các dự án sửa chữa các hạng mục bao gồm hệ thống phòng học,

phòng làm việc, KTX… Khẩn trương có các biện pháp giải quyết, khắc phục những
mặt tồn tại, để công tác Thư viện và trang thiết bị, CSVC đáp ứng ngày càng tốt hơn
yêu cầu đào tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và rèn
luyện của SV Nhà trường.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 8: 08
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 08
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0.
Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính
Mở đầu
Trường CĐSP Đà Lạt là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu hoạt động trong
lĩnh vực GD&ĐT thuộc khối sư phạm. Do đó nguồn tài chính hoạt động chủ yếu
của Nhà trường do ngân sách Nhà nước cấp.
Trường tổ chức bộ máy quản lý tài chính phù hợp với các quy định của Nhà
nước, hoạt động chính là đảm nhận công tác chuyên môn nghiệp vụ kế toán tài
chính, tham mưu cho BGH về quản lý và chấp hành pháp luật Nhà nước về quản lý
tài chính. Công tác quản lý tài chính của Trường được sử dụng đúng theo quy định
của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ do Trường ban hành. Các nguồn kinh phí
luôn được sử dụng ưu tiên cho các hoạt động đào tạo, đầu tư tăng cường CSVC
phục vụ dạy học và tiền lương cho CBGV, VC&NLĐ.
Hàng năm, Nhà trường lập kế hoạch đào tạo, và trên cơ sở kế hoạch đào tạo đó
đã xây dựng dự toán thu chi ngân sách theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định
đồng thời phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường đáp ứng được
các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động hợp pháp của Trường.
Công tác tài chính của Trường thực hiện đúng quy định về công khai kịp thời,
minh bạch các nguồn thu, khoản chi.
Nhà trường cũng đã có các giải pháp phù hợp để tăng nguồn thu ngoài ngân
sách để cải thiện thu nhập cho NLĐ.

Tiêu chí 9.1. Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy
định về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
1. Mô tả
Trường CĐSP Đà Lạt là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện quản lý tài chính
theo quy định tại chương “Tài sản và Tài chính” của Điều lệ trường CĐ [H2.2.1.1].
Nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - kế toán theo hướng dẫn của
chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và các văn bản quy định về chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về tài chính, thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày
25/04/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ
[H9.9.1.1]. Nhà trường được Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng giao quyền tự chủ về tài
chính giai đoạn ổn định 3 năm thông qua quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm giai đoạn 2017 – 2019 [H9.9.1.2].
Kế hoạch tài chính hàng năm của Nhà trường được tính toán, cân đối chặt chẽ
theo các nhiệm vụ chi trong năm một cách chính xác trong phạm vi dự toán được
giao theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước [H9.9.1.3].
Để thực hiện chế độ tự chủ về tài chính, Nhà trường đã ban hành Quy chế chi
tiêu nội bộ dựa trên các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, tỉnh Lâm Đồng
và Sở GD&ĐT Lâm Đồng. Quá trình xây dựng Quy chế đảm bảo tính dân chủ,
công khai hóa, có ý kiến đóng góp của toàn thể CB, GV, công nhân viên Nhà
trường và của đội ngũ CBQL tại các cuộc họp Liên tịch Nhà trường với sự thống
nhất cao và được trình Sở GD&ĐT - cấp thẩm quyền phê duyệt, trước khi thực hiện
[H9.9.1.4].
Trong quá trình điều hành, hàng năm, Quy chế chi tiêu nội bộ được rà soát,
điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với các hoạt động của Nhà trường [H5.5.2.16]. Tuy
nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số mục chi cho các hoạt động
chuyên môn, do chưa được đưa vào Quy chế, dẫn đến có những khó khăn nhất định
trong việc hoàn tất thủ tục chứng từ thanh toán cho các hoạt động này.
Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 – 2020 nhằm phát
triển nguồn lực tài chính bao gồm nâng cao hiệu quả sử dụng Ngân sách nhà nước;
tăng thêm kinh phí từ các nguồn thu khác [H1.1.1.2]; xây dựng Kế hoạch thu chi tài

chính trên cơ sở các nguồn hiện có nhằm tăng thu tiết kiệm chi, tạo nguồn kinh phí
ưu tiên cho công tác đầu tư hợp lý, kết hợp mua sắm trang thiết bị phục vụ kịp thời
nhu cầu đào tạo, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, học tập; đẩy mạnh xã hội hóa
hoạt động tài chính của Nhà trường. Trên cơ sở Quyết định giao dự toán Ngân sách
nhà nước hằng năm [H9.9.1.5], Nhà trường xây dựng Dự toán kế hoạch thu, chi
ngân sách hàng năm chi tiết theo thực tế về biên chế CBGV, quy mô đào tạo,
NCKH và các hoạt động khác liên quan phát sinh trong năm kế hoạch, được cấp
trên phê duyệt và niêm yết công khai tại bảng tin của tổ Tài vụ [H9.9.1.6].
Công tác quản lý tài chính của Nhà trường được công khai, minh bạch theo
đúng quy định, cụ thể là Báo cáo công khai tài chính hàng năm được báo cáo trong
Hội nghị CBVC định kỳ [H9.9.1.7]. Trong đó, nguồn thu được báo cáo chi tiết từng
nội dung thu; nguồn chi được báo cáo theo nhóm chi cho con người, chi phục vụ
đào tạo, chi hành chính, chi sửa chữa, mua sắm và chi khác.
Định kỳ hàng năm, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ được thực hiện đầy đủ
theo quy định bởi Ban thanh tra nhân dân của Nhà trường. Phòng Kế hoạch Tài
chính thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra và xét duyệt quyết toán
chi ngân sách năm của Trường. Qua các đợt kiểm tra, duyệt quyết toán gắn với
kiểm tra sổ sách, chứng từ và việc chấp hành chế độ chính sách của Trường đều
được đánh giá đạt, mặc dù vẫn còn có một số vấn đề cần khắc phục, nhưng không
có vi phạm liên quan đến việc thu, chi các nguồn tài chính cũng như không có hiện
tượng tiêu cực, tham ô trong Nhà trường [H9.9.1.8], [H9.9.1.9].
Kết quả kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước năm
2015 của Nhà trường được Kiểm toán Nhà nước đánh giá tốt về tính hiệu quả trong
quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất và các nguồn kinh phí, đạt được những hiệu quả
tích cực: nâng cao đời sống CBGV, tăng cường CSVC Nhà trường, phục vụ cho
công tác giáo dục, đào tạo ngày càng tốt hơn [H9.9.1.10].
2. Điểm mạnh
Xác định công tác quản lý tài chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nên Nhà
trường đã thực hiện công tác quản lý tài chính hết sức chặt chẽ theo đúng quy định

về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu. Hoạt động thu, chi được qui
định rõ ràng, minh bạch trong Quy chế chi tiêu nội bộ.
Việc thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy định về chế độ tài chính đối
với các đơn vị sự nghiệp có thu ở Nhà trường còn được thể hiện ở việc chấp hành
đúng thời hạn nộp báo cáo quyết toán, biểu mẫu báo cáo quyết toán và sổ sách kế
toán đảm bảo theo quy định; chú trọng thực hiện nghiêm túc minh bạch tài chính,
nên không có hiện tượng tiêu cực, tham ô xảy ra trong Nhà trường.
3. Tồn tại
Do trong quá trình hoạt động của Nhà trường, nhiều vấn đề thực tế mới nảy
sinh, như quy mô đào tạo, công tác ĐBCL.., nên Quy chế chi tiêu nội bộ vẫn chưa
bao quát hết các nội dung công việc thực tế phát sinh chi, nhất là trong lĩnh vực
công tác ĐBCL.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường tiếp tục tiến hành việc rà soát, điều
chỉnh, bổ sung đầy đủ các nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ thời kỳ ổn định
2017 – 2019 hoặc xây dựng và ban hành mới Quy chế chi tiêu nội bộ, áp dụng từ
năm 2020, trong đó chú trọng đến công tác ĐBCL, đáp ứng kịp thời yêu cầu của
thực tế hoạt động và sự phát triển của Nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 9.2. Các nguồn thu tài chính ổn định, đáp ứng hoạt động đào tạo,
nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của Nhà trường
1. Mô tả
Hàng năm, ngân sách Nhà nước cấp từ 85% đến 90% tổng nguồn chi thường
xuyên tại Trường và từ 10% đến 15% được bổ sung từ nguồn thu sự nghiệp tại đơn
vị. Các nguồn tài chính của Nhà trường đều hợp pháp, đúng theo quy định, nguồn
thu tài chính tại Trường ổn định, đáp ứng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động
khác của Nhà trường và được hoạch toán vào các tài khoản theo đúng quy định Chế
độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành [H9.9.2.1].
Nguồn thu của Nhà trường gồm:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp:
Ngân sách Nhà nước cấp ổn định hàng năm với tỷ lệ khoảng từ 85% đến 90%
tổng chi thường xuyên, thông qua các quyết định giao dự toán thu chi hàng năm của
Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng [H9.9.1.5].
- Nguồn thu sự nghiệp:
Thu lệ phí tuyển sinh được thực hiện theo Thông tư liên tịch số
21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 và Thông tư liên tịch số
40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 [H9.9.2.2].
Thu học phí các lớp đào tạo đối với các lớp hệ VLVH được thực hiện theo
công văn số 1890/STC-HCSN ngày 05/10/2011 của Sở Tài chính Lâm Đồng và
Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng,
thông qua các thông báo thu học phí hàng năm của Nhà trường [H9.9.2.3].
Thu từ các hoạt động liên kết đào tạo với các trường đại học trên cả nước
[H3.3.5.4], và thu các hoạt động dịch vụ nhà giữ xe, căn tin, nhà đa chức năng,
phòng tập Khiêu vũ thể thao, Trung tâm NN-TH... nhờ việc khai thác hiệu quả điều
kiện CSVC hiện có của Nhà trường [H9.9.2.4], [H9.9.2.5], [H9.9.2.6], [H9.9.2.7],
[H9.9.2.8].
Tổng kinh phí từ các nguồn thu của Nhà trường trong 6 năm gần đây:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chia ra
Năm

Tổng số

NSNN cấp

NSNN cấp

Thu phí,

Thu SN

chi T.xuyên

không TX

lệ phí

khác

Năm 2014

30.026

23.052

450

3.578

2.946

Năm 2015

28.568

22.241

575

3.463

2.289

Năm 2016

22.998

18.190

465

2.814

1.529

Năm 2017

24.589

20.059

639

2.721

1.170

Năm 2018

20.674

16.904

930

1.908

932

Năm 2019

22.040

15.603

1.730

1.700

3.007

Bên cạnh việc thực hiện nhiều biện pháp để tăng nguồn thu bổ sung kinh phí
hoạt động, Nhà trường triệt để thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên,
thông qua việc “siết chặt” chi tiêu được qui định rõ ràng, cụ thể trong Quy chế chi
tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả [H5.5.2.16].
Hằng năm, Nhà trường căn cứ Kế hoạch hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế
và dự trù kinh phí của hoạt động này cho các hoạt động như biên soạn chương trình,
xây dựng ĐCCT, thành lập các hội đồng thẩm định, tổ chức các hội thảo khoa học;
xuất bản các Tập san khoa học và rèn luyện nghề của Trường..., Nhà trường đã bố
trí khoản kinh phí phù hợp cho hoạt động NCKH [H2.2.3.4], [H9.9.2.9]. Nguồn thu
tài chính hàng năm luôn đáp ứng đủ hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động
hợp pháp khác của Nhà trường, thể hiện ở số thu trích lập quỹ cơ quan trong Báo
cáo công khai tài chính cơ quan [H9.9.1.7].
Tất cả các khoản thu, chi đều được phản ánh vào Báo cáo tài chính

dưới sự

giám sát của Ban thanh tra nhân dân và được Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng thẩm định
quyết toán hàng năm và báo cáo của Kiểm toán nhà nước [H9.9.1.8], [H9.9.1.9],
[H9.9.1.10].
2. Điểm mạnh
Xác định đào tạo và NCKH là hoạt động rất quan trọng trong một trường đào
tạo chuyên nghiệp, nên Nhà trường đã giành một khoản kinh phí phù hợp cho họa
động này. Hàng năm, nguồn tài chính của Nhà trường do ngân sách nhà nước cấp,
cùng nguồn kinh phí còn được bổ sung từ học phí các hệ đào tạo giáo dục nghề
nghiệp, các lớp VLVH và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, liên kết đào tạo, do vậy
nguồn tài chính của Nhà trường được đảm bảo ổn định, đáp ứng được các hoạt động
đào tạo, NCKH, các hoạt động phục vụ và các hoạt động hợp pháp khác của Nhà
trường.
3. Tồn tại
Do trong các năm gần đây kinh phí ngày càng eo hẹp, do quy mô đào tạo giảm,
nên Trường chưa nâng được định mức về chế độ đối với các hoạt động đào tạo và
NCKH, như tiền thanh toán giờ phụ trội, hội thảo khoa học, đề tài, chế độ công tác
phí... theo qui định mới mà Sở Tài chính, HĐND đã ban hành.

4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường tăng cường các biện pháp để duy trì
nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, thông qua việc hoàn thành chỉ tiêu tuyển
sinh hàng năm theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường mở những mã ngành
đào tạo giáo dục nghề nghiệp; liên kết đào tạo với các trường đại học, CĐ khác; thu
hút tuyển sinh các lớp CĐ mầm non hệ VLVH; đồng thời tiếp tục khai thác có hiệu
quả CSVC thông qua các loại hình hợp đồng khai thác dịch vụ phục vụ sự nghiệp
giáo dục, thể thao... phù hợp môi trường sư phạm để tăng thêm nhiều nguồn thu hợp
pháp, đảm bảo tính ổn định của các nguồn thu ngoài ngân sách, bổ sung cho nguồn
tài chính của Nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 9.3. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, nhân viên
biết và tham gia kiểm tra, giám sát.
1. Mô tả
Công tác quản lý tài chính được chuẩn hóa, công khai minh bạch, theo đúng
quy định [H9.9.3.1], và được tin học hóa từ năm 2006 với sự hỗ trợ của các phần
mềm phục vụ cho công tác kế toán, quản lý lương, học phí... đã giúp Nhà trường
quản lý tốt hơn công tác tài chính. Ngoài ra, Nhà trường còn liên kết với Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng để triển khai dịch vụ thanh
toán qua tài khoản của CBVC & NLĐ các khoản lương và thu nhập cá nhân khác.
Thông báo thu học phí và các khoản chi cho cá nhân được thông báo rộng rãi trên
bảng thông báo của Phòng HCTH, tổ Tài vụ [H9.9.2.3], [H9.9.3.2].
Khi niên độ tài chính năm kết thúc, hệ thống sổ sách kế toán hoàn thành đưa
vào lưu trữ theo danh mục lưu trữ sổ kế toán hàng năm [H9.9.3.3], tạo thuận lợi cho
công tác kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán.
Hàng năm, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra và xét duyệt quyết
toán thu, chi ngân sách năm của Trường; đồng thời, Ban thanh tra nhân dân của Nhà
trường cũng tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ tình hình quản lý thu, chi
các nguồn tài chính trong Nhà trường theo quy định. Trong thời gian từ năm 2014

đến 2019, Đoàn Kiểm toán nhà nước đã về Trường kiểm toán theo kế hoạch. Qua
các đợt thanh tra kiểm toán, kiểm tra cho thấy Nhà trường không có vi phạm nào
liên quan đến việc chi các nguồn tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính hàng năm
của Nhà trường và thẩm định quyết toán của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng như
kết luận của kiểm toán nhà nước [H9.9.1.7], [H9.9.1.9], [H9.9.1.10].
Việc phân bổ tài chính hàng năm, Nhà trường căn cứ Luật Ngân sách nhà
nước, trực tiếp dựa vào các văn bản tài chính của cơ quan cấp trên quy định về các
nguyên tắc phân bổ và sử dụng kinh phí để xây dựng dự toán thu chi ngân sách và
chi phí cho các hoạt động của Nhà trường [H9.9.3.4], [H9.9.1.6], [H9.9.2.1]. Kinh
phí dành cho các mảng hoạt động khác nhau trong Nhà trường như đào tạo, NCKH,
phục vụ đời sống CB, GV, công nhân viên... thực hiện theo đúng Quy chế chi tiêu
nội bộ, được thể hiện qua bảng thống kê tỷ lệ hằng năm [H5.5.2.16], [H9.9.3.5].
Trong Hội nghị CBVC & NLĐ hàng năm, Nhà trường thực hiện báo cáo công
khai các nguồn tài chính, sử dụng và thanh quyết toán theo năm tài chính và báo cáo
công khai các quỹ và việc sử dụng các quỹ theo quy định. Để thuận lợi cho CB, GV,
NV biết, kiểm tra và giám sát, Nhà trường thực hiện chuyển đổi các báo cáo tài
chính từ mã hoá theo tài khoản, mục lục ngân sách sang các nhóm nội dung chi cụ
thể trong báo cáo công khai các nguồn tài chính, sử dụng và thanh quyết toán của
Nhà trường và báo cáo công khai các quỹ và việc sử dụng các quỹ được công khai
trực tiếp trên Hội nghị CBVC & NLĐ hàng năm [H9.9.1.7].
Hàng năm, thông qua các Hội nghị CBVC & NLĐ, Hội nghị đối thoại giữa
Hiệu trưởng với CBVC & NLĐ; ý kiến của CB, GV, NV Nhà trường và ý kiến tại
các Hội nghị Liên tịch, Trưởng/ Phó phòng, khoa, để điều chỉnh quy chế chi tiêu nội
bộ theo đúng mục đích sử dụng và tình hình thực tế của Nhà trường. Các ý kiến
phản hồi của các bộ phận liên quan đến các hoạt động tài chính cho thấy công tác
chi tài chính của Nhà trường trong những năm qua đúng mục đích [H9.9.1.4],
[H1.1.2.9], [H9.9.3.6].
2. Điểm mạnh
Xác định việc công khai tài chính là nội dung quan trọng tạo sự tin tưởng của
CB, GV, công nhân viên vào sự công bằng, hợp lý của Nhà trường, tạo sự đoàn kết

trong nội bộ cơ quan. Hằng năm, Nhà trường đã thực hiện đúng các quy định về
công khai, minh bạch trong quản lý tài chính khi kết thúc niên độ tài chính năm đến
toàn thể CBVC & NLĐ biết, thực hiện và tham gia kiểm tra, giám sát.
Các báo cáo công khai tài chính trong nội bộ Nhà trường được chuyển đổi từ
mã hoá theo tài khoản, mục lục ngân sách sang các nhóm nội dung chi cụ thể để
CB, GV, NV hiểu, biết, kiểm tra và giám sát các hoạt động tài chính của đơn vị.
3. Tồn tại
Các báo cáo tài chính công khai trong Hội nghị CBVC & NLĐ được Nhà
trường báo cáo hoạt động chuyên môn theo nhóm nội dung, số liệu báo cáo theo
năm nên một số nhóm nội dung chỉ mang tính tổng hợp, chưa liệt kê chi tiết theo
từng nhóm nhỏ nội dung chi nên CB, GV, NV chưa thật thuận lợi trong việc nắm
bắt để tham gia kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
Do website của Nhà trường trong giai đoạn hoàn thiện, nên còn một số bất cập
nhất định, do đó công tác công khai tài chính chưa công khai trên trang Website của
Nhà trường.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019 – 2020, Nhà trường xây dựng báo cáo công khai tài chính
một cách chi tiết nhất, tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các nguồn tài chính
và tăng cường thêm nhiều hình thức công khai, đặc biệt sẽ tiến hành công khai trên
Website của Trường để CB, GV, NV trong Trường biết và tham gia kiểm tra, giám
sát thường xuyên, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí đáp ứng yêu cầu đào
tạo, NCKH và các hoạt động hợp pháp khác của Nhà trường.
Đồng thời, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Nhà trường và các phòng, ban chức
năng khẩn trương hoàn thành dự toán tài chính được cấp phát trong năm, xây dựng
kế hoạch thu chi cụ thể cho từng hoạt động nhằm sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu
quả cao, thông báo dự toán rộng rãi tới toàn thể CB, GV, NV biết và thực hiện.
5. Tự đánh giá: Đạt
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Nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân
đối giữa nguồn thu và nguồn chi. Nguồn thu của Nhà trường ổn định, đáp ứng đủ
hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động hợp pháp khác tại đơn vị, tiết kiệm chi
hành chính để tăng các khoản trích lập quỹ cơ quan, tăng thu nhập của CB, GV, NV
và sự chủ động nguồn vốn đối ứng trong đầu tư phát triển sự nghiệp. Tổ chức thực
hiện tốt việc công khai, minh bạch công tác quản lý tài chính theo quy định, tạo điều
kiện để CBVC & NLĐ tự kiểm tra, giám sát tài chính của bản thân và Nhà trường
trong thực hiện thu chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về chế độ tài
chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu được áp dụng tại Trường CĐSP Đà Lạt,
góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí đáp ứng yêu cầu đào
tạo, NCKH và các hoạt động hợp pháp khác của Nhà trường.
Tuy nhiên, công tác tài chính và quản lý tài chính của Trường vẫn còn những
mặt tồn tại, đó là, Quy chế chi tiêu nội bộ vẫn chưa bao quát hết các nội dung công
việc thực tế phát sinh chi; Trường chưa nâng được định mức về chế độ đối với các
hoạt động đào tạo và NCKH theo qui định mới mà Sở Tài chính, HĐND đã ban
hành; hoạt động tài chính chưa được công khai trên trang Website của Trường. Do
vậy, trong thời gian sắp tới, Nhà trường cần tăng cường các biện pháp mở rộng các
hoạt động để tạo thêm nguồn thu cho Trường từ công tác tuyển sinh, liên kết đào
tạo, khai thác sử dụng hiệu quả mặt bằng – CSVC Nhà trường... Từ đó, Trường sẽ
có điều kiện kinh phí tốt hơn, đáp ứng hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH và từng
bước điều chỉnh nâng định mức chi cho các hoạt động, kể cả chi thu nhập tăng thêm
cho CBVC & NLĐ hàng năm.
Tổng số tiêu chí của tiêu chuẩn 9: 03
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 03
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội
Mở đầu
Trong quá trình hoạt động, Trường CĐSP Đà Lạt luôn coi trọng việc đẩy mạnh
quan hệ với xã hội nhằm phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường, góp phần giáo
dục toàn diện SV, đồng thời thực hiện trách nhiệm của Nhà trường đối với xã hội.
Chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị trong Nhà trường đã thiết lập được các
mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, TDTT, thông tin đại chúng... ở địa
phương, qua đó thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT góp phần
quan trọng trong đào tạo và rèn luyện cho người học. Đồng thời, Nhà trường duy trì
được các mối quan hệ với chính quyền các cấp và các cơ quan, đoàn thể, các doanh
nghiệp trên địa bàn để tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa - xã hội và liên kết
đào tạo, thể hiện tốt trách nhiệm của CB, GV, công nhân viên và SV Nhà trường với
cộng đồng xã hội.
Tiêu chí 10.1. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở
văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương
1. Mô tả
Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ giao ước kết nghĩa với Đoàn ca múa
nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng, tạo được mối quan hệ tốt với Sở VH-TT&DL. Thông
qua mối quan hệ này, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng phối hợp, hỗ trợ
biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật của Nhà trường. Nhờ vậy, Đoàn thanh
niên phối hợp với Phòng TCCB-CTSV, đã tổ chức được nhiều chương trình biểu
diễn văn nghệ có chất lượng [H10.10.1.1].
Trong lĩnh vực TDTT, Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với Trung
tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng. Kết quả mối quan hệ này là
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ CSVC sân bãi phục
vụ hoạt động giảng dạy các học phần TDTT và phục vụ các Hội thao của Trường
[H8.8.6.4].
Trong quan hệ với các trường CĐ, đại học và các cơ quan chức năng liên quan
trên địa bàn, Trường đã chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các

hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ
Chí Minh, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt
Nam; hoạt động này sau đó đã được Khối thi đua các trường CĐ, đại học trên địa
bàn đưa vào thành hoạt động truyền thống của Khối. Hoạt động đã mang lại hiệu
quả tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CBVC &
NLĐ của khối các trường đại học, CĐ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có
Trường CĐSP Đà Lạt [H10.10.1.2], [H10.10.1.3].
Đoàn Thanh niên Trường CĐSP Đà Lạt trong giai đoạn 2014 - 2019 đã có nhiều
đóng góp trong phong trào xây dựng hình ảnh Nhà trường, cùng với Đoàn thanh niên
khối các trường CĐ, đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động ý
nghĩa hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, qua đó tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho
đoàn viên, SV của Nhà trường nói riêng và SV các trường CĐ, đại học trên địa bàn nói
chung [H10.10.1.4].
Trường thiết lập quan hệ chặt chẽ với Trung tâm lễ hội Văn hóa – Du lịch tỉnh
Lâm Đồng và các tổ chức đoàn thể cấp Tỉnh, Khối trong tổ chức các hoạt động với
quy mô lớn chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của địa
phương và đất nước. Trong các lần tổ chức đó, Sở VH-TT&DL thường tham mưu
UBND tỉnh Lâm Đồng điều động hàng trăm SV Trường CĐSP Đà Lạt tham gia tập
luyện, biểu diễn trong chương trình khai mạc, bế mạc Festival Hoa Đà Lạt, tham gia
phần hội Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức tại Đền thờ Âu Lạc, khu du lịch đèo Pren
vào ngày 10/3 Âm lịch hàng năm [H10.10.1.5].
Đối với các cơ sở thông tin đại chúng, Trường chưa có văn bản kí kết, thỏa
thuận hợp tác chính thức với tổ chức, đơn vị nào. Tuy nhiên, Nhà trường cũng có
mối quan hệ khá liên tục và chặt chẽ với một vài đơn vị, như Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng để làm các phóng sự về những hoạt động
nổi bật của Nhà trường và các tổ chức đoàn thể như câu lạc bộ Ngân hàng máu
sống, câu lạc bộ Kỹ năng sống; các hoạt động văn hóa văn nghệ và TDTT,...
[H6.6.2.18].
2. Điểm mạnh
Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với một số cơ sở văn hóa, nghệ

thuật, TDTT, thông tin đại chúng ở địa phương. Từ đó, Nhà trường đã phối hợp với
các đơn vị này tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu, các phong trào văn hóa, văn
nghệ, TDTT,… trong Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Cán bộ, GV, công nhân viên và SV Nhà trường tham gia và có nhiều đóng góp
cho hoạt động văn hoá, nghệ thuật, TDTT ở địa phương.
3. Tồn tại
Nhà trường vẫn chưa có văn bản kí kết, thỏa thuận hợp tác chính thức với một
cơ quan thông tin đại chúng.
Trường chưa có nhiều mối quan hệ chính thức với các cơ sở văn hóa, nghệ
thuật, TDTT ở địa phương.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ tiếp tục có kế hoạch, ký biên bản thỏa
thuận hợp tác với một số cơ sở thông tin đại chúng, nhất là cơ quan Đài Phát thanh
Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, để thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - xã
hội.
Đối với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, TDTT mà các bên chính thức đã có
các văn bản thỏa thuận hợp tác, ký kết, Nhà trường tiếp tục nâng cao hiệu quả phối
hợp tổ chức các hoạt động với tổ chức, đơn vị này để đạt hiệu quả cao hơn.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính
quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá
- xã hội
1. Mô tả
Thực hiện Nguyên lý giáo dục của Đảng “Học đi đôi với hành, giáo dục kết
hợp với lao động sản xuất, Nhà trường gắn liền với xã hội”, Nhà trường luôn quan
tâm, xác định mối quan hệ mật thiết giữa Nhà trường và xã hội là một trong những
yếu tố quan trọng giúp Trường CĐSP Đà Lạt hoàn thành nhiệm vụ chính trị được
giao nói chung và các hoạt động văn hoá - xã hội nói riêng. Trong những năm qua,
tuy chưa có văn bản thỏa thuận hợp tác, ký kết cụ thể nào thể hiện mối quan hệ giữa

Nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương, nhưng thực tế,
Nhà trường đã phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để
tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động văn hoá - xã hội, đạt hiệu quả khá tốt.
Hàng năm, Nhà trường thực hiện ký kết với Công an Phường 10, nơi địa bàn
Nhà trường đóng chân và các đơn vị Trường THPT Trần Phú, trường THCS Phan
Chu Trinh về việc quản lý học sinh, SV nhằm đảm bảo an ninh trật tự trường học,
đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền về
Luật An toàn giao thông đường bộ và ý thức tham gia giao thông cho học sinh, SV
Nhà trường [H10.10.2.1].
Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức cho người học được
giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như: Đoàn thanh niên
Học viện Lục Quân Đà Lạt; Chi đoàn cơ sở thanh niên công an trại giam tỉnh; ký
kết với các đơn vị nơi địa bàn Nhà trường đứng chân như: Đoàn thanh niên Phường
9 - thành phố Đà Lạt. Định kỳ hàng năm, Đoàn trường và các đơn vị kết nghĩa đã tổ
chức các hoạt động, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT và một số hoạt động xã hội
khác như công tác từ thiện, quyên góp ủng hộ, tặng quà cho trẻ em, học sinh vùng
khó khăn,… Qua các hoạt động này đã giúp cho người học nâng cao nhận thức và
trải nghiệm thực tế, được các cấp chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao
[H10.10.2.2].
Các hoạt động nhân đạo như xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Trường
giúp trường”, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt, thực hiện cuộc vận động
“Ngày vì người nghèo”,… được Trường quan tâm, chủ động tích cực hưởng ứng,
trực tiếp thông qua các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội SV
Nhà trường, tạo ra phong trào rộng rãi thường xuyên trong toàn thể CBVC & NLĐ
và SV [H10.10.2.3].
Nhà trường, trực tiếp là Hội Chữ thập đỏ Trường, phối hợp với Hội Chữ thập
đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện và tổ chức lễ tôn vinh
những người hiến máu tình nguyện; phối hợp với Sở VH-TT&DL Lâm Đồng tham
gia hoạt động văn hóa tại các kỳ lễ hội Festival Hoa Đà Lạt và Lễ hội Giỗ tổ Hùng
Vương hàng năm [H10.10.2.4], [H10.10.1.5].

Định kỳ, vào đầu mỗi năm học, Phòng TCCB-CTSV Nhà trường đều tổ chức
tập huấn cho Ban cán sự các lớp, kết hợp tham quan, học tập tại Bảo tàng Lâm
Đồng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp SV hiểu về các giá trị văn
hóa lịch sử của dân tộc nói chung và của địa phương Lâm Đồng nói riêng. Qua đó
hình thành nên ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc cho SV Nhà trường
[H10.10.2.5].
Đối với các tổ chức đoàn thể, Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ và
phối hợp thực hiện nhiều hoạt động văn hóa - xã hội, điển hình như phối hợp với
Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức hội trại “Vì an ninh tổ quốc” kỷ niệm 70 năm Ngày
truyền thống Công an nhân dân; phối hợp với Chi đoàn Phòng Chính trị Học viện
Lục quân tiến hành chăm sóc, làm vệ sinh, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang
Liệt sĩ thành phố Đà Lạt; phối hợp với huyện Đoàn Cát Tiên xây dựng Nhà nhân ái
tặng cho gia đình đoàn viên khó khăn tại xã Tiên Hoàng, xây dựng sân bê tông cho
02 gia đình chính sách tại xã Đạ Tông và Đạ M’rông huyện Đam Rông, xây dựng
công trình thắp sáng đường quê tại xã N’Thol Hạ huyện Đức Trọng;... [H10.10.2.6],
[H10.10.2.7], [H10.10.2.8].
Trong hoạt động phối hợp với đoàn thể ở địa phương, trong giai đoạn 2014 2019, Nhà trường thông qua trực tiếp Đoàn Thanh niên, đã phối hợp khá hiệu quả
với Huyện đoàn Đam Rông, Huyện đoàn Cát Tiên, Huyện đoàn Đức Trọng để thực
hiện chiến dịch “Mùa hè xanh” với nhiều hoạt động văn hoá - xã hội có ý nghĩa
thiết thực và hiệu quả, được Tỉnh đoàn Lâm Đồng và Trung Ương đoàn đánh giá
cao [H10.10.2.7], [H10.10.2.8].
2. Điểm mạnh
Nhà trường, các tổ chức chính trị trong Trường... trong các năm qua đã thiết
lập được các mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa
phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội. Với thế mạnh của Đoàn Thanh
niên, Hội SV... trong nhiều năm liền được đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc,
nên đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả
cao.
3. Tồn tại

Nhà trường vẫn chưa có văn bản thiết lập quan hệ chính thức với chính quyền,
cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hóa - xã hội.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, ký biên bản thỏa
thuận hợp tác, ký kết thể hiện mối quan hệ giữa Nhà trường với chính quyền và các
cơ quan, đoàn thể ở địa phương, nhất là địa phương Phường 9, Phường 10 thành
phố Đà Lạt để thực hiện tốt các hoạt động văn hoá - xã hội.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về tiêu chuẩn 10
Trong những năm 2014 - 2019, Trường CĐSP Đà Lạt thông qua các đơn vị
chức năng và các tổ chức đoàn thể, đã thiết lập được quan hệ với một số cơ sở văn
hoá, nghệ thuật, TDTT, thông tin đại chúng, chính quyền và đoàn thể địa phương để
tổ chức triển khai hiệu quả nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, văn hóa - xã
hội,... được chính quyền, tổ chức ở địa phương ghi nhận bằng các hình thức khen
thưởng, chứng nhận khác nhau.
Các hoạt động TDTT và văn hóa - xã hội vừa thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp
đối với địa phương, vừa quảng bá hình ảnh của Nhà trường và góp phần giáo dục
toàn diện người học, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu
xã hội.
Tuy có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực văn nghệ, TDTT,
các hoạt động văn hóa - xã hội... nhưng Nhà trường vẫn chưa có văn bản thiết lập
quan hệ chính thức với chính quyền, cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện
các hoạt động văn hóa - xã hội.
Từ năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, ký biên bản thỏa
thuận hợp tác, ký kết thể hiện mối quan hệ giữa Nhà trường với chính quyền và các
cơ quan, đoàn thể ở địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng nhằm mục đích
góp phần giáo dục toàn diện SV, tuyên truyền hình ảnh Nhà trường đồng thời thực
hiện trách nhiệm của Nhà trường đối với xã hội.
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PHẦN IV. KẾT LUẬN
Đảm bảo chất lượng giáo dục là vấn đề quan trọng, có tính chất quyết định sự
tồn tại và phát triển của Nhà trường trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Nhận
thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục để
không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, Trường CĐSP Đà Lạt đã triển
khai công tác tự đánh giá ngay từ năm 2010 (lần 1). Lần đánh giá này là lần tự đánh
giá thứ 2 của Nhà trường, vì thế Trường đã tiến hành công tác tự đánh giá một cách
nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo kết quả chính xác, phản ánh đúng thực trạng
của Trường.
Trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên
trách để thực hiện nhiệm vụ thu thập minh chứng, dự thảo báo cáo theo từng tiêu
chuẩn, tiêu chí. Trong quá trình tự đánh giá, Nhà trường huy động tất cả các nguồn
lực hiện có, các thành phần trong nhà trường cùng tham gia và đóng góp ý kiến từ
cấp lãnh đạo, quản lý đến đội ngũ giảng viên, CBVC, người lao động và các lực
lượng xã hội khác. Nhà trường đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của Cục Khảo thí
và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung và hoạt
động trong nhà trường được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục trường cao đẳng với 10 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí (công văn số
462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục). Mỗi tiêu chí đều được báo cáo thành 05 phần gồm mô tả, điểm
mạnh, tồn tại, kế hoạch hành động và mức độ tự đánh giá. Tuy nhiên, do đội ngũ
nhân sự của Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách phần lớn
là cán bộ quản lý, thường có công việc đột xuất, một số cán bộ mới tiếp cận với
công tác này nên không tránh khỏi những hạn chế về kỹ năng viết và thu thập minh
chứng.
Bên cạnh đó, Trường là đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Lâm Đồng nên cơ chế
quản lý có nhiều điểm khác biệt so với các trường chuyên nghiệp khác, đặc biệt là
quy định cụ thể về cơ cấu ngành nghề đào tạo, công tác tuyển dụng giảng viên, bố
trí CBGV, cơ cấu phòng ban thuộc Trường, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài

chính …Trong những năm gần đây có sự thay đổi về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
cũng như sắp xếp lai các đơn vị phòng, khoa thuộc trường nên các hoạt động của
Nhà trường thường xuyên biến động, khó ổn định, dẫn đến rất khó khăn trong việc
tìm kiếm và thu thập minh chứng.
Thông qua quá trình tự đánh giá chất lượng CSGD, Nhà trường đã tự đánh giá
được hiện trạng về tất cả các mặt từ sứ mạng, mục tiêu, công tác quản lý, đội ngũ,
đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, đội ngũ
CBGV và người lao động, cơ sở vật chất, công khai tài chính, quan hệ Nhà trường
và xã hội …từ đó xác định được những điểm mạnh, những tồn tại và đề ra kế hoạch
hành động khắc phục những tồn tại và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công
tác điều hành và tổ chức quản lý Nhà trường. Căn cứ vào kết quả triển khai hoạt
động tự đánh giá chất lượng CSGD, Nhà trường tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời
khắc phục hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả những mặt đã làm được, cải tiến chất
lượng, điều chỉnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu
cầu xã hội. Đồng thời, qua đánh giá giúp cho cán bộ, viên chức, người lao động và
SV,HV của Nhà trường nhận thức rõ hơn về sứ mạng, mục tiêu của Nhà trường
cũng như công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục của Trường
nói riêng và của toàn xã hội nói chung./.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Mã trường:

C42

Tên trường:

Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Khối ngành: Sư phạm
Ngày hoàn thành tự đánh giá:
Các mức đánh giá: Đ: Đạt; C: Chưa đạt: KĐG: Không đánh giá

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng & mục tiêu của
Trường CĐ
Đ
1.1
1.2

Đ

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý
2.1
Đ

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ CBQL, GV &
Nhân viên
5.1
Đ
5.2

Đ

5.3

Đ

5.4

Đ

2.2

Đ

5.5

Đ

2.3

Đ

5.6

Đ

2.4

Đ

5.7

Đ

2.5

Đ

2.6

Đ

2.7

Đ

6.2

Đ

2.8

Đ

6.3

Đ

2.9

Đ

6.4

Đ

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
3.1
Đ

Tiêu chuẩn 6: Người học
6.1
Đ

Tiêu chuẩn 7: NCKH, phát triển &
chuyển giao CN
7.1
Đ

3.2

Đ

7.2

Đ

3.3

Đ

7.3

Đ

3.4

Đ

7.4

Đ

3.5

Đ

7.5

3.6

Đ

C

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, TTB học tập
&CSVC khác

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo
4.1
Đ

8.1

Đ

8.2

Đ

4.2

Đ

8.3

Đ

4.3

Đ

8.4

Đ

4.4

Đ

8.5

Đ

4.5

Đ

8.6

Đ

4.6

Đ

8.7

Đ

4.7

Đ

8.8

Đ

4.8

Đ

4.9

Đ

Tiêu chuẩn 9: Tài chính & quản lý tài
chính
9.1
Đ
9.2

Đ

9.3

Đ

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà
trường & XH
10.1
Đ
10.2

Đ

Tổng hợp:
- Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt: 10; Số tiêu chí đạt: 54 (chiếm 98,18%).
- Số tiêu chí chưa đạt: 01 (chiếm 1,82%); Số tiêu chí không đánh giá: 0 (chiếm 0%).
Đà Lạt, ngày tháng năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

ThS Huỳnh Linh Bảo

PHẦN V. PHỤ LỤC
Phụ lục 1
CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/8/2019
I. Thông tin chung của nhà trường
1. Tên trường (theo quyết định thành lập):

Tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT
Tiếng Anh: Pedagogical College of Dalat
2. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: Trường CĐSP Đà La ̣t
Tiếng Anh: Không
3. Tên trước đây (nếu có): Không
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Sở GD&ĐT Lâm Đồng
5. Địa chỉ trường: 109 Yersin, Phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: (0263).3822489 Số fax: (0263).3834732

E-mail: cdspdalat@lamdong.edu.vn; Website: www.cdspdalat.edu.vn
7. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): Ngày 06 tháng 10 năm 1976
8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: Tháng 7 - 1976
9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 10 - 1978
10. Loại hình trường đào tạo:

Công lập 

Bán công

Dân lập

Tư thục

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)............................................................
II. Giới thiệu khái quát về nhà trường
11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu tóm tắt

các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật
(không quá 1 trang).
Trường CĐSP Đà Lạt là một trong sáu trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh phía

Nam được Chính phủ ra quyết định thành lập ngày 6 tháng 10 năm 1976.
Từ năm 1978 – 1991, hàng chục ngàn sinh viên CĐSP Đà Lạt đã ra trường đáp
ứng nhu cầu giáo viên THCS cho ngành GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng và họ đã trở thành
lực lượng chủ đạo, cốt cán trong mạng lưới các trường THCS tỉnh nhà.
Trước yêu cầu sắp xếp cơ cấu mạng lưới các trường sư phạm trên địa bàn tỉnh,
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định số 518/UB-TC ngày 20/8/1992 về việc hợp
nhất ba trường gồm CĐSP Đà Lạt, Trung học sư phạm Lâm Đồng và Sư phạm Mầm
non Lâm Đồng thành một trường sư phạm với tên gọi là Trường CĐSP Đà Lạt, có
nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo đội ngũ giáo viên các bậc học từ Mầm non, Tiểu học,
THCS và bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường học từ Mầm non đến THCS cho tỉnh
Lâm Đồng. Việc hợp nhất các trường sư phạm đã mở ra một chặng đường phát triển
mới, Trường liên tục mở rộng các trình độ đào tạo, các mã ngành đào tạo và loại
hình đào tạo.
Cơ cấu ngành nghề đào tạo của nhà trường được xây dựng phù hợp với nhu cầu
nguồn nhân lực của tỉnh Lâm Đồng và các Tỉnh lân cận. Trường có 19 ngành đào
tạo; trong đó có 09 ngành đào tạo sư phạm trình độ cao đẳng hệ chính quy, 04 ngành
đào tạo nghề trình độ cao đẳng hệ chính quy, 01 ngành đào sư phạm trình độ trình
độ cao đẳng VLVH, 01 ngành đào sư phạm trình độ trung cấp VLVH và 04 ngành
đào tạo khác. Ngoài ra, Nhà trường liên kết đào tạo liên thông 13 ngành sư phạm
trình độ đại học hệ VLVH với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước.
Cơ cấu tổ chức của Trường hiện nay gồm có Hội đồng Trường; Ban Giám Hiệu;
Hội đồng Khoa học & Đào tạo; 05 phòng chức năng; 04 Khoa chuyên môn; 03
trung tâm và tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học. Tính đến
30/8/2019, tổng số CBVC, GV của Trường là 147. Trong đó giảng viên là 117 có
trình độ TS 02, ThS 59, ĐH 12.
Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, hơn 40 năm qua, CBVC, GV và NLĐ
của nhà trường vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ
trưởng Bộ GD & ĐT, Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng.

Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong
sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
của nhà trường.
Các đoàn thể, công đoàn Trường liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu Công
đoàn vững mạnh và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào thi
đua của nhà trường, của ngành giáo dục Lâm Đồng; Phong trào Đoàn thanh niên và
Hội sinh viên Trường là một trong những điểm sáng của phong trào Đoàn, Hội của
Tỉnh đoàn Lâm Đồng với nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực, hiệu quả và được
Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội tặng nhiều bằng khen.
12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành chính

của nhà trường).

13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường (các phòng, ban, khoa,

trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).

Chức
Các đơn vị

Họ và tên

(bộ phận)

danh,

Điện thoại

học vị,

Email

chức vụ
1. Hiệu trưởng
ThS.
Ban giám hiệu

Huỳnh Linh Bảo

Hiê ̣u

hieutruong.cdspd
0977.447.113

trưởng

alat@lamdong.ed
u.vn

2. Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thi ̣
Ban giám hiệu

Phương Thảo

ThS.
P.Hiê ̣u

0918.815.810

trưởng
ThS.

Ban giám hiệu

Phan Văn Bông

P.Hiê ̣u
trưởng

ng.thaophuong@
gmail.com

phtpvbong@
0918.249.065

cdspdalat.edu.vn

3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,...
ThS.
Huỳnh Linh Bảo

Bí thư
Đảng ủy

hieutruong.cdspd
0977.447.113

ThS.

Đảng bộ Trường
Vũ Đình Sơn

Phó Bí
thư

Phan Văn Bông

0919.062.343

Đoàn Thanh niên

PhanVăn Minh

Hội Sinh viên

Nguyễn Đình Hải

ThS.
Bí thư
ThS.
Chủ tịch

@cdspdalat.edu.
vn

ThS.
Chủ tịch

u.vn
vudinhson

Đảng ủy
Công đoàn
Trường

alat@lamdong.ed

phtpvbong@
0918.249.065
0975.789.978

0989.691.748

cdspdalat.edu.vn
anhminh.tamly@
gmail.com
hoisinhvien
@cdspdalat.edu.

vn
Hội chữ thập đỏ

Lê Xuân Sơn

Hội khuyến học

Phan Văn Bông

ThS.
Chủ tịch

0908.931.039

ThS.
Chủ tịch

lesoncdsp
@gmail.com
phtpvbong@

0918.249.065

cdspdalat.edu.vn

4. Các phòng, ban chức năng
Phòng ĐTKH&CN

ThS.
Đào Thanh Hải

Trưởng

0913.668.063

phòng

GVC Phòng HCTH

Vũ Đình Sơn

ThS.

haidccdspdl@
yahoo.com.vn

vudinhson
0919.062.343

Trưởng

@cdspdalat.edu.
vn

phòng
GVC Phòng TCCB -

Vương Đăng

ThS.

CTSV

Diễn

Trưởng

0919570547

vuongdangdien@
cdspdalat.edu.vn

phòng
Phòng KT -

Đă ̣ng Thi Minh
̣

ĐBCL

Hưng

Phòng Thanh tra
– Pháp chế

ThS.
Phu ̣ trách

0834.965.916

@gmail,com

phòng
CN.

Diê ̣p Đình Tuyên Trưởng

dangthiminhhung

0906.885.570

phòng

Diepdinhtuyen
@cdspdalat.edu.
vn

5. Các trung tâm/ viện trực thuộc
ThS.
TT Đào tạo Bồi
dưỡng
TT Tin ho ̣c –

Vũ Long Vân
Vũ Khắc Hải

Giá m
đố c TT
ThS.

0918.675.555

vulongvan@
gmail.com
khachai

Ngoại ngữ

Giám

0263.3991707

@gmail.com

đốc TT
TT Thông tin –
Thư viện

CN.
Nguyễn Lực

Phụ

thuvien
0933.536.213

@cdspdalat.edu

trách TT

.vn

ThS.

nguyenmyhanhc

6. Các Khoa chuyên môn

Khoa Tự nhiên

Nguyễn Thi My
̣ ̃
Ha ̣nh

Phu ̣
trách

Khoa GDTH MN

Ngô Thành Vinh

Trưởng

0987.168.268

Trưởng

0911663666

Nguyễn Thi ̣Hải

chung

Yế n

Tha ̣c si ̃

ngothanhvinh@

hongdalat74@g
mail.com

khoa

Khoa Bô ̣ môn

m

cdspdalat.edu.vn

khoa
Tha ̣c si ̃

Trầ n Thi ̣Hồ ng

dspdl@gmail.co

khoa
Tiế n si.̃

Khoa Xã hội

0983414703

0835154222

Trưởng

haiyencdspdalat
@yahoo.com

khoa

(Kéo dài bảng biểu theo quy mô của nhà trường)
14. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 14 ngành (13 ngành cao đẳng chinh quy và
01 ngành VLVH)
Số lượng ngành đào tạo TCCN: 01 ngành VLVH
Số lượng ngành đào tạo khác: 04 (CC NVSP, CC cô nuôi dạy trẻ, CC
QLHCNN, CC BD CBQL)
(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc
học để cung cấp thông tin cho mục 14).

15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có Không
Chính quy

x

Không chính quy

X

Từ xa

x

Liên kết đào tạo với nước ngoài

x

Liên kết đào tạo trong nước

x

16. Tổng số các khoa đào tạo : 04 khoa

(Số khoa đào tạo phải tương thích với số khoa ở mục 13)
III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường
17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của

nhà trường:
Phân loại

STT
I

Cán bộ cơ hữu1

Nam

Nữ

Tổng số

72

75

147

Trong đó:
I.1

Cán bộ trong biên chế

72

71

143

I.2

Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên)

0

4

4

0

0

0

và hợp đồng không xác định thời hạn
II

Các cán bộ khác

Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và cán bộ hợp
đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa
đổi.
1

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm
cả giảng viên thỉnh giảng2)
Tổng số

72

75

147

(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm cả cơ
hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên.
18. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng dạy

trong 5 năm gần đây):
Giảng viên cơ hữu
Số
Số

Trình độ, học

lượng

TT

vị, chức danh

giảng
viên

GV

GV hợp

Giảng

trong

đồng dài

viên

biên chế hạn3 trực

kiêm

trực tiếp tiếp giảng nhiệm là
giảng

dạy

dạy
(1)

(2)

1

Giáo sư, Viện

(3)

(4)

cán bộ
quản lý

(5)

(6)

Giảng
viên

Giảng

thỉnh

viên

giảng

quốc

trong

tế

nước
(7)

(8)

sĩ
2

Phó Giáo sư

3

Tiến sĩ khoa
học

4

Tiến sĩ

5

1

4

5

Thạc sĩ

84

65

19

6

Đại học

28

22

6

7

Cao đẳng

8

Trung cấp

9

Trình độ khác

Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường mời
tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ,
hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.
3 Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời
hạn
2

Tổng số

88

117

29

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học
vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) = 117 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 79.6%
Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường4:
Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.
Giảng viên cơ hữu

Hệ
Số

Trình độ, học

số

TT

vị, chức danh

quy
đổi

(1)

(2)

(3)

GV

GV

GV

trong

hợp

kiêm

Số

biên

đồng

nhiệm GV

lượng

chế

dài hạn

GV

trực

trực

bộ

tiếp

tiếp

quản

giảng

giảng

lý

dạy

dạy

(5)

(6)

1,0

1,0

(4)

Hệ số quy đổi
1

Giáo sư

3,0

2

Phó Giáo sư

2,0

3

Tiến sĩ khoa

2,0

GV

GV

là cán thỉnh quốc

quy

giảng

tế

đổi

(7)

(8)

(9)

(10)

0,3

0,2

0,2

học
4

Tiến sĩ

1,5

5

1

4

3.3

5

Thạc sĩ

1,3

84

65

19

91.9

6

Đại học

1,0

28

22

6

23.8

117

88

29

119

Tổng

Hệ số quy đổi trình độ (cột 3) của các trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ,
thạc sĩ và đại học, đối với các trường ĐH, học viện theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5;
4

Việc quy đổi áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực tại thời điểm đánh giá

1,0; 0,8; đối với các trường CĐ và TCCN: theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5; 1,3; 1,0
(không tính các trình độ thấp hơn ĐH) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số
57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ GDĐT. Nếu có giảng viên có trình
độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với phó giáo sư.
Cách tính:
Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số

người):
Phân loại

STT

1

2

3

Trình độ /
học vị

Số

Tỷ

theo giới

lượn

lệ

tính

g

(%)

Nam

N
ữ

Phân loại theo tuổi (người)

< 30 30-40 41-50 51-60

> 60

Giáo sư,
Viện sĩ
Phó Giáo
sư
Tiến sĩ
khoa học

4

Tiến sĩ

5

4.3

5

0

0

0

1

4

0

5

Thạc sĩ

84

71.8

35

49

3

36

16

20

9

6

Đại học

28

23.9

14

14

6

3

2

12

5

7

Cao đẳng

8

Trung cấp

54

63

9

39

19

36

14

9

Trình độ
khác
Tổng

117

19.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng
ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:

Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử

1

dụng ngoại ngữ và tin học

Tần suất sử dụng

STT

Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của

Ngoại ngữ

Tin học

22.5%

70.5%

30.2%

14.2%

12.5%

10.3%

30.8%

5%

4.0%

0%

100%

100%

công việc)
2

Thường sử dụng (trên 60-80% thời
gian của công việc)

3

Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời
gian của công việc)

4

Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian
của công việc)

5

Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng
(0-20% thời gian của công việc)
Tổng

19.2 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 45 tuổi
19.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ
hữu của nhà trường: 4.3%.
19.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của
nhà trường: 71.8%.
IV. Người học
Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh:
20. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên trúng tuyển và nhập

học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
Năm học

Số thí

Số

Tỷ lệ

Số

Điểm

Điểm

Số lượng

sinh dự

trúng

cạnh

nhập

tuyển

trung

sinh viên

thi

tuyển

tranh

học

đầu vào

bình của

quốc tế

thực tế

(thang

sinh viên

nhập học

(người) (người)

(người)

điểm

được

30)

tuyển

(người)

Đại học
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
Cao đẳng
2014 -2015 1562

925

0.59

875

17.50

17.65

0

2015 -2016 1002

806

0.80

674

18.00

18.75

0

2016 -2017

609

484

0.79

460

17.50

18.50

0

2017 -2018

531

384

07.1

384

16.75

17.5

0

2018 -2019

364

281

0.45

162

16.50

18.25

0

Trung cấp
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
Khác .......
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
20...-20...
Số lượng sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường: 628 người.
21. Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học trong 5 năm gần đây các hệ

chính quy và không chính quy:

Đơn vị: người
2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

Hệ chính quy

875

674

460

384

162

Hệ không chính quy

210

146

112

105

53

Các tiêu chí
1. Nghiên cứu sinh
2. Học viên cao học
3. Sinh viên đại học
Trong đó:
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
4. Sinh viên cao đẳng
Trong đó:

5. Học sinh TCCN
Trong đó:
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
6. Khác…
Tổng số sinh viên chính quy (chưa quy đổi): 3.080
Tổng số sinh viên quy đổi: 3.080
Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 25
22. Số sinh viên quốc tế nhập học trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người
Năm học
Số lượng

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

0

0

0

0

0

Tỷ lệ (%)
trên tổng
số sinh
viên quy

0

0

0

0

0

đổi
23. Sinh viên có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số sinh viên có nhu cầu trong 5 năm gần

đây:

Các tiêu chí
1. Tổng diện tích phòng ở (m2)

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

2.280

2.280

2.280

2.280

2.280

450

450

400

400

400

400

400

396

397

394

5.7

5.7

5.76

5.74

5.79

2. Số lượng sinh viên có nhu cầu về
phòng ở (trong và ngoài ký túc xá)
3. Số lượng sinh viên được ở trong ký
túc xá
4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở
trong ký túc xá, m2/người

24. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học:

2014 2015

2015 2016

Năm học
2016 2017

Số lượng (người)

0

0

2

1

6

Tỷ lệ (%) trên tổng số
sinh viên quy đổi

0

0

0.06

0.03

0.19

2017 2018

20182019

25. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người
Các tiêu chí

2014
-2015

Năm tốt nghiệp
2015 - 2016 - 2017 - 2018
2016
2017
2018 -2019

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ
2. Học viên tốt nghiệp cao học
3. Sinh viên tốt nghiệp đại học trong
đó:
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
302
408
313
330
148
4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
trong đó:
Hệ chính quy
645
620
728
538
342
Hệ không chính quy
153
206
241
74
51
5. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp
trong đó:
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
77
55
0
0
0
6. Khác…
(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ
cấp bằng).
26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy:
Năm tốt nghiệp
Các tiêu chí

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

620

728

538

342

78.5%

77.4%

74.3%

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp
(người)
2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số
tuyển vào (%)
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp
về chất lượng đào tạo của nhà trường:
A. Nhà trường không điều tra về vấn
đề này  chuyển xuống câu 4
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề
này  điền các thông tin dưới đây

645

88.6% 70.4%

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được
những kiến thức và kỹ năng cần
thiết cho công việc theo ngành tốt

67

83

25

0

8

17

74

73.7

26

24.1

Từ 2
đến 4
triệu

Từ 4
đến 6
triệu

nghiệp (%)
3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học
được một phần kiến thức và kỹ
năng cần thiết cho công việc theo
ngành tốt nghiệp (%)
3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG
học được những kiến thức và kỹ
năng cần thiết cho công việc theo
ngành tốt nghiệp
4. Sinh viên có việc làm trong năm
đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Nhà trường không điều tra về vấn
đề này  chuyển xuống câu 5
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề
này  điền các thông tin dưới
đây
4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng
ngành đào tạo (%)
- Sau 6 tháng tốt nghiệp
- Sau 12 tháng tốt nghiệp
4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái
ngành đào tạo (%)
4.3 Thu nhập bình quân/tháng của
sinh viên có việc làm
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về
sinh viên tốt nghiệp có việc làm

đúng ngành đào tạo:
A. Nhà trường không điều tra về vấn
đề này  chuyển xuống kết thúc
bảng này
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề
này  điền các thông tin dưới
đây
5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu
của công việc, có thể sử dụng

92

được ngay (%)
5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng
yêu cầu của công việc, nhưng

8

phải đào tạo thêm (%)
5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo
lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6

0

tháng (%)
Ghi chú:
- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp
theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.
27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy:

Năm tốt nghiệp
Các tiêu chí

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

620

728

538

342

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp
(người)

645

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 88.6% 70.4% 78.5% 77.4%

74.3%

tuyển vào (%)
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp
về chất lượng đào tạo của nhà
trường:
A. Nhà trường không điều tra về vấn
đề này  chuyển xuống câu 4
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề
này  điền các thông tin dưới đây
3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được
những kiến thức và kỹ năng cần
thiết cho công việc theo ngành tốt

67

83

25

0

8

17

74

73.7

nghiệp (%)
3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học
được một phần kiến thức và kỹ năng
cần thiết cho công việc theo ngành
tốt nghiệp (%)
3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học
được những kiến thức và kỹ năng cần
thiết cho công việc theo ngành tốt
nghiệp (%)
4. Sinh viên có việc làm trong năm
đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Nhà trường không điều tra về vấn
đề này  chuyển xuống câu 5
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề
này  điền các thông tin dưới đây
4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng
ngành đào tạo (%)
- Sau 6 tháng tốt nghiệp

- Sau 12 tháng tốt nghiệp
4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái
ngành đào tạo (%)
4.3 Thu nhập bình quân/tháng của
sinh viên có việc làm

26

24.1

Từ 2
đến 4
triệu

Từ 4
đến 6
triệu

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về
sinh viên tốt nghiệp có việc làm
đúng ngành đào tạo:
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề
này  chuyển xuống và kết thúc
bảng này
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề
này  điền các thông tin dưới đây
5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của
công việc, có thể sử dụng được ngay

92

(%)
5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng
yêu cầu của công việc, nhưng phải

8

đào tạo thêm (%)
5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo
lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6

0

tháng (%)
Ghi chú: Sử dụng các chú thích ở câu 27
V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của

nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

STT
(1)

Phân
loại đề
tài
(2)

Số lượng
Hệ
số**
(3)

2014 2015
(4)

2015 2016
(5)

2016 2017
(6)

2017 2018
(7)

2018 2019
(8)

Tổng
quy
đổi
(9)

0

1

Đề tài
cấp
NN

2

Đề tài
cấp
Bộ*

3
4

Đề tài
cấp
trường
Tổng

2,0

0

0

0

0

0
1

1,0

1

0

0

0

0
3

0,5

2
3

3
4

0
0

0
0

1
1

4

Cách tính: Cột 9 = cột 3 . (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học
hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số đề tài quy đổi: 04
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy
đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.03
29. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường

trong 5 năm gần đây:

STT

Năm

Doanh thu từ

Tỷ lệ doanh thu từ

Tỷ số doanh thu từ

NCKH và

NCKH và chuyển giao

NCKH và chuyển

chuyển giao

công nghệ so với tổng

giao công nghệ trên

công nghệ (triệu

kinh phí đầu vào của

cán bộ cơ hữu

VNĐ)

nhà trường (%)

(triệu VNĐ/ người)

1

2014

0

0

0

2

2015

0

0

0

3

2016

0

0

0

4

2017

0

0

0

5

2018

0

0

0

30. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong

5 năm gần đây:
Số lượng cán bộ tham gia
Số lượng đề tài

Đề tài cấp NN

Đề tài cấp
Bộ*

Đề tài cấp
trường

Từ 1 đến 3 đề tài

0

1

6

Từ 4 đến 6 đề tài

0

0

0

Trên 6 đề tài

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

0

1

6

Ghi chú

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
31. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 5 năm gần đây:

STT

Phân loại
sách

Số lượng

Hệ
số** 2014 2015

2015 - 2016 2016
2017

2017 2018

20182019

1

Sách chuyên
2.0
khảo

0

1

0

0

0

2

Sách giáo
trình

1.5

0

2

2

5

5

3

Sách tham
khảo

1.0

3

0

1

0

0

4

Sách hướng
dẫn

0.5

0

0

1

0

0

3

3

4

5

5

5 Tổng

Tổng quy
đổi
2
21
4
0.5
27.5

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm
và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): 27.5
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.19
32. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách
Số lượng sách
Từ 1 đến 3 cuốn sách

Sách chuyên
khảo

Sách giáo
trình

1

20

Sách tham Sách hướng
khảo
dẫn
3

1

Từ 4 đến 6 cuốn sách

0

0

0

0

Trên 6 cuốn sách

0

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

1

20

3

1

33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 5

năm gần đây:
Hệ
Phân loại tạp
Stt
số* 2014 chí
*
2015

Số lượng
2015 2016

2016 –
2017

2017 2018

20182019

Tổng quy
đổi

Tạp chí KH
1.5
quốc tế

0

0

1

0

0

Tạp chí KH
2 cấp Ngành 1.0
trong nước

2

0

2

1

1

6

Tạp chí/tập
3 san của cấp
trường

32

22

52

32

33

85.5

34

22

55

33

34

93

1

0.5

4 Tổng

1.5

*Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và
chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 93
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.63
34. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5

năm gần đây:
Nơi đăng
Số lượng CBGD có bài báo
đăng trên tạp chí
Từ 1 đến 5 bài báo

Tạp chí KH
quốc tế

Tạp chí KH cấp
Tạp chí/tập san
Ngành trong
của cấp trường
nước

Từ 6 đến 10 bài báo

1
0

6
0

0
0

Từ 11 đến 15 bài báo

0

0

0

Trên 15 bài báo

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

1

22

0

35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các hội

nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong
5 năm gần đây:
Phân loại hội Hệ
TT
thảo
số** 2014 - 2015 2015
2016

Số lượng
2016 2017

2017 2018

20182019

1

Hội thảo quốc
1.0
tế

1

3

1

4

2

2

Hội thảo
trong nước

0.5

12

8

1

11

2

3

Hội thảo cấp
0.25
trường

0

16

0

0

0

Tổng
quy đổi

11

17
4

4 Tổng
13
27
2
15
4
32
(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã được
tính 1 lần)
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học
hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 32
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.22
36. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị,

hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần
đây:
Số lượng CB có báo cáo khoa

Cấp hội thảo
Hội thảo

Hội thảo

Hội thảo ở

quốc tế

trong nước

trường

Từ 1 đến 5 báo cáo

5

22

3

Từ 6 đến 10 báo cáo

0

0

0

Từ 11 đến 15 báo cáo

0

0

0

học tại các hội nghị, hội thảo

Trên 15 báo cáo

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

5

22

3

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
37. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây:

Năm học

Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

2014-2015

0

2015-2016

0

2016-2017

0

2017-2018

0

2018-2019

0

38. Nghiên cứu khoa học của sinh viên

38.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5
năm gần đây:
Số lượng sinh viên tham gia
Số lượng đề tài

Đề tài cấp

Đề tài

Đề tài cấp

NN

cấp Bộ*

trường

Từ 1 đến 3 đề tài

0

7

0

Từ 4 đến 6 đề tài

0

0

0

Trên 6 đề tài

0

0

0

Tổng số sinh viên tham gia

0

7

0

Ghi chú

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước
38.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình
được công bố)
TT

Thành tích nghiên cứu
khoa học

2014
2015

2015
2016

Số lượng
2016
2017

2017
2018

2018
2019

TT
1
2

Thành tích nghiên cứu
khoa học
Số giải thưởng nghiên
cứu khoa học, sáng tạo
Số bài báo được đăng,
công trình được công bố

2014
2015
0

0

Số lượng
2016
2017
2017
2018
0
0

0

0

0

2015
2016

0

2018
2019
0
1

VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
39. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 83.493 m2
40. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):

- Nơi làm việc: 1.136 m2 Nơi học: 29.800 m2. Nơi vui chơi giải trí: 18.786 m2
41. Diện tích phòng học (tính bằng m2)

- Tổng diện tích phòng học: 29.800 m2
- Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy:
+ Năm 2014-2015: 29.800/2.205 = 13,5 m2
+ Năm 2015-2016: 29.800/2.140 = 13,9 m2
+ Năm 2016-2017: 29.800/1.962 = 15,2 m2
+ Năm 2017-2018: 29.800/1.509 = 19,7 m2
+ Năm 2018-2019: 29.800/1.004 = 29,7 m2
42. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường 97.665 cuốn

Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường:
- Đầu sách CĐSP: 54.990 cuốn.
- Đầu sách tiểu học: 16.812 cuốn.
- Đầu sách Mầm non: 3690 cuốn.
- Tài liệu tham khảo: 22.173 cuốn.
43. Tổng số máy tính của trường:

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 56
- Dùng cho sinh viên học tập: 220
Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy:
+ Năm 2014-2015: 220/2.205 = 0,9
+ Năm 2015-2016: 220/2.140 = 0,1

+ Năm 2016-2017: 220/1.962 = 0,1
+ Năm 2017-2018: 220/1.509 = 0,15
+ Năm 2018-2019: 220/1.004 = 0,22
44. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây:

- Năm 2014: 30.026.000.000đ
- Năm 2015: 28.568.000.000đ
- Năm 2016: 22.998.000.000đ
- Năm 2017: 24.589.000.000đ
- Năm 2018: 20.674.000.000đ
45. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây:

- Năm 2014: 590.050.000đ
- Năm 2015: 453.007.000đ
- Năm 2016: 247.550.000đ
- Năm 2017: 152.350.000đ
- Năm 2018: 126.050.000đ
VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
1. Giảng viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):
Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 77 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 68,8% (77/112).
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ
hữu của nhà trường (%): 2,6% (2/77)
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của
nhà trường (%): 76,6% (59/77)
2. Sinh viên:
Tổng số sinh viên chính quy (người): 3080 người
Tổng số sinh viên quy đổi (người): 3080 người
Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 25
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): Trung bình 77,4%
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho
công việc theo ngành tốt nghiệp (%):
Năm học 2017 – 2018: 67%
Năm học 2018 -2019: 83%
Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết
cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):
Năm học 2017 – 2018: 25%
Năm học 2018 -2019: 0%
4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%):
Năm học 2017 - 2018: 74%
Năm học 2018 - 2019: 73.7%
Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%):
Năm học 2017 - 2018: 26%
Năm học 2018 - 2019: 24.1%
Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ):
Năm học 2017 - 2018: Từ 2 đến 4 triệu
Năm học 2018 - 2019: Từ 4 đến 6 triệụ
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào
tạo:
Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%):
Năm học 2018 – 2019: 92%
Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo
thêm (%):
Năm học 2018 – 2019: 8%
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy
đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.03
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.19

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.63
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0.22
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):
Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 0,22 máy/SV
Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 29,7 m2 /sinh viên.
Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên chính quy: 2,27 m2 (2.280/1.004 SV).

Phụ lục 2:
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