
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 
(Để đăng ký kiểm định chất lƣợng giáo dục trƣờng Đại học) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bạc Liêu, năm 2017 
 



 2 

Danh sách và chữ ký của các thành viên Hội đồng tự đánh giá 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký 

1 Trần Văn Chiêu Hiệu trƣởng Chủ tịch HĐ  

2 Võ Hoàng Khiêm Phó Hiệu trƣởng Phó Chủ tịch HĐ  

3 Trần Mạnh Hùng Phó Hiệu trƣởng Phó Chủ tịch HĐ  

4 Nguyễn Hữu Tâm P.Trƣởng phòng Đào tạo Thƣ ký HĐ  

5 Hồ Văn Thọ Trƣởng phòng HC-QT Uỷ viên HĐ  

6 Châu Việt Thu Trƣởng phòng KH-TC Uỷ viên HĐ  

7 Nguyễn Tiến Thành Trƣởng phòng Đào tạo Uỷ viên HĐ  

8 Phạm Đình Trí P. Trƣởng phòng QLKH Uỷ viên HĐ  

9 Huỳnh Xuân Phát Trƣởng khoa Sƣ phạm Uỷ viên HĐ  

10 Nguyễn Đình Quốc P.Tổ trƣởng Tổ ĐBCLGD Uỷ viên HĐ  

11 Tô Vĩnh Sơn P.Trƣởng khoa KT-L Uỷ viên HĐ  

12 Tiền Hải Lý Trƣởng khoa Nông nghiệp Uỷ viên HĐ  

13 Ngô Đức Lƣu P.Trƣởng khoa  CNTT Ủy viên HĐ  

14 Nguyễn Hùng Vỹ Trƣởng BM GDTC Uỷ viên HĐ  

15 Trần Tấn Đạt TP. CTCT&QLSV Uỷ viên HĐ  

16 Phan Anh Hùng Phó Giám đốc TT NN-TH Uỷ viên HĐ  

17 Vũ Hoài Nam Trƣởng phòng TTr-PC Uỷ viên HĐ  

18 Lý Ngọc Bích Vân P.Trƣởng phòng Đào tạo Uỷ viên HĐ  

19 Huỳnh Kim Quy GĐ Trung Tâm TT-TV Uỷ viên HĐ  
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

CB Cán bộ 

BGH Ban Giám hiệu 

BVANCTNB Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ 

CBVC Cán bộ viên chức 

CLB Câu lạc bộ 

CNTT Công nghệ thông tin 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

CTCT Công tác chính trị 

CTĐT Chƣơng trình đào tạo 

CTHĐ Chƣơng trình hành động 

ĐBCL Đảm bảo chất lƣợng 

ĐBCLGD Đảm bảo chất lƣợng giáo dục 

ĐHBL Đại học Bạc Liêu 

ĐHCT Đại học Cần Thơ 

GDĐT Giáo dục đào tạo 

GDTC Giáo dục thể chất 

GV Giảng viên 

HTQT Hợp tác quốc tế 

KĐCL Kiểm định chất lƣợng 

KTX Ký túc xá 

KHCN Khoa học công nghệ 

KHTC Kế hoạch tài chính 

NCKH Nghiên cứu khoa học 

NV Nhân viên 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QLKH Quản lý khoa học 

QLSV Quản lý sinh viên 

QLXNC Quản lý xuất nhập cảnh 

SV Sinh viên 

SVTN Sinh viên tốt nghiệp 

TDTT Thể dục thể thao 

TNXK Thanh niên xung kích 

THTN Thực hành thí nghiệm 

UBND Ủy ban nhân dân 
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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đảm bảo chất lƣợng giáo dục đại học là hoạt động cần thiết nhằm giúp 

nhà trƣờng từng bƣớc hoàn thiện đáp ứng tiêu chuẩn chất lƣợng quy định, đƣa 

hoạt động quản lý chất lƣợng đi vào ổn định, nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lƣợng. 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động này, 

trƣờng đã tự nguyện tiến hành công tác tự đánh giá. 

* Mục đích tự đánh giá: 

Việc tự đánh giá nhằm giúp nhà trƣờng nhìn nhận đúng thực trạng, cải 

tiến nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo, tiến tới đăng ký kiểm định chất 

lƣợng. Qua tự đánh giá chỉ ra đƣợc điểm mạnh, điểm yếu của trƣờng, từ đó đƣa 

các biện pháp cải tiến nâng cao chất lƣợng. 

* Phạm vi đánh giá: 

Đánh giá toàn bộ các mặt hoạt động của trƣờng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm 

định chất lƣợng các trƣờng đại học của Bộ GD&ĐT (Ban hành theo Quyết định 

số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT và Thông 

tƣ số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012). 

* Phương pháp tự đánh giá: 

Dựa vào 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất 

lƣợng các trƣờng đại học để tự đánh giá. Với từng tiêu chí, trƣờng áp dụng trình 

tự sau: 

- Mô tả hiện trạng: 

Từ nội hàm của các tiêu chí yêu cầu, tiến hành thu thập thông tin, minh 

chứng để mô tả thực trạng của trƣờng một cách xác thực. 

- Phân tích thực trạng: 

Giải thích, so sánh để đi đến những nhận định đánh giá, chỉ ra những điểm 

mạnh điểm yếu trong hoạt động có liên quan đến nội hàm của tiêu chí áp dụng 

tự đánh giá. 

- Đề xuất kế hoạch và biện pháp cải tiến: 
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Xây dựng kế hoạch hành động nhằm duy trì và phát huy các điểm mạnh, 

khắc phục những điểm yếu, hƣớng đến cải tiến mặt hoạt động có liên quan đến 

nội hàm của tiêu chí đƣợc áp dụng tự đánh giá. 

* Tự đánh giá: 

Tự nhận là đạt hay không đạt yêu cầu của từng tiêu chí  

 * Quy trình tự đánh giá 

 (1). Thành lập Hội đồng tự đánh giá (19 thành viên), Ban Thƣ ký giúp 

việc cho Hội đồng (5 thành viên) và 6 nhóm chuyên trách (24 thành viên), theo 

quyết định số 06a/QĐ-ĐHBL ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trƣởng 

trƣờng Đại học Bạc Liêu. 

Danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá 

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Văn Chiêu TS.VSVH, Hiệu trƣởng Chủ tịch HĐ 

2 Võ Hoàng Khiêm TS. Kinh tế, Phó Hiệu trƣởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Mạnh Hùng TS. Ngữ văn, Phó Hiệu trƣởng Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Hữu Tâm ThS.Toán, P.Trƣởng phòng Đào tạo Thƣ ký HĐ 

5 Hồ Văn Thọ CN. SP Toán, Trƣởng phòng HC-QT Uỷ viên HĐ 

6 Châu Việt Thu 
CN. KT Nông nghiệp,Trƣởng Phòng KH-

TC 
Uỷ viên HĐ 

7 Nguyễn Tiến Thành CN. SP Sinh, Trƣởng phòng Đào tạo Uỷ viên HĐ 

8 Phạm Đình Trí ThS.Vật Lý, Phó Trƣởng Phòng QLKH Uỷ viên HĐ 

9 Huỳnh Xuân Phát ThS.Toán, Trƣởng khoa Sƣ phạm Uỷ viên HĐ 

10 Nguyễn Đình Quốc CN.Toán, P.Tổ trƣởng Tổ ĐBCLGD Uỷ viên HĐ 

11 Tô Vĩnh Sơn TS.KTH Quốc dân, P.Trƣởng khoa KT-L Uỷ viên HĐ 

12 Tiền Hải Lý TS.NTTS, Trƣởng khoa Nông nghiệp Uỷ viên HĐ 

13 Ngô Đức Lƣu TS.KHMT, P.Trƣởng khoa  CNTT Ủy viên HĐ 

14 Nguyễn Hùng Vỹ ThS.GDH, Tổ trƣởng Tổ GDTC-GDQP Uỷ viên HĐ 

15 Trần Tấn Đạt 
ThS.Triết học,Trƣởng phòng CTCT-

QLSV 
Uỷ viên HĐ 

16 Phan Anh Hùng ThS.QLGD, Phó Giám đốc TT NN-TH Uỷ viên HĐ 

17 Vũ Hoài Nam CN.SP Lý, Trƣởng phòng TTr-PC Uỷ viên HĐ 
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18 Lý Ngọc Bích Vân CN Anh Văn, P.Trƣởng phòng Đào tạo Uỷ viên HĐ 

19 Huỳnh Kim Quy CN.Văn, GĐ Trung Tâm TT-TV Uỷ viên HĐ 

 

Ban Thƣ ký HĐ 

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Đình Quốc CN.Toán, P.Tổ trƣởng Tổ ĐBCLGD Trƣởng Ban 

2 Nguyễn Hữu Tâm ThS.Toán, P.Trƣởng phòng Đào tạo Phó Ban 

3 Chung Vĩnh Tuấn CN. Tin học, Chuyên viên Tổ ĐBCLGD Thành viên 

4 Tô Việt Thu ThS Anh văn, Trƣởng phòng HTQT Thành viên 

5 Hồng Trọng Thịnh CN.SP Toán – Tin, Chuyên viên Tổ ĐBCLGD Thành viên 

 

Danh sách thành viên các nhóm công tác 

STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nội dung 
Nhiệm 

vụ 

Nhóm 

1 

Trần Mạnh Hùng 
TS. Ngữ văn, Phó Hiệu 

trƣởng 

 

TC1. Sứ mạng 

và mục tiêu của 

trường Đại học. 

TC2.  Tổ chức 

và Quản lý. 

Trƣởng 

nhóm 

Nguyễn Đình Quốc 
CN.Toán, P.Tổ trƣởng Tổ 

ĐBCLGD 
Thƣ ký 

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

CN. Tin học, CB Phòng Đào 

tạo 
 

Nhóm 

2 

Nguyễn Hữu Tâm 
ThS.Toán, P.Trƣởng phòng 

Đào tạo 
 

TC3. Chương 

trình đào tạo 

TC4. Hoạt động 

Đào tạo. 

 

 

Trƣởng 

nhóm 

Lý Ngọc Bích Vân  
CN Anh Văn, P.Trƣởng 

phòng Đào tạo 
Thƣ ký 

Tiền Hải Lý 
TS.NTTS, Trƣởng khoa 

Nông nghiệp 
 

Ngô Đức Lƣu 
TS.KHMT, P.Trƣởng khoa  

CNTT 
 

Nhóm 

3 

La Văn Chƣơng 
CN.Toán, P.Trƣởng phòng 

TC-CB 

TC5. Đội ngũ 

cán bộ quản lý, 

giảng viên và 

Trƣởng 

nhóm 

Phan Hoàng Phƣơng ThS.VHVN, CB phòng TC- Thƣ ký 
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CB nhân viên. 

Nguyễn Hải Âu 
CN. Tin học, CB phòng TC-

CB 
 

Nhóm 

4 

Nguyễn Tiến Thành 
CN. SP Sinh, Trƣởng phòng 

Đào tạo 

 

 

TC6. Người học 

Trƣởng 

nhóm 

Tiêu Quỳnh Mai 
CN.SP Anh Văn, P.Trƣởng 

phòng CTCT-QLSV 
Thƣ ký 

Lƣu Thị Ánh Hồng 
CN. Tin học, CB phòng 

CTCT-QLSV 
 

Nguyễn Thị Hoa 
CN.Tin học, CB phòng 

CTCT-QLSV 
 

Nhóm 

5 

Phạm Đình Trí 
ThS.Vật Lý, Phó Trƣởng 

Phòng QLKH TC7. Nghiên 

cứu khoa học, 

ứng dụng, phát 

triển và chuyển 

giao công nghệ. 

TC8. Hợp tác 

quốc tế 

Trƣởng 

nhóm 

Nguyễn Anh Thúy 
CN.Tiếng Anh, CB Phòng 

QLKH 
Thƣ ký 

Nguyễn Ái H. Châu 

ThS.LL&PP dạy T.Anh, Tổ 

trƣởng Tổ Ngoại ngữ, Khoa 

SP 

 

Huỳnh Hồng Ngọc CN.QHQT, CB phòng HTQT  

Nhóm 

6 

Đƣờng Vĩnh Lỳ 
CN tài chính, P. Trƣởng 

phòng KH – TC 

 

TC9. Thư viện, 

trang thiết bị 

học tập và CSVC 

khác. 

TC10. Tài chính 

và quản lý tài 

chính. 

Trƣởng 

nhóm 

Phạm Ánh Sƣơng 
CN kế toán, CB phòng KH-

TC 
Thƣ ký 

Nguyễn Trƣờng Sơn 
Cử nhân Luật, P. Trƣởng 

phòng HC-QT 
 

Lê Hồng Kha 
CN TV-TT, P. Giám đốc TT 

TT-TV 
 

Đặng Văn Sờn 
CN Tin học, Giảng viên 

Khoa CNTT 
 

Huỳnh Kiến Thiết NV.KT Phòng HC-QT  
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(2). Triển khai phổ biến chủ trƣơng của nhà nƣớc về công tác ĐG&KĐCLGD 

tới toàn thể cán bộ, giảng viên nhân viên trong trƣờng. 

(3). Lập và triển khai kế hoạch tự đánh giá (KH-TĐG). KH - TĐG đƣợc xây 

dựng theo lịch trình (thời gian biểu) hoàn thành trong 6 tháng. 

(4). Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm và hợp đồng chuyên gia tƣ vấn ở 

Đại học Cần Thơ. 

(5). Tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá cho thành viên hội đồng, ban thƣ ký 

và các nhóm chuyên trách, do chuyên gia tƣ vấn phụ trách.  

(6). Các nhóm chuyên trách tiến hành xây dựng kế hoạch xác định và thu thập 

thông tin minh chứng. 

(7). Tiến hành thu thập thông tin minh chứng. 

Mƣời tiêu chuẩn tự đánh giá đƣợc phân chia cho 6 nhóm phụ trách, mỗi 

nhóm có nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, minh chứng (theo kế hoạch) và viết 

phiếu đánh giá từng tiêu chí của tiêu chuẩn.  

(8). Ban thƣ ký tổng hợp, viết dự thảo báo cáo tự đánh giá đầy đủ chi tiết của 

trƣờng. 

(9). Gửi dự thảo báo cáo TĐG đến các bộ phận cung cấp thông tin, minh chứng 

và các nhóm chuyên trách để xác minh lại các thông tin, minh chứng đã đƣợc sử 

dụng cũng nhƣ rà soát lại phần báo cáo liên quan đến các công việc đƣợc giao. 

(10). Ban thƣ ký xử lý thông tin góp ý của các bộ phận, chỉnh sửa, bổ sung hoàn 

chỉnh báo cáo tự đánh giá. 

(11). Họp Hội đồng tự đánh giá để xét duyệt thông qua báo cáo tự đánh giá. Các 

thành viên Hội đồng tự đánh giá ký xác nhận vào bản báo cáo tự đánh giá khi đã 

đọc và nhất trí với nội dung báo cáo tự đánh giá. 

(12). Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ, hoàn tất hồ sơ tự đánh giá và 

báo cáo lên cấp trên. 

 * Cách thức mã hóa tài liệu minh chứng 

Các minh chứng đƣợc mã hoá theo công thức: 

Ha.b.c 
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Trong đó: 

- H: viết tắt “Hộp minh chứng” (Minh chứng của mỗi tiêu chuẩn đƣợc đặt ở 

trong hộp); 

- a: số thứ tự của tiêu chuẩn (có giá trị từ 1 đến 10);   

- b: số thứ tự của tiêu chí (có giá trị từ 1 đến hết số tiêu chí trong mỗi tiêu 

chuẩn);   

- c: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (có giá trị từ 1 đến hết). 

 

Ví  dụ:  

H3.2.15 : là MC thứ 15 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 3 

H9.2.4 : là MC thứ 4 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 9 

H10.2.5 : là MC thứ 5 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 10 
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PHẦN II. TỔNG QUAN CHUNG 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu đƣợc thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-

TT ngày 24/11/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Bạc Liêu và Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh 

Bạc Liêu, nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế 

- xã hội không chỉ của tỉnh Bạc Liêu mà còn cho cả khu vực Bán đảo Cà Mau. 

Theo đó, Trƣờng đào tạo các bậc cao đẳng, đại học, liên thông bao gồm các 

chuyên ngành chính nhƣ: Sƣ phạm, Nuôi trồng Thủy sản, Thú y, Chăn nuôi, 

Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng... Ngoài ra, trƣờng còn liên 

kết đào tạo với các trƣờng đại học trong cả nƣớc. Là trƣờng Đại học đa ngành, 

với 305 cán bộ, giảng viên, nhân viên; tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học 

chiếm 69,2% giảng dạy tại 04 khoa và 02 bộ môn, cơ sở vật chất ngày càng 

đƣợc nâng cấp hoàn thiện…  

 Qua thời gian 10 năm, Trƣờng Đại học Bạc Liêu đã phát triển ổn định về 

mọi mặt và tạo đƣợc các tiền đề phát triển bền vững để sớm trở thành một cơ sở 

đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học, NCKH và chuyển giao 

công nghệ  của khu vực Bán đảo Cà Mau. Để hoàn thành trọng trách đó, trƣờng 

đã tuyên bố mục tiêu & sứ mạng trong chiến lƣợc phát triển trƣờng Đại học Bạc 

Liêu giai đoạn 2011-2020 nhƣ sau: 

Sứ mạng: Trƣờng Đại học Bạc Liêu đảm nhận vai trò nòng cốt trong sự 

nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và bán đảo Cà Mau, 

góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống của cộng đồng xã hội.  

Mục tiêu: Xây dựng trƣờng đại học Bạc Liêu trở thành cơ sở đào tạo đại 

học đa ngành có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại; có đội ngũ cán bộ giảng viên 

đạt chuẩn; là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng; là trung tâm nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh trong khu vực. 
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Giữ vững vị trí của một trong những trƣờng đại học về chất lƣợng, uy tín 

hàng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đào tạo và cung cấp nguồn nhân 

lực có chất lƣợng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu, khu 

vực bán đảo Cà Mau và các tỉnh lân cận là một sứ mạng to lớn và đầy thách thức 

đối với trƣờng Đại học Bạc Liêu, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn 

cầu, trong xu thế cạnh tranh gay gắt giữa nhiều cơ sở giáo dục đại học trong 

nƣớc, nhằm thu hút ngƣời học và cán bộ giảng dạy ƣu tú. Ý thức rõ về những 

thử thách to lớn này bên cạnh những cơ hội hợp tác mở rộng trong bối cảnh hội 

nhập, toàn cầu hóa cũng nhƣ luôn quan tâm đến yêu cầu đảm bảo và nâng cao 

chất lƣợng mọi mặt trong quá trình xây dựng và phát triển trƣờng, trƣờng Đại 

học Bạc Liêu đã tự nguyện đăng ký kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lƣợng giáo dục trƣờng đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Để chuẩn bị cho 

công tác kiểm định, trƣờng tiến hành tự đánh giá, xem xét, phân tích, đánh giá 

về chất lƣợng và hiệu quả các hoạt động của trƣờng bao gồm công tác tổ chức, 

quản lý, đào tạo, đội ngũ, công tác sinh viên, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 

tế, cơ sở vật chất, tài chính và các công tác có liên quan: 

- Về công tác tổ chức, quản lý: Trƣờng có cơ cấu tổ chức phù hợp với 

Điều lệ trƣờng đại học, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị, cá 

nhân đƣợc phân định rõ; đƣợc cụ thể hoá trong quy chế tổ chức, hoạt động của 

trƣờng và đƣợc cấp trên phê duyệt. Qua thời gian đi vào họat động, đến nay cơ 

cấu tổ chức dần dần hoàn chỉnh, phù hợp với Điều lệ trƣờng đại học, ban hành 

theo quyết định của Thủ tƣớng chính phủ. 

- Về công tác đào tạo: Trƣờng đã xây dựng các chƣơng trình đào tạo theo 

đúng quy định và quy trình; chú trọng tổ chức thu thập thông tin và ý kiến phản 

hồi từ các bên liên quan để xây dựng và định kỳ rà soát, điều chỉnh các chƣơng 

trình đào tạo, chuẩn đầu ra từ nhiều năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao theo yêu cầu của thị trƣờng lao động, góp phần phục vụ 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nƣớc. Tuy nhiên, chƣơng trình và 

hoạt động đào tạo vẫn còn một số hạn chế cần phải tiếp tục cải tiến nhƣ số lƣợng 
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cựu sinh viên, nhà tuyển dụng và các chuyên gia đóng góp cho việc xây dựng và 

hoàn thiện chƣơng trình đào tạo chƣa nhiều và chƣa đồng bộ ở các ngành, 

chuyên ngành. Trong giai đoạn 2016-2020, trƣờng tiếp tục triển khai hệ thống 

các biện pháp cải tiến nhằm tăng cƣờng việc thu thập, sử dụng ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về chƣơng trình đào tạo một cách đồng bộ, đánh giá các 

chƣơng trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; đổi mới phƣơng pháp 

giáo dục, kiểm tra, đánh giá học tập; đầu tƣ phát triển và sử dụng hiệu quả các 

phần mềm phục vụ việc quản lý hoạt động đào tạo và khảo thí. 

 - Về công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân 

viên: trƣờng có kế hoạch, quy trình tuyển dụng, bồi dƣỡng và đánh giá đội ngũ 

rõ ràng, tạo điều kiện tốt cho đội ngũ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ qua các 

lớp tập huấn  đƣợc tổ chức trên cả nƣớc. Trƣờng cũng lƣu ý việc trẻ hóa đội ngũ, 

tránh tình trạng hụt hẫng đội ngũ kế thừa. Đội ngũ giảng viên có học vị từ thạc sĩ 

trở lên là 150 ngƣời, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học theo mục 

tiêu, sứ mạng của trƣờng. Đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng trẻ hóa và đƣợc bồi 

dƣỡng về kỹ năng quản lý. Tuy nhiên, công tác phát triển đội ngũ vẫn còn một 

số hạn chế nhƣ: số lƣợng giảng viên có trình độ tiến sĩ của trƣờng còn ít, tỉ lệ 

giảng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học tốt chƣa đồng bộ ở các đơn 

vị. Trong giai đoạn 2016 – 2020, trƣờng đẩy mạnh việc quy hoạch và rà soát đội 

ngũ cán bộ quản lý, thu hút, tuyển dụng, sàng lọc, đào tạo, bồi dƣỡng, hỗ trợ 

việc nâng cao học vị, chức danh nhằm tăng cƣờng độ ngũ tiến sĩ, giáo sƣ, phó 

giáo sƣ của trƣờng, có biện pháp hỗ trợ cụ thể nhằm phát triển hoạt động nghiên 

cứu khoa học, chuyên môn, quản lý, nghiệp vụ, giao tiếp, ngoại ngữ, tin học... 

cho đội ngũ CBGV của Trƣờng.  

 - Về công tác quản lý sinh viên: Trƣờng xây dựng nề nếp phục vụ sinh 

viên, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của ngƣời học cũng nhƣ các điều kiện cần thiết 

khác giúp sinh viên phát huy năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện 

và tham gia các hoạt động vì cộng đồng qua các hoạt động học tập, công tác xã 

hội, hoạt động ngoại khóa của Đoàn-Hội… phong phú và đa dạng. Sinh viên 

đƣợc cung cấp và hƣớng dẫn đầy đủ thông tin về chƣơng trình đào tạo, các chế 
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độ chính sách ngay từ khi nhập học. Công tác an ninh trƣờng học và kí túc xá 

của sinh viên đƣợc tăng cƣờng. Hoạt động hƣớng nghiệp cho sinh viên đƣợc tổ 

chức tốt với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Tỷ lệ sinh viên có 

việc làm sau một năm tốt nghiệp tƣơng đối cao… Trong thời gian tới, một số 

hạn chế về việc sử dụng hiệu quả ý kiến phản hồi của sinh viên về mọi hoạt 

động của trƣờng, các hội nghị đối thoại với sinh viên, các buổi tọa đàm chia sẽ 

hoặc các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên sắp tốt nghiệp… sẽ đƣợc nhà 

trƣờng tập trung cải tiến. 

 - Về công tác nghiên cứu khoa học: Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học rất đƣợc nhà trƣờng quan tâm chú trọng. Nhiều bài báo của cán bộ, 

giảng viên & sinh viên nhà trƣờng đã đƣợc đăng lên các tạp chí trong và ngoài 

tỉnh. Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm đƣợc thực hiện triển khai đúng 

quy định, quy trình và tiến độ. Chế độ khen thƣởng và xử lý trễ hạn trong 

NCKH rõ ràng và đƣợc nghiêm chỉnh tuân thủ. Tuy nhiên, trƣờng chƣa có nhiều 

đề tài đăng trên các tạp chí khoa học lớn trong và ngoài nƣớc. Trong thời gian 

tới, Trƣờng tập trung nâng cao số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng các công trình 

nghiên cứu khoa học, có biện pháp khuyến khích hoạt động khoa học và công 

nghệ, đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng. 

 - Về hoạt động hợp tác quốc tế: Các hoạt động HTQT của Trƣờng tuân 

thủ các quy định quản lý hiện hành. Trƣờng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn 

Độ chọn cử  giảng viên đi tập huấn ngắn hạn tại các trƣờng đại học của Ấn Độ, 

 phối hợp với Khoa CNTT của trƣờng để đón tình nguyện viên Hàn Quốc về tập 

huấn cho sinh viên trong các dịp hè. Tổ chức tập huấn Phƣơng pháp giảng dạy 

tiếng Anh cho các giảng viên khoa Sƣ phạm do các chuyên gia tiếng Anh từ 

Chƣơng trình Fulbright & English Language Fellow của Đại sứ quán và Tổng 

lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thực hiện, phối hợp với chƣơng trình 

Fulbright (Hoa Kỳ) đƣa trợ giảng tiếng Anh tham gia giảng dạy các lớp chuyên 

ngành Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Sƣ phạm tiếng Anh của trƣờng và tổ chức gặp 

mặt giảng viên, sinh viên để giới thiệu về học bổng du học; phối hợp với tổ chức 

SJ Việt Nam đƣa tình nguyện viên đến hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho các lớp 
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chuyên tiếng Anh. Trƣờng còn phối hợp với Học viện Sakura (Nhật Bản) tổ 

chức  lớp học tiếng Nhật do giảng viên ngƣời bản xứ giảng dạy tại Trƣờng Đại 

học Bạc Liêu, chọn cử sinh viên đi học tại CHLB Nga theo học bổng của Bộ 

GD&ĐT. 

- Về công tác tài chính, cơ sở vật chất: Trƣờng chú trọng đầu tƣ cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch, 

đáp ứng nhu cầu cơ bản của giảng viên, viên chức và ngƣời học. Thƣ viện đƣợc 

tăng cƣờng tài liệu điện tử bên cạnh tài liệu truyền thống, tổ chức thƣờng xuyên 

các lớp tập huấn sử dụng thƣ viện, mở rộng diện tích, đổi mới cung cách phục 

vụ bạn đọc. Quy trình công tác lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính ở trƣờng 

đƣợc thực hiện. Hàng năm nhà trƣờng lập dự toán gửi Sở Tài chính, đƣợc Sở Tài 

chính phê duyệt, phân bổ kinh phí. Lập sổ sách theo dõi kinh phí, chi mọi hoạt 

động trong trƣờng chặt chẽ, tiết kiệm đúng nguyên tắc, chế độ tài chính. 

 Trƣờng đã vinh dự nhận bằng khen của UBND Tỉnh về Tập thể Lao động 

tiên tiến xuất sắc (năm 2008), Huân chƣơng Lao động hạng III (năm 2011), bằng 

khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo (năm 2013), bằng khen của UBND Tỉnh Bạc 

Liêu (năm 2013 - 2016)… 
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PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ 

TIÊU CHUẨN 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƢỜNG 

Mở đầu 

Sứ mạng: Trƣờng Đại học Bạc Liêu đảm nhận vai trò nòng cốt trong sự 

nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và bán đảo Cà Mau, 

góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống của cộng đồng xã hội.  

Mục tiêu: Xây dựng Trƣờng Đại học Bạc Liêu trở thành cơ sở đào tạo đại 

học đa ngành có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại; có đội ngũ cán bộ giảng viên 

đạt chuẩn; là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng; là trung tâm nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh trong khu vực. 

Sứ mạng và mục tiêu của Trƣờng Đại học Bạc Liêu đƣợc xác định ngay 

từ khi thành lập trƣờng và đƣợc nhắc lại trong Chiến lƣợc phát triển Trƣờng Đại 

học Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020. Sứ mạng của nhà trƣờng hoàn toàn phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ của trƣờng cũng nhƣ với nguồn lực và định hƣớng phát 

triển của trƣờng để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phƣơng và khu vực. 

Sứ mạng của trƣờng đƣợc cụ thể hóa thành các mục tiêu, và đƣợc định kỳ 

rà soát bổ sung điều chỉnh hàng năm. 

Tiêu chí 1.1 

 Sứ mạng của trƣờng đại học đƣợc xác định phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, các nguồn lực và định hƣớng phát triển của nhà trƣờng; phù hợp 

và gắn kết với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng và cả 

nƣớc. 

1. Mô tả  

 Sứ mạng và mục tiêu là các định hƣớng làm nền tảng nhằm thực hiện các 

chức năng và nhiệm vụ để phát triển nhà trƣờng và phục vụ cộng đồng đƣợc mô 

tả, nhận xét - đánh giá và các đề xuất kế hoạch cải tiến. 

Sứ mạng của Trƣờng Đại học Bạc Liêu mô tả mục đích hoạt động nhằm 

thực hiện chức năng và nhiệm vụ của trƣờng với nội dung: “Trƣờng Đại học Bạc 
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Liêu có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, trên đại học. Sinh 

viên đƣợc đào tạo đạt ba mục tiêu: Có kiến thức chuyên ngành vững chắc; đảm 

bảo các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu xã hội; trở thành một công dân có 

trình độ văn hóa cao và nhân cách tốt. Giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực Bán đảo Cà Mau, trên các 

lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy sản - Du lịch - Dịch vụ” (H1.1.1). 

Định hƣớng phát triển của trƣờng mạnh về chất: nhân lực có đủ trình độ 

đảm trách theo lĩnh vực, vận hành trên cơ cấu tổ chức và đủ về lƣợng để quản lý 

để hoạt động đào tạo hiệu quả, khoa học. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

trƣờng  (H1.1.2). 

Sứ mạng đƣợc xây dựng dựa vào các nguồn lực tài chính: ngân sách nhà 

nƣớc, hợp tác trong ngoài nƣớc, nguồn học phí và cơ sở vật chất luôn đƣợc bổ 

sung để hoàn thiện (H1.1.3). 

Sự phù hợp và gắn kết Sứ mạng Trƣờng ĐHBL và chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng, vùng và cả nƣớc: Mục đích của sứ mạng là cung 

cấp nguồn nhân lực và chuyển giao sản phẩm công nghệ - kỹ thuật, còn nhiệm 

vụ là phục vụ và gắn kết với cộng đồng trên nhiều lĩnh vực trong và ngoài địa 

phƣơng.  

Sứ mạng thể hiện: chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao bậc 

đại học và sau đại học, cung cấp giáo viên/giảng viên, cán bộ quản lý và các nhà 

nghiên cứu; Thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học trên một số lĩnh vực liên 

quan có thế mạnh và chuyển giao các quy trình ứng dụng công nghệ, phù hợp 

với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 – 2020 

(H1.1.4); bên cạnh vận dụng nguồn nội lực, nhà trƣờng còn hợp tác nhiều mặt 

với các viện trƣờng trong và ngoài nƣớc nhƣ: Trƣờng ĐH Cần Thơ, Trƣờng ĐH 

Nông - Lâm TP.HCM, Trƣờng ĐH Đồng Tháp, Trƣờng Đại học Kinh tế - Tài 

chính Vân Nam - Trung Quốc (H1.1.5).  

Sứ mạng Trƣờng Đại học Bạc Liêu còn phù hợp với các định hƣớng ƣu 

tiên phát triển của Chiến lƣợc Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn  2011 - 

2020 (H1.1.6). 
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2. Điểm mạnh 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu có sứ mạng rõ ràng và phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và nguồn lực của Trƣờng. Sứ mạng của Trƣờng luôn gắn với nhu cầu 

phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và cả nƣớc, cũng nhƣ trong việc thực hiện các 

kế hoạch phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nƣớc. Sứ mạng đã đƣợc công bố 

chính thức trên website (Trong chiến lƣợc phát triển giai đoạn 2011-2020). 

3. Tồn tại 

Một số thành viên trong trƣờng chƣa tiếp cận, chƣa hiểu hay chƣa quan 

tâm đến sứ mạng.  

Chƣa có hoạt động, chiến lƣợc phổ biến hiệu quả đến các đối tác bên 

ngoài trƣờng. 

Sứ mạng chƣa đƣợc rà soát đánh giá bài bản để hoàn thiện.  

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2017-2018: Hiệu trƣởng quyết định tăng cƣờng sử dụng các phƣơng 

tiện: web, lồng vào hội nghị-hội thảo trên kế hoạch phổ biến sứ mạng sâu rộng 

trong và ngoài nhà trƣờng để nâng cao nhận thức của các bên liên quan .  

Năm 2017-2018: Hiệu trƣởng quyết định tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan trong và ngoài trƣờng để hiệu chỉnh sứ mạng.  

Hàng năm tiến hành đánh giá việc thực hiện chƣơng trình hành động thực 

hiện chiến lƣợc. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 1.2 

Mục tiêu của trƣờng đại học đƣợc xác định phù hợp với mục tiêu đào 

tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của 

nhà trƣờng; đƣợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và đƣợc triển khai 

thực hiện.  

1. Mô tả 

 Hiệu trƣởng xây dựng mục tiêu của nhà trƣờng nhƣ là bức tranh phát 

triển của tƣơng lai đến năm 2020, các bên liên quan hiểu rõ và cùng hƣớng đến 

đạt đƣợc. “Mục tiêu của nhà Trƣờng là Trƣờng Đại học Bạc Liêu sẽ là một trong 



 20 

những cơ sở hàng đầu trong khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long về đào tạo chất 

lƣợng cao, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyển giao công nghệ-kỹ thuật, và 

nâng cao lợi ích của các bên liên quan” (H1.2.1). 

 Sự phù hợp của mục tiêu của Nhà trường với: 

Mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục 2009 (và 

Luật giáo dục đại học 2012): (H1.2.2), (H1.2.3). 

Mục tiêu  

phù hợp 

Luật giáo dục sửa đổi 

2009 
Luật giáo dục đại học 2012 

Nội dung Điều Nội dung Điều 

Mục tiêu chung và cụ thể 2, 39 // 5 

Giáo dục chất 

lƣợng cao các 

bậc học /phát 

triển giáo dục 

Loại hình đào 

tạo/đội ngũ 

38, 48/42 Trình độ và hình 

thức đào tạo 

6/54-55 

Chƣơng trình 

giáo trình 

6, 9, 29, 

35, 40,41 

// 33-35, 36 

Nghiên cứu 

và hợp tác 

chuyển giao 

kỹ thuật 

Nghiên cứu 

khoa học 

18 Hội đồng Khoa 

học và đào tạo 

19, 39-41 

Hợp tác đào 

tạo 

78, 109  43-44, 45, 47, 

48 

Đảm bảo chất 

lƣợng đến 

năm 

2020/nâng 

cao lợi ích của 

các bên liên 

quan 

Đảm bảo & 

Kiểm định 

chất lƣợng  

17, 110 a 

110b 

110c 

cấp cơ sở và cấp 

chƣơng trình đào 

tạo 

49-53 

Bảng 1: Mục tiêu của trƣờng phù hợp với mục tiêu của Luật giáo dục 

(sửa đổi 2009 và Luật Giáo dục đại học 2012). 

Để đạt đƣợc mục tiêu đào tạo, bên cạnh việc tuân thủ mục tiêu tại Điều 2, 

39 và 5 ở trên, nhà trƣờng còn vận dụng đầy đủ các Điều khoản hỗ trợ liên quan 

khác nhƣ Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020. 
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 Phù hợp với sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường  (H1.2.4) 

TT Mục tiêu của Trƣờng-Tầm nhìn Sứ mạng của Trƣờng-Mục đích 

1 

Đào tạo chất lƣợng cao/phát 

triển giáo dục các bậc đại học và 

sau đại học. 

Chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao/bậc đại học và sau đại học, 

cung cấp giáo viên/giảng viên, cán bộ 

quản lý và  các nhà nghiên cứu 

2 Nghiên cứu khoa học 

Thực hiện chức năng nghiên cứu khoa 

học trên một số lĩnh vực liên quan có 

thế mạnh  

3 
Hợp tác chuyển giao công nghệ - 

kỹ thuật 

Chức năng hợp tác, gắn kết với phát 

triển cộng đồng trên nhiều lĩnh vực 

trong và ngoài địa phƣơng 

4 

Đảm bảo chất lƣợng đến năm 

2020, nâng cao lợi ích của các 

bên liên quan 

Định hƣớng phát triển của trƣờng mạnh 

về chất và đủ về lƣợng.  

Bảng 2: Mục tiêu phù hợp với sứ mạng của trường 

Sứ mạng thể hiện hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ trên thực lực của 

trƣờng phù hợp với các yêu cầu phát triển; do vậy mục tiêu là “ngọn hải đăng” 

để các bên liên quan hƣớng đến và đạt đƣợc để hoàn thành sứ mạng. 

Mục tiêu của Trƣờng Đại học Bạc Liêu đƣợc xây dựng và thể hiện từ Đề 

án thành lập Trƣờng Đại học Bạc Liêu, chiến lƣợc phát triển Trƣờng Đại học 

Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020 đang triển khai áp dụng và đƣợc rà soát đánh giá. 

(H1.2.5) 

 Do sự biến động của xã hội, nên mục tiêu của trƣờng đã đƣợc điều chỉnh 

bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu: mở rộng chƣơng trình đào tạo, ngành học, bậc 

học, nâng cao chất lƣợng, mở rộng hƣớng nghiên cứu và hợp tác đa dạng hơn. 

(H1.2.6) 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu phù hợp với Luật Giáo dục đại học và sứ mạng của Trƣờng. 
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Lãnh đạo các cấp và các bên liên quan đã đồng thuận thực hiện hƣớng đến 

đạt mục tiêu. 

Mục tiêu đƣợc phổ biến và thu thập các phản hồi để cải tiến. 

Mục tiêu đã đƣợc cụ thể hóa ở cấp đơn vị thông qua việc các đơn vị xây 

dựng kế hoạch phát triển dài hạn nhằm thực hiện chiến lƣợc phát triển của nhà 

trƣờng. 

3. Tồn tại  

Mục tiêu chỉ mới đƣợc công bố trên website của trƣờng chƣa đƣợc thông 

tin rộng rãi đến các bên liên quan ngoài trƣờng. 

Chƣa thực hiện tốt việc định kỳ rà soát. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2017-2018: Nhà trƣờng tiếp tục phổ biến và làm rõ mục tiêu hơn đối 

với các bên liên quan trong và ngoài trƣờng. 

Năm 2017-2018: Hiệu trƣởng quyết định tổ chức rà soát, khảo sát sâu 

rộng về các nhu cầu phát triển trong và ngoài khu vực để hiệu chỉnh mục tiêu 

cho phù hợp.  

5. Tự đánh giá: Đạt  

Kết luận về Tiêu chuẩn 1  

Nhà trƣờng xây dựng sứ mạng và mục tiêu dựa vào chức năng, nhiệm vụ 

và nguồn lực để phục vụ định hƣớng phát triển của nhà trƣờng và phát triển giáo 

dục, kinh tế - xã hội trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  

Mục tiêu đã đƣợc cụ thể hóa ở cấp đơn vị thông qua việc các đơn vị xây 

dựng kế hoạch phát triển dài hạn nhằm thực hiện chiến lƣợc phát triển của nhà 

trƣờng. 

Sứ mạng và mục tiêu đã đƣợc công bố chính thức trên website. Tuy nhiên, 

chƣa đƣợc thông tin rộng rãi đối với các bên liên quan ngoài trƣờng; chƣa thực 

hiện tốt việc định kỳ rà soát. 

Tiêu chuẩn 1 có 2 tiêu chí: đạt 100% 
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TIÊU CHUẨN 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ  

Mở đầu 

Về tổ chức: có cơ cấu theo quy định. Đảng, Đoàn, Công đoàn và Bộ máy 

chính quyền, tổ chức đảm bảo chất lƣợng đƣợc phân công trách nhiệm rõ ràng. 

Tất cả hoạt động theo kế hoạch và chiến lƣợc phát triển.  

Về quản lý: theo hệ thống dọc và ngang vận hành với hệ thống văn bản, 

công cụ báo cáo hiệu quả theo quy định.  

Tất cả đƣợc đánh giá, nhận xét và cải tiến thƣờng xuyên nhằm đáp ứng yêu 

cầu hoạt động của nhà trƣờng. 

Tiêu chí 2.1 

Cơ cấu tổ chức của trƣờng đại học đƣợc thực hiện theo quy định của 

Điều lệ trƣờng đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, 

đƣợc cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng. 

1. Mô tả  

- Cơ cấu tổ chức của trƣờng đƣợc xây dựng trên cơ sở đề án thành lập 

trƣờng (H2.1.1), thực hiện đúng quy định của Điều lệ trƣờng đại học năm 2014 

(H2.1.2) và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đƣợc cụ thể hoá trong 

quy chế tổ chức, hoạt động của trƣờng và đƣợc cấp trên phê duyệt (H2.1.3).  

- Qua thời gian đi vào họat động, đến nay cơ cấu tổ chức dần hoàn chỉnh, 

phù hợp với Điều lệ trƣờng đại học, ban hành theo quyết định của Thủ tƣớng 

chính phủ. Trƣờng hiện có 08 phòng (H2.1.4); 04 khoa (H2.1.5); 02 tổ bộ môn 

(H2.1.6); 02 trung tâm (H2.1.7); 01 tổ chức năng (H2.1.8); 01 cơ sở thực hành 

(H2.1.9). Các tổ chức này đều đƣợc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ (H2.1.10). 

Ngoài ra còn có một số Hội đồng thực hiện tham mƣu, tƣ vấn cho Ban Giám 

hiệu: Hội đồng Khoa học – Đào tạo (H2.1.11), Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng 

(H2.1.12), Hội đồng lƣơng (H2.1.13). 

 - Cơ cấu tổ chức của Trƣờng Đại học Bạc Liêu đƣợc mô tả theo sơ đồ 

(H2.1.14). 

2. Điểm mạnh 
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Cơ cấu tổ chức trƣờng đƣợc xây dựng theo quy định của Điều lệ trƣờng 

Đại học, và Luật Giáo dục đại học, phù hợp với thực tế, linh động và đƣợc thể 

chế hóa bằng các quy chế họat động rõ ràng, tạo điều kiện phát huy đƣợc mối 

quan hệ giữa các bộ phận nhằm phục vụ mục tiêu chung. 

3. Tồn tại 

Cơ cấu tổ chức chƣa hoàn thiện, Công tác đánh giá về tổ chức quản lý nhà 

trƣờng chƣa thƣờng xuyên. 

Trƣờng chƣa thành lập Hội đồng trƣờng. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2017-2019: Cơ cấu tổ chức đƣợc điều chỉnh phù hợp theo hƣớng 

tinh, gọn và hoạt động hiệu quả, tham khảo các mô hình tổ chức của các trƣờng 

trong khu vực. 

Năm 2017-2018: Thành lập Hội đồng trƣờng. 

Thƣờng xuyên đánh giá về công tác tổ chức quản lý nhà trƣờng. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 2.2 

Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các 

hoạt động của nhà trƣờng. 

1. Mô tả  

  Ngoài hệ thống văn bản pháp quy của Chính phủ, bộ, ngành, địa phƣơng, 

Nhà trƣờng đã xây dựng hệ thống các văn bản để tổ chức và quản lý các hoạt 

động của trƣờng (đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính, quản lý sinh 

viên…) đƣợc ban hành một cách có hệ thống, đáp ứng thực tiễn hoạt động của 

nhà trƣờng. Cụ thể: 

  - Quy chế tổ chức hoạt động Trƣờng Đại học Bạc Liêu (H2.2.1); 

  - Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trƣờng Đại học Bạc Liêu 

(H2.2.2); 

  - Quy định về công tác quản lý chuyên môn (H2.2.3); 

  - Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (H2.2.4); 

  - Quy định về lề lối làm việc (H2.2.5); 



 25 

  - Quy định về trách nhiệm của các thành viên trong ban coi thi (H2.2.6); 

  - Quy chế chi tiêu nội bộ (H2.2.7); 

  - Quy chế thi kết thúc học phần (H2.2.8); 

  - Quy định việc thực hiện tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp (H2.2.9); 

  - Quy định dự giờ đối với giảng viên cơ hữu (H2.2.10); 

  - Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và sinh viên trong trƣờng Đại học 

Bạc Liêu (H2.2.11); 

  - Quy trình nhập điểm thi kết thúc học phần (H2.2.12). 

Nhà trƣờng có tổ hợp Hệ thống văn bản tổ chức và quản lý tuân thủ quy 

định văn thƣ lƣu trữ và có quy trình quản lý khoa học và hiệu quả trong các khâu 

vận hành. 

Nhà trƣờng hình thành và hoàn thiện dần các quy trình quản lý văn bản: 

- Công văn đến-trình duyệt-xử lý-triển khai-lƣu trữ. 

- Công văn đi-triển khai-biên soạn-trình duyệt-gửi-lƣu trữ. 

- Cơ sở dữ liệu đƣợc xây dựng và lƣu 2 dạng văn bản và tập tin/scan, đang 

hƣớng đến số hóa hoàn toàn. 

Các quy định của nhà trƣờng đƣợc công bố công khai trong toàn trƣờng, 

đƣợc thông báo đến từng đơn vị, thông báo tại các cuộc họp, hội nghị và trên 

website của trƣờng. 

 Hệ thống các văn bản tổ chức và quản lý đƣợc cụ thể hóa trên từng mặt 

hoạt động, giúp cho các công việc đƣợc tiến hành nhanh chóng và hiệu quả hơn; 

việc quy trách nhiệm trở nên cụ thể và rõ ràng hơn. 

2. Điểm mạnh 

Hệ thống văn bản quản lý hành chính chuyên môn theo từng lĩnh vực, 

ngành chuyên môn đƣợc khu biệt rõ ràng và có phối hợp đồng bộ. 

Tổ chức và quản lý hệ thống theo quy định nghiệp vụ văn thƣ lƣu trữ.  

3. Tồn tại 

Công tác rà soát, đánh giá hiệu quả tổ chức thực hiện hệ thống văn bản 

chƣa thƣờng xuyên, còn một số văn bản chƣa hoàn thiện gặp khó khăn trong 

điều hành. 
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4. Kế hoạch hành động 

Năm học 2017-2018: Nhà trƣờng xây dựng và ban hành quy định về văn 

thƣ lƣu trữ; thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm soát việc lƣu trữ tại các đơn vị trong 

trƣờng. 

Năm học 2017-2018: Số hóa toàn bộ hệ thống văn bản của nhà trƣờng. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 2.3 

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản 

lý, giảng viên và nhân viên đƣợc phân định rõ ràng. 

1. Mô tả  

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nhƣ Luật Viên chức, Luật Giáo 

dục, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trƣờng đại học, Nhà trƣờng đã ban hành quy 

định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, 

giảng viên và nhân viên của nhà trƣờng (H2.3.1). 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức 

của nhà trƣờng nhƣ: Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học và đào tạo, các đơn vị 

trực thuộc trƣờng (phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, cơ sở thực hành mầm non) 

đƣợc quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng (H2.3.2). 

Tổ chức đoàn thể nhƣ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động theo 

Điều lệ của các tổ chức này (H2.3.3). 

Đối với Ban Giám hiệu nhà trƣờng đã ban hành văn bản phân định trách 

nhiệm, quyền hạn của tập thể lãnh đạo Trƣờng (H2.3.4). 

Giảng viên, nhân viên hành chính thực hiện quyền và trách nhiệm theo 

quy định của Luật Viên chức, Luật Giáo dục Đại học, hợp đồng lao động đã ký 

kết với nhà trƣờng và theo phân công nhiệm vụ của thủ trƣởng đơn vị (H2.3.5). 

Tùy thuộc vào tính chất hoạt động, tính chất công việc của nhà trƣờng, 

Trƣờng còn thành lập các Hội đồng, Ban để tƣ vấn cho Hiệu trƣởng trong việc 

ra quyết định có liên quan. Ví dụ: Hội đồng Lƣơng, Hội đồng Thi đua khen 

thƣởng, Ban Biên tập website… Trách nhiệm và quyền hạn của các Hội đồng, 
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Ban và thành viên thực hiện theo các quy định có liên quan kèm theo quyết định 

thành lập (H2.3.6). 

Việc đánh giá viên chức, giảng viên và nhân viên theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn đƣợc thực hiện hàng năm và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

Các viên chức, giảng viên và nhân viên phải thực hiện tự đánh giá và đơn vị sử 

dụng đánh giá khi xem xét tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc (H2.3.7). 

2. Điểm mạnh 

Có văn bản phân định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của Ban Giám hiệu 

Trƣờng. 

Hàng năm trƣờng tổ chức đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân làm cơ sở 

cho công tác thi đua khen thƣởng. 

3. Tồn tại 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một số đơn vị bộ 

phận chƣa thực sự cụ thể, rõ ràng. 

Vẫn còn bộ phận chƣa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy 

định. 

4. Kế hoạch hành động 

Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các tập thể, cá nhân cho phù hợp với thực tế và 

yêu cầu quản lý, điều hành, hoạt động. 

Thƣờng xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện chức năng, trách nhiệm và 

quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân trong trƣờng. 

Năm 2017-2018: Điều chỉnh, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của nhà 

trƣờng theo hƣớng tăng cƣờng tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị, cá 

nhân. 

5. Tự đánh giá: Đạt  
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Tiêu chí 2.4 

Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trƣờng đại học hoạt 

động có hiệu quả, hàng năm đƣợc đánh giá tốt; các hoạt động của các tổ 

chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật. 

1. Mô tả  

Tổ chức Đảng và đoàn thể của trƣờng hoạt động theo đúng điều lệ, quy 

chế, quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thu hút nhiều 

viên chức và ngƣời học tham gia, sinh hoạt thƣờng xuyên. Các hoạt động phong 

trào, hoạt động đoàn thể phong phú, đa dạng thu hút nhiều cán bộ, viên chức và 

ngƣời học tham gia, tạo sự đoàn kết nhất trí trong nhà trƣờng. 

- Đảng bộ thể hiện tốt vai trò thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tƣ 

tƣởng; công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng. Các nghị quyết, chỉ 

thị, kế hoạch công tác quý, năm của Đảng ủy đƣợc quán triệt đầy đủ và triển 

khai thực hiện có hiệu quả (H2.4.1, H2.4.2, H2.4.3, H2.4.4, H2.4.5). 

- Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng 

của cán bộ, viên chức nhà trƣờng. Công đoàn luôn có kế hoạch hoạt động hàng 

năm và họp định kỳ thƣờng xuyên để triển khai các hoạt động cụ thể của Công 

đoàn. Công đoàn luôn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của 

công đoàn viên trong các dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm nhƣ Quốc tế phụ nữ 

8/3; Quốc tế thiếu nhi 1/6; Tết Trung thu;… Các công đoàn bộ phận cũng sinh 

hoạt định kỳ để triển khai các kế hoạch của Công đoàn trƣờng và theo các phong 

trào nhƣ quyên góp vì ngƣời nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ xây nhà tình 

nghĩa, triển khai các chƣơng trình văn nghệ, thể dục, thể thao… Công đoàn hàng 

năm luôn đạt thành tích tốt và đáp ứng đƣợc nhu cầu nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống của viên chức nhà trƣờng (H2.4.6), (H2.4.7), (H2.4.8). 

- Đoàn trƣờng là một trong những cơ sở đoàn hoạt động tốt của Tỉnh 

đoàn. Công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, giáo dục truyền thống, các phong 

trào hoạt động của tuổi trẻ góp phần quan trọng việc thực hiện mục tiêu đào tạo 

toàn diện của nhà trƣờng. Đoàn trƣờng có kế hoạch hoạt động định kỳ hàng 

năm. Các chi đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên trong trƣờng luôn có những 
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phƣơng hƣớng công tác, kế hoạch thực hiện các chƣơng trình nhƣ: tình nguyện 

xã hội, mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, hoạt động văn nghệ, thể dục thể 

thao… đƣợc đông đảo đoàn viên nhiệt tình hƣởng ứng và đạt đƣợc nhiều thành 

tích, giấy khen (H2.4.9, H2.4.10, H2.4.11, H2.4.12). 

Hàng năm, hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên đƣợc 

cấp trên đánh giá tốt (H2.4.13). Bên cạnh đó, Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn 

thanh niên đều có tổ chức họp đánh giá hàng năm. Hoạt động của Đảng bộ, 

Công đoàn và Đoàn thanh niên không ngừng đƣợc nâng cao về chất lƣợng và số 

lƣợng ngƣời tham gia, góp phần đoàn kết, huy động sự đóng góp của mọi đảng 

viên, công đoàn viên và đoàn viên cho sự phát triển của nhà trƣờng. 

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên của 

trƣờng đƣợc triển khai thƣờng xuyên và thu hút đƣợc đông đảo sự tham gia của 

các đảng viên, công đoàn viên và đoàn viên. Nội dung, hình thức của các hoạt 

động phong phú đa dạng và sáng tạo. Các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn 

thanh niên hoạt động đúng quy định của pháp luật và đƣợc đánh giá cao, đáp 

ứng nguyện vọng của toàn thể viên chức và sinh viên của trƣờng. 

3. Tồn tại 

Còn một bộ phận Đoàn viên chƣa thật sự nhiệt huyết tham gia hoạt động 

Đoàn và công tác thanh niên. 

Chƣa thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá về chất lƣợng hoạt động của 

Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên. 

4. Kế hoạch hành động 

Nhà trƣờng tăng cƣờng công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống 

cho thế hệ trẻ. 

Triển khai định kỳ khảo sát ý kiến đánh giá về chất lƣợng hoạt động của 

Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên. 

5. Tự đánh giá: Đạt  
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Tiêu chí 2.5 

Có tổ chức đảm bảo chất lƣợng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm 

hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực triển khai các 

hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lƣợng hoạt động của 

trƣờng. 

1. Mô tả 

Tháng 11/2010, Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Bạc Liêu đã ký Quyết định 

thành lập “Tổ Đảm bảo chất lƣợng giáo dục” (H2.5.1), là đơn vị tham mƣu, giúp 

việc cho Hiệu trƣởng trong công tác đánh giá, quản lí, đảm bảo nâng cao chất 

lƣợng đào tạo của trƣờng; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tƣ vấn các vấn đề đảm 

bảo chất lƣợng giáo dục (H2.5.2). Hiện nay Tổ có 4 ngƣời, trong đó có 2 chuyên 

viên chuyên trách công tác ĐBCLGD (H2.5.3), đã đƣợc cử tham gia các khóa 

tập huấn về ĐBCLGD. Hàng năm, Tổ đều có kế hoạch về ĐBCLGD gửi về các 

đơn vị nhằm từng bƣớc nâng cao văn hóa chất lƣợng trong nhà trƣờng (H2.5.4). 

Từ khi thành lập Tổ ĐBCLGD đã tổ chức triển khai thực hiện một số nội 

dung về đảm bảo chất lƣợng đào tạo: Tự đánh giá chất lƣợng giáo dục (H2.5.5), 

đánh giá các chƣơng trình đào tạo, đánh giá thực hiện CTHĐ về đổi mới nâng 

cao chất lƣợng đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, lấy ý kiến phản hồi từ ngƣời học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên, khảo sát tình trạng việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp (H2.5.6)… Tổ định kỳ rà soát các mẫu phiếu khảo sát 1-2 

năm/lần và tham mƣu cho Ban Giám hiệu về kết quả khảo sát để làm căn cứ 

đánh giá xếp loại giảng viên (H2.5.7). Ngoài ra, Tổ đã thử nghiệm hệ thống lấy 

ý kiến phản hồi của ngƣời học về hoạt động giảng dạy của giảng viên online trên 

hệ thống quản lý đào tạo của Trƣờng  (H2.5.8). 

Tổ đã đạt đƣợc nhiều thành tích, danh hiệu thi đua, khen thƣởng các cấp 

từ khi thành lập năm 2010 đến nay (H2.5.9). 

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ cán bộ chuyên trách ĐBCL đƣợc bồi dƣỡng và nâng cao trình độ, 

chuyên môn về ĐBCL, giám sát tốt các hoạt động ĐBCL của Trƣờng, đƣợc sự 
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quan tâm chỉ đạo sâu sát của BGH và Đảng ủy Trƣờng. Lãnh đạo nhà trƣờng coi 

trọng hoạt động ĐBCL & KĐCL nhƣ sự sống còn của một trƣờng đại học. 

Viên chức của Tổ nhiệt tình, chịu khó học hỏi, nghiên cứu, tham mƣu tốt 

cho lãnh đạo và đề ra các kế hoạch cải tiến nâng cao chất lƣợng của nhà trƣờng. 

3. Tồn tại 

Nguồn tài chính cho công tác ĐBCL tại các đơn vị còn hạn chế dẫn đến 

chậm triển khai một số hoạt động ĐBCL theo kế hoạch nhƣ: khảo sát online, tin 

học hóa hệ thống CSDL…  

Lực lƣợng viên chức chuyên trách còn thiếu và chƣa có nhiều kinh 

nghiệm trong lĩnh vực đánh giá và kiểm định chất lƣợng giáo dục. 

Sự nhìn nhận về việc ĐBCLGD của toàn thể viên chức, giảng viên nhà 

trƣờng còn thấp và chƣa đƣợc thực hiện đồng bộ ở tất cả các đơn vị do viên 

chức, giảng viên trƣờng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. 

4. Kế hoạch hành động 

 Giai đoạn 2017-2020, Trƣờng tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ 

ĐBCL của Tổ, nâng cao năng lực quản lý chất lƣợng cho lãnh đạo các đơn vị; tổ 

chức thêm nhiều đợt tập huấn nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy, kiểm tra, 

đánh giá, tƣ vấn SV, cải thiện CTĐT. 

Có kế hoạch thƣờng xuyên rà soát, cải tiến chất lƣợng chƣơng trình đào 

tạo, tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng. 

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong hoạt động đánh giá, đảm bảo chất 

lƣợng tăng cƣờng công tác nâng cao văn hóa chất lƣợng trong toàn trƣờng. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 2.6  

Có chiến lƣợc và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, 

phù hợp với định hƣớng phát triển và sứ mạng của nhà trƣờng; có chính 

sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của trƣờng. 

1. Mô tả 

 Việc xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch phát triển, tầm nhìn đƣợc quan tâm từ 

những ngày đầu thành lập Trƣờng, đƣợc thực hiện trong nhiều năm qua 
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(H2.6.1). Trên cơ sở mục tiêu và sứ mạng của nhà trƣờng, trƣờng xây dựng hoàn 

chỉnh “Chiến lƣợc phát triển trƣờng giai đoạn 2011-2020” và đã đƣợc 

UBND, Ban Giám hiệu chỉ đạo cụ thể hóa chiến lƣợc và xây dựng các đề án lớn 

thực hiện chiến lƣợc phát triển của trƣờng. Đây là một chiến lƣợc vừa có mục 

tiêu trƣớc mắt vừa có mục tiêu lâu dài, một chiến lƣợc có kì vọng và khả thi, phù 

hợp với xu thế phát triển và năng lực thực tế của Nhà trƣờng (H2.6.2). 

Công tác xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trƣờng dài hạn, trung hạn, 

ngắn hạn đã đƣợc tiến hành thông qua việc xây dựng chƣơng trình công tác, 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ hàng năm của Đảng ủy, BGH, các đơn vị và các đoàn 

thể trực thuộc Trƣờng; thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm; thông 

qua các phiên họp của Đảng ủy, BGH, hội nghị cán bộ, viên chức… (H2.6.3). 

 Chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đƣợc 

trƣờng thực hiện thông qua đánh giá kết quả năm học, kết quả thực hiện chƣơng 

trình hành động các mặt công tác (H2.6.4). 

2. Điểm mạnh 

Trƣờng đã xây dựng các chiến lƣợc và kế hoạch phát triển cho các giai 

đoạn phù hợp với định hƣớng và sứ mệnh của Trƣờng và phổ biến các nội dung 

này đến viên chức, ngƣời học và toàn xã hội.  

Công tác sơ, tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động, thực hiện kế hoạch của 

nhà trƣờng hàng năm đƣợc thực hiện tốt. 

3. Tồn tại 

 Việc xây dựng chiến lƣợc và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài 

hạn của các đơn vị trực thuộc chƣa đƣợc thực hiện đồng bộ. Việc giám sát quá 

trình thực hiện của các đơn vị chƣa thực sự sâu sát. 

4. Kế hoạch hành động 

 Từ năm 2017, Trƣờng thƣờng xuyên đánh giá, rà soát, điều chỉnh các nội 

dung của kế hoạch chiến lƣợc cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là với định 

hƣớng phát triển GDĐH. 

Tiến hành hoàn thiện chiến lƣợc và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn một cách đồng bộ, thiết thực với tình hình thực tế. 
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Tổ chức đánh giá việc thực hiện chiến lƣợc, kế hoạch từng năm, từng lĩnh 

vực. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 2.7 

Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ 

quan quản lý về các hoạt động và lƣu trữ đầy đủ báo cáo của trƣờng. 

1. Mô tả 

Trƣờng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian các báo cáo cho các 

cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhƣ Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh Bạc Liêu,… 

về các hoạt động nhƣ tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác 

quốc tế, kế hoạch tài chánh, công tác chính trị và quản lý sinh viên, công tác 

ĐBCL… (H2.7.1). 

Nhà trƣờng tổ chức họp giao ban định kỳ 02 tuần một lần: báo cáo thực 

trạng và các đề xuất, điều chỉnh kế hoạch tháng, quý hay năm (H2.7.2). Các báo 

cáo, văn bản đƣợc lƣu trữ theo đúng quy định của Nhà nƣớc về công tác văn thƣ, 

lƣu trữ (Theo thông tƣ 04/2013 của Bộ Nội vụ).  

Tất cả văn bản đến, văn bản đi đều đƣợc lƣu trữ tại Phòng Hành chính – 

Quản trị và tại đơn vị báo cáo (H2.7.3). 

2. Điểm mạnh 

Việc tiếp nhận và triển khai các văn bản từ Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh Bạc 

Liêu đƣợc thực hiện một cách nhanh chóng. Trƣờng thực hiện tốt các yêu cầu về 

công tác báo cáo của Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan quản lý 

có liên quan. Trƣờng có các biện pháp đảm bảo an toàn cho việc lƣu trữ đƣợc 

thực hiện tốt. 

3. Tồn tại 

Việc giám sát thực hiện các báo cáo định kỳ chƣa thực hiện tốt ở một số 

đơn vị; kỹ năng tổng hợp, tham mƣu của viên chức phụ trách công việc ở các 

đơn vị còn một số hạn chế.  

Việc sắp xếp các tài liệu chƣa hoàn toàn khoa học nên đôi khi việc tìm 

kiếm báo cáo còn mất nhiều thời gian.  
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4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2017 - 2020, tăng cƣờng giám sát thực hiện các báo cáo định kỳ 

chƣa thực hiện đồng bộ ở các đơn vị; tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lƣợng 

công tác của đội ngũ văn thƣ các đơn vị thông qua các chƣơng trình tập huấn, 

trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tin học văn phòng,… 

Xem xét trang bị mỗi đơn vị 01 máy scan để có thể lƣu trữ & gửi văn bản 

một cách nhanh chóng, tin học hóa. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Kết luận về Tiêu chuẩn 2 

Công tác tổ chức, quản lý của trƣờng từng bƣớc đi vào nền nếp thể hiện 

trong quy chế tổ chức hoạt động của trƣờng và bằng văn bản với sự phân công 

nhiệm vụ, hoạt động từng bƣớc nâng cao hiệu quả. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại nhƣ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của một số đơn vị bộ phận chƣa thực sự cụ thể, rõ ràng. Vẫn còn bộ phận chƣa 

thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

Tiêu chuẩn 2 có 7 tiêu chí: đạt 100% 

 

TIÊU CHUẨN 3: CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mở đầu 

Chƣơng trình đào tạo xây dựng theo quy định của  Bộ GD&ĐT, có mục 

tiêu, theo chuẩn kiến thức, đảm bảo chất lƣợng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao 

động. Chƣơng trình, qua phản hồi của các bên liên quan, đƣợc định kỳ đánh giá, 

bổ sung và cải tiến, đồng thời thể hiện tính liên thông. 

Tiêu chí 3.1 

      Chƣơng trình đào tạo của trƣờng đại học đƣợc xây dựng theo các quy 

định hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành; có sự tham khảo chƣơng trình đào 

tạo của các trƣờng đại học có uy tín trong nƣớc 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 ngƣời 

đã tốt nghiệp. 
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1. Mô tả  

 - Tất cả các chƣơng trình đào tạo đã và đang áp dụng của trƣờng đều phù 

hợp với các quy định hiện hành do Bộ GD&ĐT ban hành (H3.1.1). 

 - Chƣơng trình đào tạo của Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đƣợc xây dựng theo 

quy định của Quyết định số 404/QĐ-ĐHBL ngày 26/12/2011 về việc xây dựng 

các chƣơng trình đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (H3.1.2). 

- Chƣơng trình đƣợc cập nhật bổ sung định kỳ theo nhu cầu xã hội 

(H3.1.3). 

2. Điểm mạnh  

- Chƣơng trình đào tạo phù hợp với các quy định do Bộ GD&ĐT ban 

hành. 

- Chƣơng trình đào tạo đƣợc tham khảo các trƣờng trong khu vực. 

3. Tồn tại 

 - Chƣa có sự tham gia của nhà tuyển dụng lao động trong việc xây dựng 

CTĐT. Do trƣờng mới thành lập năm 2006, một số chƣơng trình đào tạo xin mở 

cùng thời điểm đó nên không có sự tham gia của nhà tuyển dụng. 

4. Kế hoạch hành động  

 - Nhà trƣờng có kế hoạch rà soát bổ sung chƣơng trình hàng năm. 

 - Tiếp tục lấy ý kiến nhà tuyển dụng trong việc xây dựng mới và điều 

chỉnh bổ sung chƣơng trình đào tạo hiện có.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 3.2 

 Chƣơng trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có cấu trúc hợp lý, 

đƣợc thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng đƣợc yêu cầu về chuẩn kiến thức, 

kỹ năng của từng trình độ đào tạo và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực 

của thị trƣờng lao động. 

1. Mô tả  

- Tất cả các chƣơng trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng (H3.2.1). 

- Chuẩn đầu ra và cam kết chất lƣợng đào tạo đƣợc công khai trên website 

trƣờng (H3.2.2), (H3.2.3). 
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- Chƣơng trình đào tạo đƣợc thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu 

về chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng trình độ đào tạo theo đúng quy định của 

Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT. 

- Có các đề cƣơng chi tiết các môn học (trong chƣơng trình của từng 

ngành học) (H3.2.4). 

- Chƣơng trình đào tạo đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời học, tuy nhiên 

chƣa đánh giá đƣợc mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động. 

2. Điểm mạnh  

 - Chƣơng trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể. 

- Chƣơng trình có cấu trúc hợp lý, đƣợc thiết kế một cách hệ thống có tính 

liên thông. 

- Chƣơng trình có tính đến các yêu cầu của địa phƣơng, của vùng bán đảo 

Cà Mau. 

3. Tồn tại  

- Chƣa đánh giá đƣợc mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động.  

- Một số chƣơng trình đào tạo chƣa có sự tham gia của các nhà tuyển 

dụng lao động. 

4. Kế hoạch hành động  

 - Từ năm 2018, tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng lao 

động đối với sinh viên tốt nghiệp đối với chƣơng trình đào tạo hiện có. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 3.3 

 Chƣơng trình đào tạo chính quy và giáo dục thƣờng xuyên đƣợc thiết 

kế theo quy định, đảm bảo chất lƣợng đào tạo. 

1. Mô tả  

- Chƣơng trình đào tạo đƣợc thiết kế một cách hệ thống đáp ứng yêu cầu 

về chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng trình độ đào tạo theo đúng quy định của 

Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về quy định 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, 
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ban hành chƣơng trình đào tạo.  

- Chƣơng trình đào tạo chính quy và giáo dục thƣờng xuyên đƣợc thiết kế 

tuân thủ theo đúng quy định Điều 23, khoản 1, mục b-d; Điều 33-35, Điều 45, 

Điều 36; Điều 50, khoản 4, mục a-b - Luật Giáo dục đại học 2012 (H3.3.1). 

- Chƣơng trình đào tạo chính quy và giáo dục thƣờng xuyên đƣợc thiết kế 

tuân thủ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng đại học 

(H3.3.2), (H3.3.3). 

- Chƣơng trình đào tạo điều chỉnh bổ sung và xây dựng mới có sự tham 

gia của các nhà tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp (H3.3.4). 

2. Điểm mạnh  

Chƣơng trình đào tạo chính quy và giáo dục thƣờng xuyên đƣợc thiết kế 

theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Định kỳ bổ sung điều chỉnh các môn học tự chọn theo đặc thù của địa 

phƣơng nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội. 

3. Tồn tại  

Chƣa đánh giá đƣợc mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động. 

4. Kế hoạch hành động  

 - Từ năm 2017 chƣơng trình đào tạo chính quy điều chỉnh bổ sung và xây 

dựng mới phải có sự tham gia của các nhà tuyển dụng lao động, các doanh 

nghiệp. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 3.4.  

      Chƣơng trình đào tạo đƣợc định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ 

sở tham khảo các chƣơng trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các 

nhà tuyển dụng lao động, ngƣời 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 phƣơng hoặc cả nƣớc. 

1. Mô tả  
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- Theo tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3.1, 3.2, 3.3, chƣơng trình 

định kỳ đƣợc điều chỉnh, bổ sung và đã đáp ứng theo các yêu cầu của tiêu chí 

này. 

- Chƣơng trình có tham khảo các chƣơng trình tiên tiến (H3.4.1), các ý 

kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp (H3.4.2). 

- Tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3.3, các ý kiến phản hồi của sinh 

viên tốt nghiệp đã đƣợc tham khảo và là căn cứ để xây dựng “chƣơng trình 

hƣớng nghiệp”. Chƣơng trình các ngành học mới đƣợc thiết kế bám sát vào yêu 

cầu thực tế do yêu cầu xã hội đặt ra.  

 - Khi mới thành lập năm 2006, chƣơng trình đƣợc thiết kế theo hệ thống 

niên chế. Từ năm 2010 đến nay, chƣơng trình đƣợc chuyển sang hệ thống tín chỉ 

và đã đƣợc điều chỉnh và bổ sung nhiều lần. 

2. Điểm mạnh  

 - Một số chƣơng trình đào tạo đã mạnh dạn tham khảo các chƣơng trình 

tiên tiến trong và ngoài nƣớc nên cơ bản đáp ứng đƣợc sứ mạng, mục tiêu đào 

tạo, nhu cầu thị trƣờng lao động cũng nhƣ chuẩn đầu ra theo quy định.  

 - Chƣơng trình đào tạo phản ánh đƣợc yêu cầu đổi mới trong đào tạo 

nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. 

3. Tồn tại  

 - Việc tham khảo các chƣơng trình tiên tiến chƣa đủ chất và lƣợng trong 

quá trình bổ sung và điều chỉnh chƣơng trình; còn giới hạn ở mức độ nhất định. 

 - Nhà trƣờng sử dụng ý kiến từ các bên liên quan để bổ sung và điều 

chỉnh chƣơng trình, nhƣng chƣa có hệ thống và quy trình đầy đủ. 

4. Kế hoạch hành động  

 - Năm 2017-2019: Hiệu trƣởng quyết định định hƣớng bổ sung và điều 

chỉnh chƣơng trình trên các tiêu chuẩn của các chƣơng trình tiên tiến quốc tế đầy 

đủ hơn. 

 - Năm 2017-2019: Hiệu trƣởng quyết định xây dựng cấu trúc lấy ý kiến 

các bên liên quan, quy trình thực hiện và kế hoạch áp dụng kết quả phản hồi để 

xây dựng, phát triển và cải tiến chƣơng trình. 
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5. Tự đánh giá: Đạt   

Tiêu chí 3.5 

 Chƣơng trình đào tạo đƣợc thiết kế theo hƣớng đảm bảo liên thông 

với các trình độ đào tạo và Chƣơng trình đào tạo khác. 

1. Mô tả 

 - Hình thức đào tạo liên thông là xu thế phổ biến hiện nay. Hình thức đào 

tạo này giúp cho ngƣời học có điều kiện để phát triển lên bậc học cao hơn. 

 - Năm 2009, một số chƣơng trình đƣợc xây dựng theo hƣớng liên thông 

và đã đƣợc áp dụng trong nhiều năm qua, cụ thể: 

STT Ngành 
Chƣơng trình 

Bậc thấp Bậc liên thông 

1 Nuôi trồng Thủy sản Trung cấp Đại học (H3.5.1)  

2 Kế toán Trung cấp Đại học (H3.5.2)  

3 Ngành CNTT   Cao đẳng Đại học (H3.5.3)  

4 Ngành GD Tiểu học Trung học sƣ phạm Cao đẳng (H3.5.4)  

5 Ngành GD Mầm non Trung học sƣ phạm Cao đẳng (H3.5.5)  

 - Các chƣơng trình liên thông hiện nay cũng đƣợc trƣờng xây dựng theo 

hình thức đào tạo tín chỉ.  

 - Chƣơng trình liên thông đƣợc phổ biến rộng rãi đến các đối tƣợng có 

nhu cầu học qua trang web của nhà trƣờng, các buổi sinh hoạt đầu khóa học, các 

hoạt động tƣ vấn tuyển sinh và các hệ thống bản tin của nhà trƣờng. 

2. Điểm mạnh 

 - Nhà trƣờng đã mạnh dạn xây dựng và áp dụng các chƣơng trình đào tạo 

liên thông giữa các trình độ đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập của một bộ phận 

ngƣời học trong khu vực. 

 - Chƣơng trình đào tạo đảm bảo đủ và đúng khối lƣợng kiến thức theo quy 

định chƣơng trình khung của Bộ GD&ĐT.  

3. Tồn tại 
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- Hiện tại nhà trƣờng không có chƣơng trình hợp tác đào tạo với các 

trƣờng quốc tế nên chƣa thực hiện đƣợc việc liên thông chƣơng trình đào tạo của 

mình với các trƣờng quốc tế. 

4. Kế hoạch hành động  

- Năm 2017-2019: Tiếp tục nghiên cứu thiết kế lại các chƣơng trình đào 

tạo đảm bảo theo hƣớng liên thông giữa các trình độ đào tạo và cả chƣơng trình 

đào tạo và quốc tế, bổ sung và điều chỉnh. 

 - Năm 2017-2020: Nhà trƣờng tăng cƣờng phối hợp với các trƣờng trung 

cấp, cao đẳng và đại học trong và ngoài tỉnh xây dựng chƣơng trình đào tạo liên 

thông đối với các ngành có đào tạo chung. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 3.6 

 Chƣơng trình đào tạo đƣợc định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến 

chất lƣợng dựa trên kết quả đánh giá. 

1. Mô tả  

 - Căn cứ theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGD-ĐT về hệ thống tín chỉ 

(H3.6.1) và Luật Giáo dục đại học 2012 (H3.6.2) để nhà trƣờng xây dựng và 

phát triển chƣơng trình đào tạo; 

- Căn cứ theo Quyết định số 65/2007-KĐCL ban hành quy định về tiêu 

chuẩn ĐBCLGD trƣờng đại học (H3.6.3) và tiêu chuẩn AUN/KĐCL chƣơng 

trình đào tạo (H3.6.4) để nhà trƣờng áp dụng khi xây dựng và làm tiền đề cho 

công tác đánh giá một số chƣơng trình đào tạo nhƣ sau: 

Thời gian Tên chƣơng trình đào tạo đƣợc đánh giá 
QĐ-BGD-

ĐT, số 
Tiêu chuẩn 

2011  Công nghệ thông tin 29/2008/ AUN 

2011 Ngữ văn 29/2008/ AUN 

2011 Tiếng Anh 29/2008/ AUN 

2011 Kế toán tổng hợp 29/2008/ AUN 

2011 Nuôi trồng thủy sản 29/2008/ AUN 
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2013 Sƣ phạm Hóa 29/2008/ AUN 

2013 Sƣ phạm Sinh 29/2008/ AUN 

  - Quy định đánh giá chƣơng trình: (Kế hoạch năm học Trƣờng ĐHBL) 

thể hiện nguyên tắc định kỳ đánh giá chƣơng trình đào tạo dựa theo quyết định 

số 29/2008/QĐ-BGD-ĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2008. Mục đích nhằm rà soát lại 

chất lƣợng chƣơng trình, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của chƣơng trình. Mục 

tiêu hƣớng đến thực hiện cải tiến, nâng cao chất lƣợng của chƣơng trình.   

- Quy trình đánh giá chƣơng trình: (kế hoạch năm học Trƣờng ĐHBL) 

Thể hiện tiến trình thực hiện các khâu đánh giá chƣơng trình đào tạo dựa theo 

quyết định số 29/2008/QĐ-BGD-ĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2008 theo quy trình 

hoạt động đánh giá với chu kỳ là 5 năm. 

- Quy trình cải tiến chƣơng trình: (chƣơng trình hành động sau tự đánh 

giá) Quá trình đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình bao gồm: thiết kế, điều chỉnh-

đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến. Khi áp dụng bộ tiêu chuẩn 

AUN để đánh giá chƣơng trình (đánh giá trong/tự đánh giá hay đánh giá ngoài) 

đều mang lại kết quả: các điểm mạnh để phát huy và điểm yếu để cải tiến.  

2. Điểm mạnh 

 - Ngoài tham khảo chƣơng trình tiên tiến trong và ngoài nƣớc (Tiêu chí 

3.1. và 3.4.), Nhà trƣờng mạnh dạn áp dụng bộ tiêu chuẩn AUN để đánh giá 

chƣơng trình, nhằm hƣớng đến quá trình hội nhập quốc tế.  

 - Nhà trƣờng xây dựng quy trình cải tiến chƣơng trình dựa vào kết quả 

đánh giá để nâng cao chất lƣợng chƣơng trình.  

3. Tồn tại  

 - Hoạt động đánh giá chƣơng trình thực hiện chƣa thƣờng xuyên và đồng 

bộ ở tất cả các bộ phận. 

 - Do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nên việc sử dụng kết quả 

đánh giá chƣơng trình để cải tiến còn nhiều khâu ách tắt, nhất là về tài chính. 

4. Kế hoạch hành động  

   - Nhà trƣờng củng cố và đẩy mạnh công tác đánh giá chƣơng trình dựa 

theo quy định để bảo đảm tính định kỳ trong toàn trƣờng.  
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 - Năm 2017- 2019: Nhà trƣờng củng cố và đẩy mạnh công tác khảo sát ý 

kiến các bên liên quan để kết quả đánh giá phản ánh/thể hiện rõ sự gắn kết đào 

tạo định hƣớng nghề nghiệp với nhu cầu phát triển xã hội trong và ngoài khu 

vực. 

5. Tự đánh giá:  Đạt  

Kết luận về Tiêu chuẩn 3 

Chƣơng trình đào tạo của trƣờng đƣợc xây dựng trên quy định của pháp 

luật và Bộ GD&ĐT ban hành, đƣợc đánh giá cải tiến thƣờng xuyên. Chƣơng 

trình đào tạo thỏa mãn yêu cầu, đáp ứng nhu cầu của ngƣời học 67% sinh viên ra 

trƣờng có việc làm. 

Tiêu chuẩn 3 có 6 Tiêu chí: đạt 6/6 (100%) 

 

TIÊU CHUẨN 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Mở đầu 

Nhà trƣờng triển khai sự đa dạng loại hình đào tạo: chính quy, liên kết, 

liên thông, chuyển từ hình thức đào tạo theo niên chế sang hệ thống tín chỉ. 

Nhà trƣờng xem việc đánh giá chất lƣợng giảng dạy, đổi mới phƣơng 

pháp dạy học là yếu tố quan trọng hàng đầu trong chức năng đào tạo. Do vậy, kế 

hoạch và phƣơng pháp đánh giá là công cụ thực hiện đƣợc xây dựng mang tính 

khả thi cao. 

Nhà trƣờng có hệ thống giám sát, đánh giá và ứng dụng kết quả học tập và 

các nội dung liên quan đến ngƣời học và việc làm qua cơ sở dữ liệu đầy đủ, hợp 

lý và đáp ứng kịp thời các nhu cầu sử dụng. 

Tiêu chí 4.1  

 Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của 

ngƣời học theo quy định. 

1. Mô tả  

Từ khi thành lập đến nay, Trƣờng Đại học Bạc Liêu đã hoàn thành các Đề 

án và đƣợc Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tuyển sinh các ngành sau đây (H4.1.1; 

H4.1.2).  
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a. Hệ Đại học chính quy có 13 ngành: Sƣ phạm Toán học, Công nghệ 

thông tin, Nuôi trồng thủy sản, Kế toán, Sƣ phạm Sinh học, Tiếng Việt và văn 

hóa Việt Nam, Quản trị kinh doanh, Sƣ phạm Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ 

thực vật, Chăn nuôi, Tài chính ngân hàng, Khoa học Môi trƣờng.     

 b. Hệ cao đẳng chính quy có 19 ngành: Giáo dục tiểu học, Giáo dục Mầm 

non, Công nghệ thông tin, Sƣ phạm Toán học, Sƣ phạm Vật lý, Sƣ phạm Hóa 

học, Sƣ phạm Sinh học, Sƣ phạm Tin học, Sƣ phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Sƣ 

phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Sƣ phạm Ngữ văn, Sƣ phạm Lịch sử, Sƣ phạm Địa 

lý, Sƣ phạm Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Sƣ phạm Âm nhạc, Kế toán, Nuôi 

trồng thủy sản, Việt Nam học, Giáo dục thể chất.              

c. Hệ Đại học liên thông: Nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao cho khu vực Bán đảo Cà Mau, Trƣờng Đại học Bạc Liêu đã 

mở các ngành đại học liên thông, cụ thể: 

- Nuôi trồng thủy sản (từ Trung cấp lên Đại học).  

 - Công nghệ thông tin (từ Cao đẳng lên Đại học). 

 - Kế toán (từ Trung cấp lên Đại học).  

Ngoài ra, Nhà trƣờng còn mở thêm các lớp ngắn hạn: Chứng chỉ sƣ phạm 

dành cho giảng viên đại học, cao đẳng; Kế toán trƣởng doanh nghiệp; Kế toán 

trƣởng hành chính sự nghiệp,… đáp ứng đông đảo nhu cầu của ngƣời học 

(H4.1.4). 

 Bên cạnh đó, Nhà trƣờng đang từng bƣớc đa dạng hoá các hình thức đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của ngƣời học theo quy định gồm: đại học chính 

quy, cao đẳng chính quy, đại học liên thông, cao đẳng liên thông và liên kết sau 

đại học từng bƣớc hoàn thiện và đƣợc bổ sung theo sự biến động nhu cầu của xã 

hội. 

 Từ năm 2010, quy trình đào tạo của trƣờng thực hiện theo 2 chế độ: đào 

tạo theo niên chế - học phần và đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đến năm học 

2015-2016, toàn bộ các lớp của trƣờng đƣợc đào tạo theo hệ thống tín chỉ.   

2. Điểm mạnh 
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Công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo thực hiện nghiêm túc theo quy định 

của Bộ GD&ĐT, của Trƣờng Đại học Bạc Liêu.   

3. Tồn tại  

Nhà trƣờng chƣa có đánh giá đầy đủ, toàn diện các loại hình đào tạo. 

 Nhà trƣờng quản lý, giám sát chất lƣợng và vận hành chƣơng trình các 

loại hình đào tạo chƣa thật quy củ. 

4. Kế hoạch hành động  

 Năm 2017-2018: Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý bằng quy chế, bằng 

kế hoạch và điện tử hóa.  

 Năm 2018-2019: Điều chỉnh, ban hành các quy định phù hợp với từng 

loại hình đào tạo.    

5. Tự đánh giá:  Đạt  

Tiêu chí 4.2 

 Thực hiện công nhận kết quả của ngƣời học theo niên chế kết hợp với 

học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang hệ 

thống tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho ngƣời học. 

1. Mô tả  

- Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và các hƣớng dẫn, nhà trƣờng 

thực hiện lộ trình từ năm 2010 đến năm 2012, Trƣờng đã hoàn thành chuyển đổi 

các chƣơng trình đào tạo các ngành đại học, cao đẳng hiện có sang hệ thống tín 

chỉ đối với các khóa đào tạo mới. Hiện nay Trƣờng đã hoàn thành lộ trình 

chuyển từ đào tạo theo niên chế - học phần sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

(H4.2.1). Trƣờng đang áp dụng mềm dẻo quy chế 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

26/06/2006 của Bộ GD&ĐT là bƣớc trung gian trong lộ trình thực hiện đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ (H4.2.2), (H4.2.3), (H4.2.4). 

- Vì quyền lợi của ngƣời học, trong giai đoạn chuyển đổi, nhà trƣờng rất 

coi trọng việc công nhận kết quả giữa niên chế và hệ thống tín chỉ qua việc tuân 

thủ các quy chế nhằm đảm bảo hiệu quả tối ƣu cho hoạt động đào tạo giai đoạn 

này. Nhà trƣờng thực hiện công nhận kết quả ngƣời học theo niên chế kết hợp 
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với học phần (H4.2.5). Việc thực hiện công nhận kết quả ngƣời học, trƣờng ban 

hành Quy chế đào tạo theo quyết định 285/QĐ-ĐHBL ngày 20 tháng 9 năm 

2010 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Bạc Liêu.  

Để phù hợp với điều kiện hiện nay Nhà trƣờng đã ký Quyết định số 556/ 

QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016, ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học, cao 

đẳng theo hệ thống tín chỉ (H4.2.6). 

2. Điểm mạnh 

Nhà trƣờng có lộ trình chuẩn bị và tiến hành có lộ trình chặt chẽ, phù hợp 

để chuyển từ đào tạo theo niên chế - học phần sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

Có sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, giảng viên, ban hành các quy định 

theo quá trình chuyển đổi. 

3. Tồn tại 

Các quy chế của nhà trƣờng về chuyển đổi và áp dụng hệ tín chỉ chƣa thật 

hoàn chỉnh. 

 Quá trình chuyển đổi và áp dụng hệ thống tín chỉ còn gặp những khó khăn 

nhƣ: đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, cán bộ quản lý theo hệ tín chỉ, cách học 

của ngƣời học,… 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm học 2017-2018: Nhà trƣờng cải tiến và hoàn thiện các quy chế của 

nhà trƣờng về chuyển đổi và áp dụng hệ thống tín chỉ và xây dựng các kế hoạch 

mang tính khả thi cao trong tiến trình. 

 Năm học 2018-2019: Nhà trƣờng tăng cƣờng học hỏi kinh nghiệm từ các 

trƣờng trong và ngòai nƣớc về công tác đào tạo theo hệ tín chỉ. Tăng cƣờng các 

nguồn lực ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất và lƣợng cho công tác đào 

tạo.  

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 4.3 

 Có kế hoạch và phƣơng pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng 

dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phƣơng pháp dạy và 
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học. phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập của ngƣời học theo hƣớng phát 

triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của ngƣời học. 

1. Mô tả  

Về công tác đánh giá hoạt động dạy của giảng viên, đáp ứng yêu cầu về 

trình độ, bằng cấp và nghiệp vụ đối với ngƣời dạy bậc đại học. Nhà trƣờng có 

chính sách và kế hoạch bồi dƣỡng nâng cao trình độ cả chiều rộng lẫn chiều sâu 

cho giảng viên, nhƣ các khóa tập huấn tại trƣờng hay gửi đi đào tạo. Nhà trƣờng 

có quy chế giảng dạy của giảng viên. Sổ tay giảng viên làm công cụ quản lý chất 

lƣợng giảng dạy và có hệ thống giám sát hoạt động này thông qua tổ quản lý 

chuyên môn, (H4.3.1), (H4.3.2). Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm (H4.3.3). 

Đặc biệt là về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm, 

khám phá, sơ đồ tri thức…, nhà trƣờng tổ chức các khóa hội thảo tập huấn 

(H4.3.4). Bên cạnh đó, còn hoạt động lấy ý kiến ngƣời học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên theo công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD (H4.3.5). Kết 

quả đƣợc xem là một trong những kênh thông tin giúp nhà trƣờng tham khảo để 

cải tiến nâng cao chất lƣợng giảng dạy của giảng viên.  

 Về phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập của ngƣời học. Theo mục tiêu 

đào tạo, mục tiêu của học phần và chƣơng trình là kết quả học tập mà sinh viên  

đƣợc những gì đã học khi kết thúc học phần, chƣơng trình. Giảng viên có 

phƣơng pháp và kỹ thuật dạy để sinh viên hiểu, áp dụng, tổng hợp, phân tích, 

đánh giá và sáng tạo ra cái mới trong nghiên cứu hay làm việc, quản lý nhóm. 

Đó là tiền đề phát triển cá nhân và học tập suốt đời (H4.3.6). Giảng viên dùng 

nhiều loại hình: viết, nói, bài tập nhóm, bài tập về nhà, thuyết trình, tiểu luận để 

kiểm tra kiến thức học phần, gồm giữa kỳ và kết thúc học kỳ. Phần kiểm tra 

đƣợc bao trùm nội dung các các học phần; làm đồ án hay luận văn, thi thay thế 

để kết thúc chƣơng trình. 

2. Điểm mạnh  

Hoạt động đào tạo là chức năng chính của nhà trƣờng, trong đó chất lƣợng 

của giảng viên giữ vai trò cốt lõi trong trong hoạt động dạy và học. Do vậy, nhà 

trƣờng kết hợp kế hoạch tuyển, bồi dƣỡng, đánh giá chất lƣợng giảng dạy, 



 47 

phƣơng pháp dạy theo các quy định từ phía quản lý với nhận xét phản hồi từ 

ngƣời học từng bƣớc nâng cao chất lƣợng giảng viên. 

 Nhà trƣờng áp dụng quy chế đào tạo theo tín chỉ của Bộ đối với việc kiểm 

tra chất lƣợng đào tạo nghiêm túc đảm bảo sinh viên đạt kỹ năng, kiến thức 

đƣợc học tại trƣờng, thích ứng linh hoạt với nhu cầu việc tìm việc làm ngoài xã 

hội.  

  3. Tồn tại  

Hoạt động đánh giá chất lƣợng giảng dạy của giảng viên tuy đƣợc tiến 

hành nghiêm túc, nhƣng từ phía quản lý cũng nhƣ từ phía ngƣời học còn bộc lộ 

nhiều hạn chế: áp dụng quy chế, quy trình đánh giá, mặt bằng giảng viên, ý thức 

của giảng viên và sinh viên về giá trị của hoạt động đánh giá chƣa đồng bộ, nên 

kết quả còn ở mức tƣơng đối. 

 Hoạt động đánh giá chất lƣợng học tập của sinh viên, việc áp dụng các 

quyết định và quy chế, khâu ra đề, kiểm duyệt, cho kiểm tra, chấm thi, công bố 

kết quả, khiếu nại, nhất là đảm bảo phát triển cá nhân, kỹ năng trên 3 khối kiến 

thức và khả năng làm việc nhóm cần phải bổ sung và điều chỉnh thêm. 

4. Kế hoạch hành động  

 Năm học 2017-2018: Xây dựng quy chế tuyển dụng giảng viên. 

 Năm học 2018-2019: Nhà trƣờng đổi mới công tác đánh giá giảng viên có 

kế hoạch, có định hƣớng, theo quy định và có quy trình thích hợp với tinh thần 

tự chủ theo Luật giáo dục đại học 2012. 

 Năm 2018-2019: Nhà trƣờng xúc tiến điều chỉnh các khâu trong quy trình 

kiểm tra chất lƣợng học tập của sinh viên. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 4.4. 

 Phƣơng pháp và quy trình kiểm tra đánh giá đƣợc đa dạng hóa, đảm 

bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình 

thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng 

chất lƣợng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá đƣợc mức độ tích lũy của 
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ngƣời học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát 

hiện, giải quyết vấn đề. 

1. Mô tả  

Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá:   

Theo Quyết định số: 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 của Thủ tƣớng 

chính phủ ban hành Điều lệ trƣờng đại học, Nhà trƣờng áp dụng phƣơng pháp 

đánh giá từng phần và tổng thể, tùy vào đặc điểm học phần, có thể dùng trắc 

nghiệm hay tự luận, bài tập, tiểu luận đồ án, tiểu luận, bài tập, thuyết trình, và 

luận văn tốt nghiệp dựa theo quy chế đào tạo, quy chế thi kết thúc học phần, quy 

định làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp của trƣờng (H4.4.1), (H4.4.2) và quyết 

định số 43 của Bộ GD&ĐT về hệ thống tín chỉ.  

 Nhà trƣờng có quy trình kiểm tra đánh giá: Bắt đầu chƣơng trình, học 

phần sinh viên đƣợc giảng viên phổ biến đầy đủ các yêu cầu nhƣ hình thức, thời 

gian và nội dung thi, kiểm tra. Trong quá trình dạy và học giảng viên và sinh 

viên theo định hƣớng trên. Khi kết thúc chƣơng trình, học phần căn cứ vào quyết 

định của Hiệu trƣởng, Hội đồng thi thực hiện đúng quy trình thi, kiểm tra nhằm 

“đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình 

thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất 

lƣợng giữa các hình thức đào tạo”.  

Đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, 

kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề: 

Tính ƣu việt của hệ thống tín chỉ là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ngƣời 

học sử dụng kết quả học phần cho việc học liên thông hay học ngành thứ hai. 

Mỗi kết quả kiểm tra đánh giá của học phần đƣợc tích lũy thành kết quả của 

chƣơng trình gồm 3 khối kiến thức. Các loại hình thi, kiểm tra của học phần, 

chƣơng trình và xếp loại A, B, C, D,…(Hồ sơ đào tạo, quy chế cách và bảng tính 

điểm) thể hiện mức độ tích lũy kiến thức, kỹ năng và năng lực phát triển cá nhân 

của sinh viên sau mỗi học phần và làm việc sau khi tốt nghiệp. 

2. Điểm mạnh  
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Nhà trƣờng tuân thủ quyết định số 43/2007 về đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ, kiểm tra đánh giá từng phần và tổng thể với nhiều hình thức khác nhau trên 

các nội dung dạy và học, thực hiện theo quy trình trƣờng đề ra. 

 Với sự đa dạng hình thức kiểm tra và quy định xếp loại theo quyết định số 

43/2007 thể hiện mức độ tích lũy kiến thức kỹ năng và năng lực của sinh viên.    

3. Tồn tại  

Chƣa thực hiện đánh giá tính vƣợt trội của từng loại hình đánh giá cho 

từng môn học của từng ngành học. 

4. Kế hoạch hành động  

 Theo Luật Giáo dục đại học 2012, Nhà trƣờng sẽ cân nhắc quy trình và 

loại hình thi cử và quyết định tính tự chủ nhằm đáp ứng nhu cầu ngƣời học và 

việc làm có chất lƣợng cao hơn. 

 Năm 2017-2019: Tăng cƣờng đổi mới phƣơng pháp dạy và học và các 

dịch vụ hỗ trợ của một nền giáo dục tốt để có sinh viên tốt nghiệp có chất lƣợng 

cao hơn. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 4.5 

 Kết quả học tập của ngƣời học đƣợc thông báo kịp thời, đƣợc lƣu trữ 

đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ đƣợc cấp theo quy định 

và đƣợc công bố trên trang thông tin điện tử của Trƣờng. 

1. Mô tả  

* Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời: 

 - Thông qua trang web của Trƣờng, phần mềm Quản lý đào tạo (H4.5.1). 

- Giao diện tra cứu, in bảng điểm, xem điểm rõ ràng (H4.5.2). 

 - Kết quả học tập đƣợc lƣu trữ lâu dài bằng văn bản cứng và file mềm; 

đảm bảo độ chính xác, an toàn và có thể tiếp cận đƣợc đối với các thành phần có 

trách nhiệm và có quyền tiếp cận (H4.5.3). 

* Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang 

thông tin điện tử của Trường: 

- Theo Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 
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(H4.5.4). 

 - Đƣa danh sách sinh viên tốt nghiệp hàng năm lên website (H4.5.5). 

 - Có hồ sơ quản lý và sử dụng phôi bằng theo đúng quy định (H4.5.6).  

2. Điểm mạnh  

 - Kết quả học tập đƣợc xử lý bằng phần mềm Quản lý đào tạo nên đảm 

bảo độ an toàn và chính xác; tiện lợi trong quản lý, báo cáo giải quyết các vấn đề 

liên quan đến ngƣời học. 

 - Mỗi sinh viên đƣợc cấp tài khoản riêng nên thuận lợi, chủ động trong 

việc xem kết quả học tập. 

3. Tồn tại  

- Máy chủ đôi khi xảy ra sự cố, nghẽn mạng. 

- Vẫn còn giảng viên nhập điểm chậm so với kế hoạch. 

4. Kế hoạch hành động  

 - Năm 2017: Trang bị thêm máy chủ, đƣờng truyền mạng để đảm bảo tiến 

độ và chủ động trong công việc. 

 - Năm 2017: Rà soát và hiệu chỉnh thời gian quy định cụ thể hơn/chặt chẽ 

hơn cho công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và chấm điểm cho ngƣời học 

để công bố kịp thời. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 4.6 

 Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trƣờng, tình hình sinh 

viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. 

1. Mô tả  

  Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường: 

 - Năm 2013 hợp đồng với Trƣờng Đại học Cần Thơ mua phần mềm Quản 

lý đào tạo (H4.6.1).  

 - Nhà trƣờng quản lý dữ liệu theo 2 hình thức là bản in và tập tin điện tử 

tạo thành hệ thống cơ sở dữ liệu (H4.6.2).  

- Có danh mục biểu mẫu dữ liệu phục vụ hoạt động đào tạo (H4.6.3). 

Tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt 
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nghiệp:      

Thu thập thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp giúp nhà 

trƣờng có biện pháp cải tiến, nâng cao chất lƣợng giáo dục; đào tạo sinh viên tốt 

nghiệp ra trƣờng có việc làm phù hợp chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu của thị 

trƣờng lao động. Từ năm học 2015-2016, nhà trƣờng đã có kế hoạch thu thập dữ 

liệu của sinh viên tốt nghiệp nhƣ: số điện thoại, địa chỉ, email… phục vụ cho 

công việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau một năm ra 

trƣờng (H4.6.4). 

Phƣơng pháp khảo sát chủ yếu là gọi điện thoại phỏng vấn sinh viên tốt 

nghiệp; kết hợp với khảo sát online qua website Trƣờng Đại học Bạc Liêu , qua 

email và qua facebook. 

Nội dung khảo sát gồm:  

(1) Tình hình việc làm của cựu sinh viên;  

(2) Nguyên nhân SV chƣa tìm đƣợc việc làm;  

(3) Thông tin cơ quan/đơn vị SV đang làm việc;  

(4) Thời gian tìm đƣợc việc làm;  

(5) Sự phù hợp giữa việc làm và chuyên ngành đào tạo;  

(6) Sự hữu ích giữa kiến thức và kỹ năng đƣợc đào tạo so với yêu cầu công 

việc;  

(7) Mức thu nhập bình quân/tháng. 

Kết quả khảo sát: (H4.6.5), (H4.6.6) 

- Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp: 67%. 

- Tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng với chuyên ngành đƣợc đào tạo trên 

tổng số sinh viên có việc làm: 63%. 

- Kiến thức và kỹ năng nhà trƣờng đào tạo có ích cho công việc: 40% trả 

lời là có ích; 33% trả lời chỉ có ích một phần; 27% trả lời không có ích. 

 - Thu nhập bình quân của sinh viên mới ra trƣờng: 33% có thu nhập dƣới 

3 triệu/tháng; 56% có thu nhập từ 3-5 triệu/tháng; 11% có thu nhập trên 5 

triệu/tháng.  

2. Điểm mạnh  

 - Kết hợp lƣu trữ bằng văn bản in và tập tin điện tử. 
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- Có CSDL về hoạt động đào tạo, tình hình SVTN, việc làm và thu nhập 

của cựu SV.  

3. Tồn tại  

 - Thỉnh thoảng gặp trở ngại khi tìm kiếm, tích lũy thông tin. 

- Việc cập nhật CSDL về SVTN còn thiếu và số lƣợng SVTN tham gia 

khảo sát chƣa đồng đều tại các khoa. 

4. Kế hoạch hành động  

- Năm 2017-2019: Triển khai, áp dụng chu trình “5s” trong quản lý, lƣu 

trữ hồ sơ. 

- Củng cố và tăng cƣờng việc áp dụng, tích lũy dữ liệu ở phần mềm ứng 

dụng. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 4.7 

Có kế hoạch đánh giá chất lƣợng đào tạo đối với ngƣời học sau khi ra 

trƣờng và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu 

của xã hội.  

1. Mô tả  

 Có kế hoạch đánh giá chất lƣợng đào tạo đối với ngƣời học sau khi ra 

trƣờng (sinh viên đã tốt nghiệp và cựu sinh viên): 

Tổ Đảm bảo chất lƣợng tƣ vấn Nhà trƣờng việc tổ chức hệ thống/cấu 

trúc/quy trình lấy ý kiến ngƣời học sau khi ra trƣờng theo nhiều hình thức: gởi 

phiếu hỏi, họp lớp, họp cựu sinh viên, gọi điện thoại, khảo sát online (H4.7.1). 

- Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp, nhà trƣờng tổ chức phát phiếu khi SV 

làm thủ tục tốt nghiệp hay ngay trƣớc buổi nhận bằng tốt nghiệp. 

- Đối với cựu sinh viên: thông qua nhiều hình thức nhƣ hội cựu sinh viên, 

điện thoại, e-mail, facebook…  

 Kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu của xã hội: 

Dựa trên kết quả khảo sát sinh viên về chất lƣợng chƣơng trình đào tạo, 

khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Tổ ĐBCLGD có báo cáo đề 
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xuất điều chỉnh hoạt động đào tạo (H4.7.2) làm cơ sở cho nhà trƣờng xây dựng 

kế hoạch cập nhật, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo (H4.7.3). 

2. Điểm mạnh 

 Trƣờng đã tổ chức lấy ý kiến ngƣời học sau khi ra trƣờng. Có kế hoạch 

điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu của xã hội. 

3. Tồn tại 

 Chƣa thực hiện lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chất lƣợng đào tạo của 

trƣờng. 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm học 2017-2019, xây dựng kế hoạch lấy ý kiến nhà tuyển dụng về 

chất lƣợng đào tạo của trƣờng. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4 

Mặc dù Trƣờng mới thành lập nhƣng hoạt động đào tạo nhanh chóng ổn 

định, từng bƣớc đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của 

ngƣời học. 

 Việc chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang hệ thống tín chỉ có sự 

chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, giảng viên, ban hành các quyết định theo 

hƣớng chuyển dịch này. 

Tiêu chuẩn 4 có 7 tiêu chí: đạt 100% 

 

TIÊU CHUẨN 5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ 

NHÂN VIÊN 

Mở đầu 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên đủ về số lƣợng, 

đồng bộ về cơ cấu, chất lƣợng đạt chuẩn theo quy định là mối quan tâm hàng 

đầu của lãnh đạo tỉnh và BGH nhà trƣờng. Thời gian qua, trƣờng từng bƣớc thực 

hiện việc rà soát, sắp xếp, bổ sung đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 

dƣỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; và hiện tại đội ngũ cán bộ quản lý, 

giảng viên, nhân viên đã đáp ứng đƣợc nhiệm vụ của nhà trƣờng. 
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Tiêu chí 5.1 

Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dƣỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và 

nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức 

năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trƣờng đại học; có quy 

trình, tiêu chí tuyển dụng bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

1. Mô tả 

 Theo chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng giai đoạn 2011-2020, hàng năm 

trƣờng đều có kế hoạch tuyển dụng, bồi dƣỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và 

nhân viên theo chiến lƣợc đã xây dựng (H5.1.1). Công tác tuyển dụng, bồi 

dƣỡng công khai, thực hiện theo luật định, đảm bảo phát triển đội ngũ giảng 

viên và nhân viên của trƣờng (H5.1.2). 

 Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý: căn cứ cơ cấu bộ máy, 

để điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, trƣờng từng bƣớc 

đề bạt, bổ nhiệm các chức danh và hiện nay đội ngũ này cơ bản hoàn thiện đáp 

ứng yêu cầu thực tế của trƣờng. 

 Quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm: các tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng, bổ 

nhiệm đƣợc thực hiện theo quy định tại các văn bản của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ 

và một số văn bản quy định của trƣờng đƣợc công khai minh bạch, rõ ràng 

(H5.1.3).   

2. Điểm mạnh 

 Trƣờng có các chính sách khuyến khích mời gọi những cán bộ có trình độ 

cao, sinh viên tốt nghiệp giỏi bổ sung cho đội ngũ giảng viên, nhất là phát triển 

lực lƣợng trẻ.  

3. Tồn tại 

 Cơ cấu trong đội ngũ giảng viên còn thiếu đồng bộ, việc tuyển dụng giảng 

viên ở một số ngành gặp khó khăn do thiếu nguồn.   

4. Kế hoạch hành động  

 Năm 2017-2018: Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phát triển, đào tạo, 

bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của từng giai đoạn 2020-2025. 
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 Năm 2018-2019: Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, công tác bồi 

dƣỡng đội ngũ theo hƣớng đạt chuẩn quy định của trƣờng đại học. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 5.2 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đƣợc đảm bảo các 

quyền dân chủ trong trƣờng đại học. 

1. Mô tả  

  Quyền dân chủ của cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đƣợc đảm 

bảo và thực hiện theo đúng các quy định trong “Quy chế dân chủ cơ sở trƣờng 

học”, Luật Viên chức, cụ thể: 

 -  Nhà trƣờng có thành lập các hội đồng tƣ vấn khoa học, đƣợc tổ chức và 

hoạt động theo đúng quy định (H5.2.1). 

 - Thông qua các tổ chức đoàn thể, hội nghị cán bộ viên chức, cán bộ viên 

chức đƣợc tham gia xây dựng các kế hoạch phát triển của trƣờng; đƣợc phổ biến 

các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc 

(H5.2.2). 

 - Đƣợc tạo điều kiện phát huy khả năng, năng lực của mình trong hoạt 

động; đƣợc đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm đúng quy định (H5.2.3).  

 - Các ý kiến góp ý, kiến nghị, khiếu nại của cán bộ quản lý, giảng viên và 

nhân viên đƣợc trƣờng tiếp thu, giải quyết kịp thời, đúng quy trình (H5.2.4). 

2. Điểm mạnh 

 Quyền dân chủ của cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đƣợc tôn 

trọng, bảo vệ và thực hiện đầy đủ. 

 Kỷ cƣơng, nề nếp đƣợc giữ vững. Cán bộ viên chức tin tƣởng vào sự lãnh 

đạo điều hành của trƣờng. 

3. Tồn tại 

Một số ít cán bộ viên chức tinh thần trách nhiệm chƣa cao, thiếu quan tâm 

và chƣa phát huy hết quyền dân chủ của mình trong đóng góp xây dựng nhà 

trƣờng. 

Chƣa thành lập Hội đồng trƣờng. 



 56 

4. Kế hoạch hành động 

 Tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giảng 

viên và nhân viên phát huy quyền dân chủ của mình. 

 Hoàn thiện các văn bản liên quan đến đảm bảo quyền dân chủ trƣờng đại 

học, tích cực phòng ngừa hiện tƣợng thiếu công bằng, mất đoàn kết, xử lý 

nghiêm những sự việc vi phạm quyền dân chủ. 

 Năm 2017-2018: Thành lập Hội đồng trƣờng.  

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 5.3 

Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và 

giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài 

nƣớc. 

1. Mô tả 

 Về chính sách: Nhà trƣờng đã tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ về tài 

chính để đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý tham gia các hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ, cụ thể: sắp xếp giờ dạy hợp lý để cán bộ quản lý, giảng viên 

tham gia; hỗ trợ các chi phí cho cán bộ quản lý, giảng viên tham gia tập huấn, 

hội thảo trong và ngoài nƣớc; thực hiện chế độ khuyến khích, khen thƣởng trong 

hoạt động nghiên cứu khoa học, các sáng kiến kinh nghiệm, biên soạn giáo 

trình… (H5.3.1). 

 Về biện pháp: xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hàng 

năm, thành lập Hội đồng khoa học đào tạo trƣờng, ban hành một số quy chế, quy 

định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (H5.3.2). 

 Ƣu tiên cán bộ quản lý, giảng viên tham gia tập huấn, hội thảo khoa học 

do Bộ và các trƣờng đại học trong nƣớc tổ chức; tổ chức các chuyên đề về đổi 

mới phƣơng pháp giảng dạy, biên soạn đề cƣơng bài giảng, nghiệm thu các đề 

tài nghiên cứu khoa học, duy trì hoạt động các câu lạc bộ mang tính chuyên môn 

nghiệp vụ; tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giảng viên tiếp xúc trao đổi với các 

tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội ngoài trƣờng (H5.3.3).  
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 Có chính sách và biện pháp rõ ràng đối với hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ trong và ngoài trƣờng của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên. 

 Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả, góp phần 

nâng cao chất lƣợng đào tạo và hoạt động quản lý. 

 Đảm bảo kịp thời kinh phí cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Điểm mạnh 

Hỗ trợ cho các hoạt động kịp thời, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

cán bộ quản lý, giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để 

phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trƣờng. 

 3. Tồn tại 

 Các chính sách về phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ chƣa đƣợc 

xây dựng hoàn chỉnh. 

 Việc tìm kiếm đối tác, nhà tài trợ cho phát triển năng lực chuyên môn của 

đội ngũ còn hạn chế. 

 Hoạt động nghiên cứu, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành của giảng 

viên còn ít, chủ yếu ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.  

4. Kế hoạch hành động 

 Hoàn chỉnh các chính sách về phát triển năng lực chuyên môn của đội 

ngũ. 

 Mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác, nhà tài trợ cho phát triển năng lực 

chuyên môn của đội ngũ. 

 Đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành của 

giảng viên, nhất là các tạp chí lớn và tạp chí nƣớc ngoài. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 5.4 

Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý 

chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. 

1. Mô tả  

Về phẩm chất đạo đức: Đội ngũ cán bộ quản lý có lịch sử chính trị rõ 

ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tận tâm với công việc, có uy tín với 
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quần chúng; luôn chấp hành tốt các chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nƣớc. 

Năng lực quản lý: Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ nhất định về chuyên 

môn, nghiệp vụ, đã qua các lớp bồi dƣỡng quản lý nhà nƣớc, bồi dƣỡng về chính 

trị trung cấp, cao cấp; hầu hết đã có kinh nghiệm trong quản lý hoặc đã tham gia 

lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Qua hoạt động, các vị trí đƣợc bổ nhiệm nhìn 

chung đã phát huy vai trò của mình, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

đƣợc giảng viên, nhân viên thừa nhận và ủng hộ. Lãnh đạo trƣờng cũng sử dụng 

nhiều kênh thông tin để đánh giá năng lực quản lý, điều chỉnh trong phân công, 

phân nhiệm (H5.4.1).    

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hàng năm, trƣờng có tổng kết đánh giá 

mức độ hoàn thành từng mảng công việc, các nhiệm vụ đƣợc giao đều đƣợc lãnh 

đạo các đơn vị, bộ phận tổ chức thực hiện khá tốt (H5.4.2), (H5.4.3). Trong đó, 

có nhiều cán bộ quản lý, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc cấp trên 

khen tặng (H5.4.4).  

2. Điểm mạnh 

 Đội ngũ cán bộ quản lý của trƣờng có phẩm chất đạo đức tốt, đa phần có 

kinh nghiệm trong quản lý, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đƣợc các 

yêu cầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trƣờng. 

 Nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc. 

3. Tồn tại 

 Chƣa tổ chức định kỳ việc lấy ý kiến đóng góp của giảng viên, nhân viên 

đối với cán bộ quản lý. 

 Khả năng tham mƣu của một ít cán bộ quản lý còn hạn chế. 

 Một ít cán bộ quản lý chƣa qua các lớp bồi dƣỡng kiến thức quản lý nhà 

nƣớc, quản lý chuyên ngành.  

4. Kế hoạch hành động 

 Tiếp tục bồi dƣỡng, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản 

lý. 
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 Tổ chức định kỳ lấy ý kiến đóng góp của giảng viên, nhân viên về công 

tác quản lý đội ngũ. 

5. Tự đánh giá:  Đạt  

Tiêu chí 5.5 

Có đủ số lƣợng giảng viên để thực hiện chƣơng trình giáo dục và 

nghiên cứu khoa học; đạt mục tiêu của chiến lƣợc phát triển giáo dục nhằm 

giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên. 

1. Mô tả  

Số lƣợng giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn là 218, với quy mô và 

ngành nghề đào tạo hiện tại, lực lƣợng giảng viên đủ để giảng dạy phần giáo dục 

đại cƣơng cho tất cả các ngành đào tạo. Tỷ lệ trung bình ngƣời học/giảng viên là 

15,5 (H5.5.1). 

  Song song với giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ cho giảng dạy, 

quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật là nhiệm vụ của giảng viên. Đề tài nghiên 

cứu khoa học hàng năm tăng, chất lƣợng các đề tài đƣợc nâng lên mang lại hiệu 

quả trong đào tạo (H5.5.2). 

  Để đạt mục tiêu của chiến lƣợc phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung 

bình sinh viên/giảng viên, trƣờng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bổ sung đội 

ngũ giảng viên đủ về số lƣợng, chuẩn về chất lƣợng, đồng bộ về chuyên ngành. 

2. Điểm mạnh 

Có đủ số lƣợng giảng viên để thực hiện chƣơng trình giáo dục và nghiên 

cứu khoa học. 

3. Tồn tại 

Cơ cấu đội ngũ giảng viên chƣa đồng bộ, một số chuyên ngành còn thiếu 

giảng viên đầu ngành. 

4.  Kế hoạch hành động 

 Tiếp tục đƣa đi đào tạo, bồi dƣỡng, tuyển bổ sung giảng viên có trình độ 

tiến sĩ ở một số ngành còn thiếu, đảm bảo đủ giảng viên thực hiện các chƣơng 

trình đào tạo hiện tại và những năm sau.  

5. Tự đánh giá: Đạt  
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Tiêu chí 5.6 

Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của nhà 

giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn đƣợc đào tạo; đảm bảo cơ 

cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngọai ngữ, tin học 

đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

1. Mô tả  

Trƣờng hiện có 76,6% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Đội ngũ 

giảng viên đƣợc đào tạo chính quy, đƣợc giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo; 

Hầu hết đều biết ứng dụng tin học trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

(H5.6.1), (H5.6.2).  

 Về cơ cấu chuyên môn và trình độ của đội ngũ giảng viên hiện tại tƣơng 

đối đảm bảo theo quy định. Một số ngành giữa cơ cấu chuyên môn và trình độ 

chuyên môn khá hợp lý, đảm bảo trong việc giảng dạy, giảng viên thƣờng xuyên 

nghiên cứu khoa học, tham gia tập huấn, hội thảo trong và ngoài nƣớc để nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ cho công tác đào tạo (H5.6.3). 

Tuy nhiên, cũng có một số ngành chƣa hợp lý về số lƣợng và chất lƣợng giảng 

viên, thiếu giảng viên đầu ngành.   

2. Điểm mạnh 

Nhìn chung, đội ngũ giảng viên phát triển nhanh, tỷ lệ đạt chuẩn ngày 

càng cao, đảm bảo chuẩn quy định của một trƣờng đại học. 

3. Tồn tại 

Cơ cấu giữa chuyên môn và trình độ chƣa cân bằng, còn thiếu giảng viên 

có trình độ cao, giảng viên đầu ngành, chƣa đồng bộ. 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm 2017-2019: Tiếp tục đào tạo, tuyển bổ sung giảng viên có trình độ 

tiến sĩ, đảm bảo cân bằng giữa trình độ và cơ cấu chuyên môn, đồng bộ về cơ 

cấu và đạt chuẩn quy định. 

5. Tự đánh giá:  Đạt  
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Tiêu chí 5.7 

Đội ngũ giảng viên đƣợc đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác 

chuyên môn và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên theo quy định. 

1. Mô tả 

 Xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo cân bằng giữa kinh nghiệm chuyên 

môn với trẻ hoá đội ngũ đang đƣợc trƣờng thực hiện khá tốt. Căn cứ thực tế đội 

ngũ giảng viên khi thành lập, trƣờng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

giảng viên và tham mƣu cho đơn vị chủ quản một số chính sách về thu hút cán 

bộ, kinh phí đào tạo đội ngũ (H5.7.1). 

 Nhìn tổng thể toàn đội ngũ giảng viên, tính cân bằng giữa kinh nghiệm và 

trẻ hoá đội ngũ đƣợc đảm bảo, số giảng viên có độ tuổi dƣới 30 chiếm tỉ lệ 

19,7%, giảng viên có độ tuổi từ 30-40 chiếm tỉ lệ 52,8%, giảng viên có độ tuổi 

từ 41-60 chiếm tỉ lệ 25,7%, giảng viên có độ tuổi ngoài 60 chiếm tỉ lệ 1,8% 

(H5.7.2), (H5.7.3). 

 Đội ngũ giảng viên hàng năm đều đƣợc đánh giá viên chức theo quy định 

để đảm bảo quyền lợi, những giảng viên có thành tích cao đều đƣợc nhà trƣờng 

và Ủy ban nhân dân tỉnh khen thƣởng (H5.7.4). 

2. Điểm mạnh 

 Trƣờng tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả xây dựng đội ngũ giảng 

viên của trƣờng theo hƣớng cân bằng giữa kinh nghiệm và trẻ hóa đội ngũ giảng 

viên. 

3. Tồn tại 

Giảng viên có kinh nghiệm phân bố không đều, có những khoa, tổ hầu hết 

là giảng viên trẻ, kinh nghiệm công tác chuyên môn chƣa nhiều. 

4. Kế hoạch hành động 

 Tiếp tục thực hiện xây dựng đội ngũ giảng viên đồng bộ, đạt chuẩn, chú 

trọng phát huy kinh nghiệm công tác chuyên môn của giảng viên lâu năm. Đồng 

thời, tích cực bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lớp giảng viên trẻ. 

 5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 5.8 

Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lƣợng, có năng lực chuyên 

môn, và đƣợc định kỳ bồi dƣỡng 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 chuyên viên, nhân viên chiếm 28,9% tổng số cán bộ viên chức, 

cơ bản đáp ứng đƣợc các yêu cầu hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học 

của trƣờng (H5.8.1). 

 Hầu hết nhân viên trƣờng đều đƣợc đào tạo chính quy từ các trƣờng đại 

học, cao đẳng. Đội ngũ này phần lớn đã có kinh nghiệm nhất định công tác phục 

vụ ở các trƣờng chuyên nghiệp, một số nguyên là giảng viên. Vì vậy, họ khá am 

hiểu và thực hiện công việc có hiệu quả. 

 Hàng năm, công tác bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này rất 

đƣợc chú ý, cụ thể: đƣợc tạo điều kiện tham gia tập huấn, bồi dƣỡng chuyên 

môn nghiệp vụ; đƣợc hỗ trợ kinh phí học tập nâng cao trình độ. Hiện nay, nhà 

trƣờng đang có kế hoạch bổ sung, đào tạo một số chuyên viên có trình độ cao 

phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ dạy, học, nghiên 

cứu khoa học (H5.8.2). 

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ nhân viên đủ số lƣợng, đƣợc bố trí phù hợp, nhiệt tình và làm 

việc có hiệu quả.  

3. Tồn tại 

 Cơ cấu đội ngũ chuyên viên, nhân viên chƣa đồng bộ, còn thiếu nhân viên 

kỹ thuật có trình độ cao phục vụ công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học 

phục vụ công tác đào tạo.  

Vẫn còn một số ít năng lực chuyên môn còn hạn chế, cần phải đƣợc bồi 

dƣỡng.  

4. Kế hoạch hành động 

 Năm 2017-2019: Xây dựng kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dƣỡng chuyên 

môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, chuyên viên. 
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5. Tự đánh giá: Đạt.  

Kết luận về Tiêu chuẩn 5 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của trƣờng tƣơng đối ổn 

định. Cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức năng lực quản lý chuyên môn 

nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. 

Đội ngũ giảng viên đảm bảo đƣợc phần giáo dục đại cƣơng trong chƣơng 

trình đào tạo, đảm bảo một phần giáo dục chuyên nghiệp. Trƣờng đã và đang có 

kế hoạch tuyển dụng, bồi dƣỡng giảng viên; quy hoạch cán bộ quản lý từng 

bƣớc đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện cụ thể của 

nhà trƣờng, trong đó coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, đầu đàn 

trên các lĩnh vực. Hiện vẫn còn thiếu giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên. 

Đội ngũ chuyên viên, nhân viên tƣơng đối đủ số lƣợng, có đƣợc đào tạo, 

bồi dƣỡng. Tuy nhiên, nhìn chung đội ngũ này năng lực còn hạn chế.  

Tiêu chuẩn 5 có 8 tiêu chí: đạt 100% 

  

TIÊU CHUẨN 6: NGƢỜI HỌC 

Mở đầu 

 Để đảm bảo mọi quyền lợi cho ngƣời học là quy định đối với các cơ sở 

đào tạo, thời gian qua Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đã triển khai nhiều biện pháp 

nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin làm cơ sở cho ngƣời học thực hiện các 

nhiệm vụ của mình trong quá trình học tập và rèn luyện. Đảm bảo thực hiện đầy 

đủ nghiêm túc theo quy chế công tác sinh viên của trƣờng, đặc biệt là chuyển 

đổi từ đào tạo theo niên chế sang hệ thống tín chỉ. 

Tiêu chí 6.1 

 Ngƣời học đƣợc hƣớng dẫn đầy đủ về chƣơng trình đào tạo, kiểm tra 

đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT. 

1. Mô tả  

 Về chƣơng trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế 

đào tạo của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở Quy chế 43/2007/BGD-ĐT về áp dụng học chế 

tín chỉ, nhà trƣờng ban hành các Quy chế liên quan: Quy chế đào tạo trình độ đại 
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học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL 

ngày 25/10/ 2016; Quy định việc thực hiện tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp đối với 

sinh viên đại học, cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ  ban hành theo Quyết định 

số 557/QĐ-ĐHBL ngày 25/10/2016 và Quy chế thi học phần ban hành theo Quyết 

định số 558/QĐ-ĐHBL ngày 25/10/2016 (H6.1.1). 

 Với các tài liệu, các thông tin đƣợc công bố trên trang Website, các chƣơng 

trình tƣ vấn tuyển sinh hàng năm, trƣớc khi vào trƣờng ngƣời học đã nắm cơ bản về 

hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu, ngành nghề, các hệ đào tạo hàng năm của trƣờng 

(H6.1.2).  

 Mục tiêu, chƣơng trình đào tạo, các yêu cầu kiểm tra đánh giá, đƣợc ngƣời 

học tiếp cận dƣới nhiều hình thức: Tổ chức “Tuần lễ Công dân-học sinh sinh viên”; 

(có kế hoạch; thông báo lịch học; nội dung học; kế hoạch phân lớp cho từng khóa). 

Thông qua các tài liệu về quy chế học vụ, quy định công tác đào tạo, yêu cầu về 

kiểm tra đánh giá học phần đƣợc triển khai ở từng lớp vào đầu năm học (H6.1.3).  

 Sau thực hiện triển khai, các thắc mắc, đề nghị đƣợc trƣờng giải đáp đầy đủ 

thông qua nhiều kênh khác nhau: thông qua đội ngũ cố vấn học tập, qua khoa, bộ 

môn và định kỳ gặp mặt giữa nhà trƣờng với sinh viên trong từng năm học. Nhìn 

chung ngƣời học nắm cơ bản tất cả các quy định về mục tiêu, chƣơng trình và các 

quy định về kiểm tra đánh giá. 

2. Điểm mạnh 

 Trƣờng đã triển khai đầy đủ các văn bản về mục tiêu, chƣơng trình, yêu cầu 

kiểm tra đánh giá đến ngƣời học một cách công khai, kịp thời và đúng quy định. 

          Trong quá trình thực hiện, các văn bản quản lý đào tạo đƣợc nhà trƣờng chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc, cập nhật để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu 

đào tạo.    

 Ngƣời học có đủ điều kiện để nắm bắt các thông tin có liên quan đến việc 

học tập và sinh hoạt tại trƣờng trong suốt thời gian học tập.  

3. Tồn tại 
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Quy định về việc cung cấp các văn bản hƣớng dẫn cho ngƣời học về 

chƣơng trình đào tạo và các quy định liên quan đƣợc triển khai nhƣng chƣa đồng 

đều ở các khoa, các ngành.  

4. Kế hoạch hành động 

 Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật các văn bản về chƣơng trình đào tạo, các 

tài liệu liên quan đến ngƣời học đồng thời tăng cƣờng các dịch vụ hữu ích khác 

trên website của trƣờng để phổ biến thông tin đến ngƣời học tốt nhất. 

 Thƣờng xuyên thực hiện điều tra ngƣời học để nắm bắt nhu cầu ngƣời học 

từ đó có thể điều chỉnh, bổ sung kịp thời mục tiêu đào tạo, chƣơng trình đào tạo. 

 Năm 2017-2019: Xây dựng các chuẩn kiến thức và kỹ năng, chuẩn đầu ra 

của các chƣơng trình đào tạo, công khai đề cƣơng chi tiết học phần đến sinh 

viên, ngƣời học.  

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 6.2 

Ngƣời học đƣợc đảm bảo chế độ chính sách xã hội, đƣợc khám sức khoẻ 

theo quy định y tế học đƣờng; đƣợc tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn 

nghệ, thể dục thể thao và đƣợc đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà 

trƣờng. 

1. Mô tả 

Tất cả ngƣời học đều đƣợc đảm bảo chế độ chính sách xã hội, đƣợc khám, 

chăm lo sức khỏe theo đúng quy định (H6.2.1). Cụ thể: 

- Trƣờng giao cho Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên trực tiếp 

chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chế độ chính sách xã hội của các cấp 

đối với ngƣời học, qua các kênh thông tin nhƣ: phổ biến trong “Tuần lễ công 

dân - Học sinh sinh viên” đầu năm với kế hoạch cụ thể: thông báo lịch học; nội 

dung học; kế hoạch phân lớp cho từng khóa. 

- Các văn bản liên quan đến chính sách đối với ngƣời học đƣợc phổ biến 

công khai đến ngƣời học vào đầu khoá học, công khai trên trang web của 

trƣờng; các đối tƣợng con liệt sĩ, con thƣơng bệnh binh, ngƣời đƣợc hƣởng 

chính sách nhƣ thƣơng binh, ngƣời dân tộc thiểu số… của từng khoá học đƣợc 
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thống kê xác minh đầy đủ và đƣợc hƣởng chế độ, chính sách kịp thời (có sổ lƣu 

danh sách xác nhận từng đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ chính sách) (H6.2.2). 

- Ngƣời học đƣợc khám sức khỏe vào đầu khóa, cuối khóa; đƣợc tham gia 

các loại bảo hiểm; trƣờng có bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe cho sinh viên 

(khám sức khỏe đầu khóa, khám và điều trị các bệnh thông thƣờng) (H6.2.3). 

- Việc vay vốn học tập của sinh viên đƣợc trƣờng tạo điều kiện thuận lợi, 

trƣờng đã liên hệ với các ngân hàng chính sách để trao đổi làm việc trên cơ sở 

đó nắm vững các quy định cho vay đúng đối tƣợng, số lƣợng sinh viên vay các 

ngân hàng khá nhiều (H6.2.4). 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an toàn an ninh trật tự 

an toàn cháy nổ (H6.2.5) đƣợc trƣờng chú trọng và tạo điều kiện đảm bảo: 

- Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên xây dựng kế hoạch hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, TDTT (thể dục thể thao) hàng năm và đƣợc triển khai 

đến tận các khoa, tổ chức đoàn thể của sinh viên (có thông báo; kế hoạch). 

- Nhà trƣờng đã có biện pháp hỗ trợ kinh phí, tìm nhà tài trợ cho các hoạt 

động (thông qua dự trù kinh phí của các hoạt động trên). 

- Tổ chức nhiều hoạt động giao lƣu văn hóa, văn nghệ, TDTT với các đơn 

vị bạn nhƣ: giao lƣu văn nghệ, thể thao (chủ yếu bóng chuyền, bóng đá) với 

trƣờng chính trị tỉnh; trƣờng quân sự địa phƣơng; bộ đội biên phòng; công an 

tỉnh, tỉnh đội Bạc Liêu và một số đơn vị ngoài tỉnh. 

- Trƣờng thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn trong trƣờng học: Có 

bảo vệ, TNXK (thanh niên xung kích) trực 24/24, có các văn bản, nội quy, quy 

chế về an toàn an ninh trong khu học tập, trong KTX (ký túc xá). Ký kết với 

Công an tỉnh Bạc Liêu về vấn đề đảm bảo an ninh trƣờng học theo Quy chế liên 

ngành. 

2. Điểm mạnh 

 Nhà trƣờng quan tâm triển khai, tƣ vấn cho sinh viên các văn bản về chế 

độ chính sách, phản ánh và yêu cầu với các đơn vị chức năng (Sở Lao động 

thƣơng binh và xã hội) xem xét giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên 
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đầy đủ, kịp thời, do đó 100% sinh viên bảo đảm hƣởng mọi chế độ chính sách xã 

hội theo quy định của nhà nƣớc một cách kịp thời.  

 Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đƣợc nhà trƣờng đặc 

biệt coi trọng thông qua kế hoạch công tác và luôn theo dõi chỉ đạo sâu sát. 

3. Tồn tại 

 Chƣa thực hiện việc tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm hàng năm để 

hoạt động hỗ trợ ngƣời học ngày càng hiệu quả hơn.  

4. Kế hoạch hành động 

 Phân công cụ thể cho các bộ phận, đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện các 

công tác chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe, các phong trào văn hóa, thể dục 

thể thao trong sinh viên xem đây là một trong những công tác quan trọng của 

nhà trƣờng. 

 Thực hiện việc tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm hàng năm để hoạt 

động hỗ trợ ngƣời học ngày càng hiệu quả hơn.  

 Năm 2017-2018: Tiến hành khảo sát đánh giá, lấy ý kiến ngƣời học về các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 6.3 

Công tác rèn luyện chính trị tƣ tƣởng, đạo đức và lối sống cho ngƣời 

học đƣợc thực hiện có hiệu quả. 

1. Mô tả  

 Công tác rèn luyện chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên, đƣợc thực 

hiện theo quy chế rèn luyện sinh viên và lồng ghép trong chƣơng trình đào tạo, 

trong các hoạt động văn hóa- xã hội, văn nghệ, giao lƣu, các hội thi, lễ hội… 

(H6.3.1). 

 Thực hiện giảng dạy đúng quy định các môn học “Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” 

 Tổ chức các buổi học tập chính trị, ngoại khoá, các buổi nói chuyện về 

truyền thống lịch sử, thời sự, kinh tế, xã hội trong nƣớc và thế giới. Ngoài ra 

trƣờng mở rộng giao lƣu văn hóa với các đơn vị bạn, lực lƣợng vũ trang đóng 
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trên địa bàn; tổ chức cho sinh viên các hoạt động về nguồn, thăm các di tích lịch 

sử (Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ…), tham gia làm công tác từ thiện, tặng 

quà cho các gia đình chính sách, gia đình thƣơng binh liệt sĩ (H6.3.2). 

 Tổ chức các Hội thi “Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh”; thi kể chuyện về tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”, hội thi “Nét 

đẹp sinh viên”; “Tìm hiểu môi trƣờng”; Tổ chức các lễ kỷ niệm truyền thống 

dân tộc; đƣa các quy định “văn hóa ứng xử” thông qua nội dung cụ thể là “10 

điều sinh viên không đƣợc làm” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và 

sinh viên Trƣờng Đại học Bạc Liêu ban hành theo Quyết định số 130/QĐ-

ĐHBL ngày 28/3/2017 vào hoạt động của ngƣời học (H6.3.3). 

 Qua các hoạt động, nhận thức về chính trị, ý thức rèn luyện đạo đức, lối 

sống của sinh viên đƣợc nâng lên rõ rệt, các phong trào hoạt động đƣợc sinh 

viên hƣởng ứng tham gia tích cực và duy trì xuyên suốt trong năm.   

2. Điểm mạnh 

 Công tác rèn luyện chính trị, đạo đức và lối sống cho ngƣời học đƣợc sự 

quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trƣờng, nên đã có những 

hiệu quả nhất định, nhận thức của sinh viên về đƣờng lối chính trị của Đảng, về 

chấp hành pháp luật của Nhà nƣớc tƣơng đối rõ ràng chuẩn mực, đƣợc thể hiện 

thông qua việc phát ngôn, thực hiện nghĩa vụ công dân đúng quy định.  

 Các phong trào rèn luyện đƣợc đông đảo sinh viên tham gia nhiệt tình, 

không có sinh viên vi phạm các chuẩn mực về đạo đức lối sống, vi phạm giao 

thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

3. Tồn tại 

 Vẫn còn một bộ phận sinh viên ý thức trong rèn luyện chƣa cao, ứng xử 

văn hóa cộng đồng đôi lúc chƣa thật nổi rõ là sinh viên của một trƣờng đại học. 

 Công tác tổ chức ngoại khóa về thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong 

nƣớc và thế giới cho ngƣời học chƣa thực hiện đƣợc một cách thƣờng xuyên. 

4. Kế hoạch hành động 

 Tiếp tục tuyên truyền phong trào rèn luyện đạo đức, lối sống cho sinh 

viên, cải tiến các hình thức tổ chức hấp dẫn có sức thu hút. 
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 Chú trọng hơn công tác tổ chức ngoại khóa về thời sự kinh tế, chính trị và 

xã hội cho ngƣời học. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 6.4 

Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính 

trị, tƣ tƣởng, đạo đức và lối sống cho ngƣời học. 

1. Mô tả  

 Các hoạt động rèn luyện chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức và lối sống cho sinh 

viên đƣợc Đoàn thanh niên cộng sản, Hội sinh viên trực tiếp tổ chức thực hiện 

dƣới sự chỉ đạo của Đảng ủy nhà trƣờng.  

 Công tác đoàn thanh niên, công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đạo đức 

lối sống đƣợc xây dựng trong chƣơng trình công tác của Đảng ủy và đƣợc một 

Đảng ủy viên trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra (H6.4.1). 

 Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã thực hiện đƣợc chức năng, nhiệm vụ 

của mình và đóng vai trò chủ đạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động; Kế 

hoạch công tác của Đoàn trƣờng, Đoàn khoa, Hội hàng năm đều nhằm mục đích 

giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Với đội ngũ cán bộ 

Đoàn, Hội nhiệt tình, các phong trào hoạt động của Đoàn, Hội  khá phong phú, 

thiết thực, thu hút đƣợc sự tham gia, hƣởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn 

viên thanh niên; Lực lƣợng đoàn viên tăng nhanh, chất lƣợng đoàn viên đƣợc 

nâng dần, đã xuất hiện khá nhiều gƣơng tốt trong học tập, tu dƣỡng đạo đức, lối 

sống (H6.4.2). 

 Công tác phát triển Đảng trong sinh viên đƣợc Đảng ủy và các Chi ủy 

quan tâm, các Chi bộ khoa cùng với khoa và đoàn khoa hàng năm đã phát hiện, 

giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên ƣu tú (mỗi năm đều mở đƣợc 01 đến 02 lớp 

học cảm tình Đảng) để Đảng tiếp tục bồi dƣỡng. Trong thời gian qua đã có nhiều 

đoàn viên ƣu tú đƣợc vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng (H6.4.3).  

2. Điểm mạnh 

 Các hoạt động của Đảng, Đoàn thể đã có tác dụng tốt trong việc giáo dục 

lý tƣởng, đạo đức, lối sống đối với sinh viên.  
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 Công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đạo đức lối sống cho sinh viên trong 

những năm qua có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà 

trƣờng, chỉ đạo tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh. 

3. Tồn tại 

 Các tổ chức Đảng, đoàn thể chƣa có đánh giá cụ thể về kết quả công tác 

giáo dục lý tƣởng, đạo đức lối sống của sinh viên.   

 Một số hoạt động còn mang tính phong trào, hình thức chƣa mang lại hiệu 

quả thiết thực. Vẫn còn một số ít sinh viên tính cộng đồng trách nhiệm chƣa cao, 

chƣa ý thức tốt với vai trò của một Đoàn viên thanh niên trong thời đại mới. 

4. Kế hoạch hành động 

 Đảng ủy sẽ tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa trong công tác 

giáo dục lý tƣởng, đạo đức lối sống cho sinh viên. 

 Đổi mới lãnh chỉ đạo công tác đoàn thể nhất là Đoàn thanh niên; cải tiến 

một số hoạt động, tránh đơn điệu, nhàm chán để thu hút hơn nữa sự tham gia các 

hoạt động của sinh viên. Phát huy vai trò sinh viên là chủ thể các hoạt động. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 6.5 

Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và 

sinh hoạt của ngƣời học. 

1. Mô tả  

 Để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt, trƣờng từng bƣớc thực hiện một số 

biện pháp nhằm giúp ngƣời học có điều kiện thực hiện mục đích của họ. Cụ thể: 

- Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhất là hiện đại hóa thƣ viện 

điện tử. Đầu tƣ mua sắm thêm các giáo trình tài liệu, máy vi tính, lắp đặt hệ 

thống mạng ở cả hai cơ sở; Xây dựng thêm sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, 

lắp đặt thêm một số thiết bị TDTT tại nhà đa năng phục vụ hoạt động ngoài giờ, 

thi đấu thể thao (H6.5.1).  

- Kết hợp với các ngân hàng chính sách hỗ trợ về mặt hồ sơ thủ tục đối 

với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ƣu đãi để trang trải chi phí học tập 



 71 

kịp thời (H6.5.2); xây dựng các kế hoạch ngoại khóa về chuyên môn hàng năm 

(H6.5.3).   

- Chính quyền kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thực hiện hoạt 

động giúp sinh viên có chỗ ở an toàn, phù hợp điều kiện của họ. Ngoài số sinh 

viên ở nội trú Ký túc xá đƣợc đảm bảo về an ninh, điều kiện học tập thì số sinh 

viên ở ngoại trú đã đƣợc nhà trƣờng kết hợp chặt chẽ với Công an các phƣờng, 

với các chủ nhà trọ để quản lý, đồng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho 

sinh viên. 

 Chính quyền cùng các đoàn thể thành lập nhiều câu lạc bộ nhƣ: CLB 

“Đờn ca tài tử”, CLB “Cây bút trẻ”; CLB “Vì ngƣời nghèo”; “Chung một tấm 

lòng”; CLB “Tiếng Anh”… và tổ chức các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, có 

tác dụng hoạt động có tính nhân văn cao (H6.5.4). 

 Nhà trƣờng phân công giảng viên làm nhiệm vụ cố vấn học tập gắn liền 

với phân công nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên theo năm học. Trƣờng đã ban 

hành các quy chế không những về nâng cao chất lƣợng học tập mà còn thỏa mãn 

các mặt tâm lý ổn định đời sống và học tập của sinh viên. 

2. Điểm mạnh 

 Hoạt động hỗ trợ sinh viên rất đƣợc nhà trƣờng chú trọng và đã mang lại 

hiệu quả thiết thực. Sinh viên đƣợc tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa 

xã hội, hoạt động từ thiện, nghệ thuật, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, 

nâng cao nhận thức cuộc sống và tạo môi trƣờng học tập tích cực.  

 Các hoạt động ngọai khóa sinh hoạt câu lạc bộ đã giúp họ phát triển khả 

năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng mềm nâng cao ý thức đối với 

bản thân và xã hội... 

3. Tồn tại 

 Cơ sở vật chất hỗ trợ cho học tập, sinh hoạt còn hạn chế.  

 Các chƣơng trình tƣ vấn hỗ trợ cho sinh viên còn ít, nội dung tƣ vấn còn 

nghèo nàn. 



 72 

 Định kỳ điều tra, đánh giá, thu thập ý kiến của ngƣời học về chất lƣợng 

phục vụ, lĩnh vực phục vụ còn ít (một năm chỉ tổ chức đƣợc hai lần tiếp xúc, đối 

thoại với sinh viên). 

4. Kế hoạch hành động 

 Tăng cƣờng cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ ngƣời học đạt hiệu quả tốt 

hơn. 

 Định kỳ khảo sát ý kiến của ngƣời học về các hoạt động hỗ trợ để nâng 

cao chất lƣợng phục vụ.   

5. Tự đánh giá:  Đạt  

Tiêu chí 6.6 

Thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, 

tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trƣơng, đƣờng lối, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc và các nội quy của nhà trƣờng cho ngƣời học. 

1. Mô tả  

 Với các văn bản quy định, quy chế đối với ngƣời học, Phòng Công tác 

chính trị-Quản lý sinh viên đƣợc Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ là đầu 

mối tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, 

lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp cho ngƣời học, 

trƣờng đã thực hiện một số hoạt động, cụ thể: 

  Công tác tuyên truyền các chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc và các quy định của nhà trƣờng cho ngƣời học. Hàng năm ngƣời học 

đƣợc học tập các nội quy, quy chế, đƣợc nghe thời sự trong nƣớc và trên thế 

giới, tham gia các hoạt động chính trị, văn hoá xã hội ở địa phƣơng. Ngoài ra 

các nội dung tuyên truyền đƣợc cập nhật thƣờng xuyên ở trang Web, đài tuyền 

thanh, các bảng tin của trƣờng (H6.6.1).  

  Để công tác tuyên truyền giáo dục có hiệu quả trƣờng đã có tổng kết các 

hoạt động, các phong trào, có biểu dƣơng khen thƣởng, phê bình rút kinh 

nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân. Hàng năm trƣờng có báo cáo kết quả các 

hoạt động nêu trên cho Vụ Công tác Học sinh - Sinh viên của Bộ GD&ĐT 

(H6.6.2).    
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2. Điểm mạnh 

 Công tác tuyên truyền, giáo dục của nhà trƣờng do phòng CTCT-QLSV 

đảm trách thực hiện thƣờng xuyên, định kỳ từng quí, tháng và hàng ngày với 

nhiều hình thức phong phú. 

 Việc giáo dục ngƣời học thực hiện tốt các chủ trƣơng, chính sách nhà 

nƣớc, pháp luật, nội quy và các quy chế liên quan đến quá trình đào tạo đƣợc 

lãnh đạo nhà Trƣờng đặc biệt quan tâm và tổ chức tốt. 

 Công tác rèn luyện đạo đức cho ngƣời học luôn đƣợc coi trọng thông qua 

việc tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt mang ý nghĩa giáo dục tƣ tƣởng chính trị 

và phối hợp trong học tập.  

3. Tồn tại 

Công tác thống kê, lƣu trữ từng loại hình hoạt động chƣa đƣợc chuyên 

nghiệp còn theo cách truyền thống. 

4. Kế hoạch hành động 

 Cập nhật các thông tin mang tính thời sự để kịp thời tuyên truyền cho sinh 

viên, nhất là các thông tin về quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, về bảo vệ biển 

đảo. 

 Phối hợp với địa phƣơng xây dựng các biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp 

thời các trƣờng hợp sinh viên vi phạm pháp luật, vi phạm an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội khác. 

 Năm 2017-2019: Phân công nhiệm vụ cụ thể đơn vị phụ trách và có kế 

hoạch theo dõi, tổng kết các loại hình hoạt động và phong trào trong việc rèn 

luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác trong sinh viên 

và khen thƣởng kịp thời sinh viên nhằm phát huy tính phối hợp, liên kết hỗ trợ 

các công việc giữa những sinh viên, phát huy vai trò xung kích và chủ động 

trong học tập.   

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 6.7 

Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ ngƣời tốt nghiệp có 

việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.  
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1. Mô tả  

 Giảng viên có chiến lƣợc dạy và giúp sinh viên học cách học đạt chuẩn 

đầu ra. Giảng viên và sinh viên đồng hành thực hiện phƣơng pháp dạy học thông 

qua hành động - lấy sinh viên làm trung tâm. Nội dung dạy học và đánh giá 

kiểm tra tập trung vào chuẩn đầu ra. 

 Trƣờng đã có ý thức về xây dựng cơ sở dữ liệu từ đầu vào, quá trình học 

tập và sau khi ra trƣờng có việc làm. 

 Để tăng tỷ lệ ngƣời tốt nghiệp có việc làm, trƣờng đã tiến hành các hoạt 

động nhƣ: Hội thảo về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (H6.7.1), trong quá trình 

dạy học có liên hệ thực tế, mời các doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động báo 

cáo chuyên đề ngoại khóa; quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để đƣa sinh 

viên thực tập và có thể là ứng viên tuyển dụng sau này. 

2. Điểm mạnh 

 Đổi mới công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, liên hệ rộng rãi các cơ 

quan đơn vị sử dụng lao động để giới thiệu sinh viên thực hành, thực tập. 

3. Tồn tại 

 Chƣa có bộ phận tƣ vấn nghề nghiệp chịu trách tổ chức các hoạt động hỗ 

trợ giúp ngƣời học tìm việc làm. 

 Chƣa thƣờng xuyên tổ chức hội chợ việc làm cho ngƣời học. 

 Chƣa thực hiện khảo sát nhà tuyển dụng về các kiến thức/kỹ năng của 

sinh viên tốt nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm 2017-2019: Thành lập bộ phận tƣ vấn nghề nghiệp chịu trách nhiệm 

tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp ngƣời học tìm việc làm. Khảo sát nhà tuyển 

dụng về các kiến thức/kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp. 

 Hàng năm tổ chức hội chợ việc làm cho ngƣời học. 

5. Tự đánh giá: Đạt  
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Tiêu chí 6.8 

Ngƣời học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt 

nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% ngƣời tốt nghiệp tìm 

đƣợc việc làm đúng ngành đƣợc đào tạo. 

1. Mô tả 

 Từ năm học 2014-2015, Trƣờng Đại học Bạc Liêu đã có kế hoạch khảo 

sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (H6.8.1) với mục tiêu là thu thập 

thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Từ đó giúp nhà trƣờng 

có biện pháp cải tiến, nâng cao chất lƣợng giáo dục; đào tạo sinh viên tốt nghiệp 

ra trƣờng có việc làm phù hợp chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao 

động. 

 Đến nay, Trƣờng đã tiến hành đƣợc 2 đợt khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp. Chủ yếu là các sinh viên tốt nghiệp vào năm 2014 và năm 

2015 hệ chính quy. 

  Để có đƣợc dữ liệu việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhà trƣờng thực hiện 

theo quy trình sau: 

 - Thiết kế nội dung khảo sát, biễu mẫu khảo sát online. 

 - Thu thập thông tin cá nhân (Địa chỉ, điện thoại, email, facebook…) của 

sinh viên cuối khóa chuẩn bị tốt nghiệp. 

 - Gửi biểu mẫu khảo sát online đến email, facebook của sinh viên tốt 

nghiệp. 

 - Gọi điện phỏng vấn cựu sinh viên. 

 - Nhập dữ liệu khảo sát vào máy tính. 

 - Thống kê, tổng hợp kết quả khảo sát. 

 * Kết quả khảo sát (H6.8.2). 

 - Nhà trƣờng đã khảo sát đƣợc 596 sinh viên chiếm khoảng 50% tổng số 

sinh viên tốt nghiệp của trƣờng trong hai năm 2014 và 2015. 

 - Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp: 67%. 

 - Tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng với chuyên ngành đƣợc đào tạo: 63% 

trên số sinh viên có việc làm; 42% trên tổng số sinh viên khảo sát. 
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 - Kiến thức và kỹ năng nhà trƣờng đào tạo có ích công việc: 40% trả lời là 

có ích; 33% trả lời chỉ có ích một phần; 27% trả lời không có ích. 

 - Thu nhập bình quân của sinh viên mới ra trƣờng: 33% có thu nhập dƣới 

3 triệu/tháng; 56% có thu nhập từ 3-5 triệu/tháng; 11% có thu nhập trên 5 

triệu/tháng. 

 Trƣờng cũng có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lƣợng đào tạo 

tăng khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm. Rà soát, cải tiến chƣơng trình đào 

tạo, xây dựng chuẩn đầu ra theo mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. 

2. Điểm mạnh 

 Cơ sở dữ liệu của sinh viên, sinh viên tốt nghiệp đƣợc cập nhật thƣờng 

xuyên, đầy đủ. Công tác điều tra tình hình việc làm đƣợc tiến hành định kỳ hàng 

năm, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tham gia khảo sát khá tốt (gần 50% tổng số sinh 

viên tốt nghiệp).  

3. Tồn tại  

 Tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo là 42%, chƣa đạt 

50% số sinh viên tốt nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm 2017-2019: Nghiên cứu giải pháp nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 

có việc làm đúng chuyên ngành đƣợc đào tạo. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 6.9 

Ngƣời học đƣợc tham gia đánh giá chất lƣợng giảng dạy của giảng 

viên khi kết thúc môn học, đƣợc tham gia đánh giá chất lƣợng đào tạo của  

trƣờng đại học trƣớc khi tốt nghiệp. 

1. Mô tả 

 Chủ trƣơng lấy ý kiến ngƣời học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

đƣợc thực hiện từ năm học 2010-2011 theo hƣớng dẫn của công văn 

2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010. Đến nay, đã có 18632 lƣợt sinh 

viên đóng góp chất lƣợng giảng dạy cho 477 lƣợt giảng viên (H6.9.1). 
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         Năm học 2015-2016, Tổ ĐBCLGD tổ chức 2 đợt lấy ý kiến của sinh viên 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Kết quả: 

- Đợt 1: 1.660 phiếu phản hồi về hoạt động giảng dạy của 39 giảng viên 

- Đợt 2: 1.344 phiếu phản hồi về hoạt động giảng dạy của 40 giảng viên 

 Quy trình lấy ý kiến (H6.9.2). 

 - Tổ ĐBCLGD gửi danh sách giảng viên đƣợc lấy ý kiến kèm theo tên 

môn học, lớp học về các khoa/bộ môn. 

 - Các Khoa/Bộ môn thông báo về Tổ ĐBCLGD thời điểm, địa điểm tiết 

học cuối cùng của học phần của giảng viên đƣợc lấy ý kiến. 

 - Tổ ĐBCLGD cử ngƣời đến lớp thực hiện việc lấy ý kiến. 

 - Tổ ĐBCLGD tổng hợp báo về khoa/bộ môn số liệu thống kê cũng nhƣ ý 

kiến khác của sinh viên. 

 - Khoa/bộ môn tổ chức trao đổi với giảng viên đƣợc lấy ý kiến, phản hồi ý 

kiến của giảng viên về Tổ ĐBCLGD. 

 - Tổ ĐBCLGD tổng hợp, báo cáo về Ban Giám hiệu, các khoa/bộ môn. 

 Ngoài việc đƣợc tham gia đánh giá chất lƣợng giảng dạy của giảng viên 

khi kết thúc môn học, sinh viên còn đƣợc tham gia đánh giá chất lƣợng đào tạo 

của  trƣờng đại học trƣớc khi tốt nghiệp thông qua phiếu khảo sát sinh viên cuối 

khóa về chất lƣợng khóa học. 

 2. Điểm mạnh 

 Kết quả lấy ý kiến ngƣời học đƣợc sử dụng đúng mục đích, cải tiến đƣợc 

chất lƣợng giảng dạy của giảng viên. 

3. Tồn tại 

 Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, chƣơng trình 

đào tạo chƣa đạt 100%. 

 Chƣa có báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên cuối khóa về chất lƣợng 

khóa học. 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm 2017-2018: Đƣa hoạt động ngƣời học tham gia đánh giá chất lƣợng 

giảng dạy, chất lƣợng đào tạo thành hoạt động thƣờng xuyên. 
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 Năm 2017-2019: Xây dựng hệ thống lấy ý kiến ngƣời học trực tuyến. 

Hàng năm đảm bảo 100% giảng viên đƣợc tham gia lấy ý kiến của ngƣời học về 

hoạt động giảng dạy của mình. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 Kết luận về Tiêu chuẩn 6 

Trong 9 tiêu chí của tiêu chuẩn 6 thì Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đã thực 

hiện đƣợc 9 tiêu chí trong đó có những tiêu chí đầy đủ 100%, có những tiêu chí 

chƣa thật đầy đủ. Trong tƣơng lai nhà trƣờng phấn đấu thực hiện đầy đủ 9 tiêu 

chí để không những đảm bảo tất cả quyền lợi cho ngƣời học mà còn xây dựng 

hoàn chỉnh thƣơng hiệu của Trƣờng Đại học Bạc Liêu , một địa chỉ đáng tin cậy 

để nhân dân bán đảo Cà Mau nói riêng, nhân dân cả nƣớc nói chung gửi con em 

của mình vào học tập. 

Tiêu chuẩn 6 có 9 tiêu chí: đạt 100% 

TIÊU CHUẨN 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG PHÁT 

TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Mở đầu 

 Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp 

với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trƣờng đại học; có các kết quả nghiên 

cứu đúng kế hoạch; một số bài báo ứng với đề tài nghiên cứu; phần lớn ý nghĩa 

thu từ kết quả NCKH hơn đầu tƣ; kết quả hoạt động NCKH phục vụ cho hoạt 

động đào tạo và có quy định về đạo đức NCKH và quyền sở hữu trí tuệ. 

Tiêu chí 7.1 

Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch nghiên cứu phù hợp với sứ mạng phát 

triển của trƣờng   

1. Mô tả 

 Căn cứ Chiến lƣợc phát triển Trƣờng Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2011 -

2020 (H7.1.1) yêu cầu về đào tạo - nghiên cứu khoa học và thực lực đội ngũ; 

hàng năm, Hội đồng Khoa học - Đào tạo trƣờng họp thông qua Kế hoạch hoạt 

động KHCN (H7.1.2). Kế hoạch đƣợc đề ra phù hợp với thực tế trƣờng, là căn 

cứ để các bộ phận quản lý giúp Ban Giám hiệu điều chỉnh vƣớng mắc trong khi 
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thực hiện, hỗ trợ tiến trình hoạt động đúng hƣớng; là cơ sở để cải tiến cho giai 

đoạn tiếp theo. 

 Phòng QLKH triển khai toàn bộ kế hoạch hoạt động KHCN theo các văn 

bản quy định của trƣờng (H7.1.3) cụ thể: 

 - Thông báo mục đích yêu cầu và các lĩnh vực nghiên cứu, kinh phí hỗ trợ 

(H7.1.4). 

 - Giao Hội đồng Khoa/Bộ môn thực hiện đề xuất, giao nhiệm vụ nghiên 

cứu cho giảng viên. 

 - Tổ chức tuyển chọn (H7.1.5), xét duyệt, phân cấp đề tài, công bố danh 

mục (H7.1.6), phê duyệt phƣơng án thực hiện. 

 - Thẩm định đề cƣơng nghiên cứu và điều chỉnh (nếu có). 

 - Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, gia hạn, Hội nghị báo cáo chuyên đề 

liên quan đề tài. 

 - Tổ chức đánh giá, nghiệm thu. 

 - Công khai kết quả (đăng tạp chí và website của trƣờng), triển khai ứng 

dụng và chuyển giao công nghệ. 

 - Báo cáo tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về hoạt động KHCN 

(H7.1.7).  

 Căn cứ vào nhiệm vụ đã đƣợc phân công, từng thành viên của Hội đồng, 

từng đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch. 

 Trƣờng đã ký văn bản hợp tác toàn diện với trƣờng Đại học Cần Thơ, Đại 

học Đồng tháp, Đại học Hoa Lƣ tạo tiền đề tốt cho việc liên kết trong NCKH. 

Bên cạnh đó, chủ trƣơng hợp tác toàn diện với huyện Vĩnh Lợi, huyện U Minh 

và huyện Trần Văn Thời - Tỉnh Cà Mau đang mở ra một hƣớng phát triển mới 

trong hoạt động khoa học-công nghệ. Ngoài ra, trƣờng chỉ đạo cho khoa Nông 

nghiệp tiến hành hợp tác, giúp đở các huyện thị trong tỉnh nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp. 

 Trƣờng cũng đã chú ý bồi dƣỡng năng lực NCKH cho giảng viên qua các 

buổi tập huấn NCKH, báo cáo chuyên đề (H7.1.8). 

2. Điểm mạnh  
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 Công tác triển khai thực hiện kế hoạch thuận lợi, các bƣớc đƣợc tiến hành 

đúng quy trình, đảm bảo về mặt thời gian. Các đề tài đều đƣợc nghiệm thu đúng 

hạn.   

 Chất lƣợng đề tài ngày một nâng cao phù hợp với sự phát triển của đội 

ngũ giảng viên. Nội dung nghiên cứu phục vụ tốt cho công tác đào tạo và góp 

phần phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.  

3. Tồn tại  

 Lực lƣợng cán bộ - giảng viên (CBGV) trẻ đang tăng nhƣng trƣờng còn 

thiếu các chuyên gia đầu đàn có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học vì thế đề tài 

NCKH có nội dung còn hạn chế về khả năng triển khai ứng dụng, vì thế chƣa có 

kinh phí thu đƣợc từ NCKH (có giá trị ứng dụng cao-phục vụ đào tạo).  

 Từ năm học 2010-2011 trƣờng đã đƣợc tỉnh cấp kinh phí để thực hiện 

hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên kinh phí này rất hạn chế (150 triệu 

đồng/năm) không thể thực hiện các đề tài lớn, có ý nghĩa thực tiễn trong phát 

triển kinh tế-xã hội địa phƣơng. Nội dung các đề tài chủ yếu phục vụ công tác 

đào tạo của trƣờng. Từ năm học 2013-2014 trƣờng có chủ trƣơng đối ứng thêm 

200 triệu đồng/năm cho hoạt động KHCN của trƣờng.   

4. Kế hoạch hành động  

 Để khắc phục các điểm yếu trên, trƣờng có chủ trƣơng mời gọi các nhà 

khoa học, các giảng viên có trình độ Tiến sĩ về công tác tại trƣờng.  

 Năm 2017-2019: Xác định rõ thế mạnh và hƣớng ƣu tiên trong lĩnh vực 

nghiên cứu của trƣờng để nâng cao Kế hoạch khoa học - công nghệ và hợp tác 

mang tính khả thi. 

 Năm 2017-2019: Thay đổi cơ chế từ đăng ký đề tài nghiên cứu tự giác của 

giảng viên sang cơ chế giao nhiệm vụ nghiên cứu (đặt hàng). Khuyến khích 

giảng viên chủ động tìm kiếm cơ hội trong hợp tác nghiên cứu với các địa 

phƣơng cũng nhƣ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.   

5. Tự đánh giá: Đạt   

Tiêu chí 7.2 

Có các đề tài dự án đƣợc thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch  
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1. Mô tả 

 Công tác xét duyệt đề cƣơng, nghiệm thu đánh giá và triển khai ứng dụng 

đƣợc tiến hành theo kế hoạch đã đƣợc Hội đồng khoa học phê duyệt đầu năm 

học. Hàng năm, Phòng QLKH đều có tổng kết, thống kê số lƣợng các đề tài đạt 

yêu cầu (H7.2.1).  

 Công tác nghiệm thu các đề tài thực hiện theo đúng các văn bản Quy định 

về công tác nghiên cứu khoa học của trƣờng. Ứng với mỗi đề tài, tùy theo cấp,  

quy mô, lĩnh vực nghiên cứu có Hội đồng xét duyệt, đánh giá nghiệm thu phù 

hợp (thành lập theo quyết định), quy trình, hồ sơ nghiệm thu đánh giá xếp loại 

đầy đủ. Tất cả hồ sơ đều đƣợc lƣu giữ quản lý ở phòng QLKH (H7.2.2).  

 Qua tổng kết hàng năm, nhìn chung các đề tài hoàn thành đúng kế hoạch 

ban đầu, trừ một số ít đề tài đƣợc Hội đồng khoa học trƣờng chấp thuận cho gia 

hạn thời gian thực hiện vì lý do chính đáng nhƣ: Giảng viên đƣợc cử đi học, 

chƣa thu thập đủ số liệu… trong thời gian thực hiện đề tài (H7.2.3). 

 Quy định hoạt động khoa học công nghệ của trƣờng cũng có các điều cụ 

thể trong việc khen thƣởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NCKH 

cũng nhƣ các chế tài dành cho các giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 

(H7.2.4). 

2. Điểm mạnh 

 Phòng QLKH có quan hệ chặt chẽ với Hội đồng khoa học các Khoa trực 

thuộc trƣờng, có kế hoạch nhắc nhở các Giảng viên hoàn thành nghiệm thu đề 

tài đúng thời hạn.  

 Có quy định chế tài, khen thƣởng để đảm bảo các đề tài đúng tiến độ. 

 Tỷ lệ các đề tài nghiên cứu khoa học đƣợc các cấp triển khai thực hiện 

đúng kế hoạch hàng năm đạt khá cao.  

3. Tồn tại  

  Có một số giảng viên chƣa quen hoặc chƣa thực sự quan tâm đến công 

việc nghiên cứu, xem nghiên cứu khoa học nhƣ là một công việc nghĩa vụ. 

 Một số ít giảng viên do thiếu kinh nghiệm trong nghiên cứu, chủ quan nên 

không lấy đƣợc số liệu phục vụ cho đề tài nhƣ dự kiến ban đầu. 
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 Vì khối lƣợng giảng dạy và công tác nên một số chủ nhiệm đề tài phải gia 

hạn thời gian thực hiện. 

4. Kế hoạch hành động  

 Năm 2017-2019: Trƣờng có các giải pháp bảo đảm đề tài dự án đƣợc thực 

hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.  

 Năm 2017-2019: Tăng cƣờng nâng cao khả năng NCKH của giảng viên. 

 Năm 2017-2019: Xem xét lại quy mô, khả năng ứng dụng của từng đề tài 

trƣớc khi phê duyệt kế hoạch thực hiện đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả kinh 

tế. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 7.3 

 Số lƣợng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và 

quốc tế tƣơng ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định 

hƣớng nghiên cứu và phát triển của trƣờng đại học  

1. Mô tả 

 Trong thời gian qua cán bộ, giảng viên của trƣờng đã có nhiều bài báo 

khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế và trong nƣớc có uy tín; trên kỉ yếu 

của các hội thảo lớn cấp quốc gia, các viện, các trƣờng đại học lớn trong nƣớc 

(H7.3.1). 

 Các kết quả nghiên cứu của giảng viên hàng năm đƣợc công bố trên 

Thông tin khoa học giáo dục của trƣờng (H7.3.2). 

2. Điểm mạnh 

    Số lƣợng bài báo đƣợc đăng tải trên các tạp chí và kỉ yếu của giảng viên 

đạt tỉ lệ cao. Nhiều bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong nƣớc đƣợc đánh giá 

có chất lƣợng khoa học cao.  

3. Tồn tại  

  Tỉ lệ giảng viên trẻ đăng tải các bài báo khoa học trên các tạp chí còn 

thấp. 

 Tỉ lệ bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, kỷ yếu    

hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế còn thấp. 
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 Lĩnh vực các bài báo đề cập chƣa rộng. 

4. Kế hoạch hành động  

 Năm 2017-2019: Khuyến khích đăng bài trên tập san trƣờng.  

 Năm 2017-2019: Nhà trƣờng đã có quy định bài báo khoa học đƣợc đăng 

tải trong năm sẽ thay cho đề tài nghiên cứu khoa học trong năm đó, đƣợc tính 

theo quy định giờ chuẩn nhƣ một đề tài khoa học và đƣa vào tiêu chuẩn để bình 

xét thi đua hàng năm.  

5. Tự đánh giá: Chƣa đạt  

Tiêu chí 7.4 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ của 

trƣờng đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng 

thực tế để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phƣơng và cả nƣớc. 

1. Mô tả 

 Về mặt nghiên cứu khoa học Trƣờng bƣớc đầu có nhiều kết quả đáng 

khích lệ. Mỗi năm có trung bình 10 đề tài cấp trƣờng đƣợc nghiệm thu (H7.4.1). 

Tỉ lệ các đề tài nghiên cứu đạt loại khá giỏi chiếm 94% tổng số đề tài đƣợc 

nghiệm thu, các đề tài chủ yếu ứng dụng đóng góp trong giảng dạy, học tập, 

nghiên cứu và trong quản lý của trƣờng (H7.4.2). 

 Các đóng góp cho khoa học, các ứng dụng cho phát triển kinh tế - xã hội 

địa phƣơng còn ở mức độ chƣa cao (H7.4.3). 

2. Điểm mạnh 

 Số lƣợng các đề tài tƣơng đối lớn bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề 

trƣờng đang đào tạo, tiến tới mục tiêu xây dựng đủ giáo trình theo yêu cầu.  

 Đã bắt đầu có các đề tài có giá trị phục vụ kinh tế - xã hội địa phƣơng, 

bƣớc đầu đƣợc chuyển giao ứng dụng cho các địa phƣơng trong tỉnh nhất là lĩnh 

vực nông nghiệp, thủy sản. Đây là điểm cần phát huy để việc nghiên cứu khoa 

học trở thành hoạt động thƣờng niên của giảng viên và viên chức nhà trƣờng. 

3. Tồn tại 

 Số lƣợng đề tài nghiên cứu tuy nhiều song việc triển khai ứng dụng vào 

thực tế còn hạn chế.  



 84 

 Ngoài một số đề tài đƣợc sử dụng làm giáo trình, tài liệu tham khảo phục 

vụ cho công tác đào tạo còn lại ứng dụng đƣợc vào thực tế sản xuất còn ở mức 

độ thấp. 

 Vì kinh phí có hạn và đội ngũ NCKH thiếu đầu đàn vì vậy chƣa có nhiều 

đề tài nghiên cứu khoa học nào đƣợc chuyển giao ứng dụng tại địa phƣơng. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2017-2019: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chủ 

trƣơng hợp tác với các địa phƣơng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh 

để nghiên cứu điều kiện kinh tế xã hội tại địa phƣơng, xác định đề tài nghiên 

cứu phù hợp, có tính ứng dụng trong thực tiễn ở địa phƣơng cũng nhƣ trong cả 

nƣớc. 

5. Tự đánh giá: Chƣa đạt  

Tiêu chí 7.5 

 Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ  không ít hơn  kinh  phí  của trƣờng đại học giành cho hoạt động này. 

1. Mô tả 

 Nghiên cứu khoa học của trƣờng mới chỉ tập trung vào khoa học giáo dục: 

giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tạo nền tảng sinh viên nghiên cứu, tài liệu tham 

khảo phục vụ trƣớc mắt cho công tác đào tạo của trƣờng. Đó là những giá trị thu 

đƣợc đáng kể về ý nghĩa khoa học trong đào tạo so với mức đầu tƣ. 

 Bƣớc đầu có những nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào 

thực tiễn sản xuất nên chƣa có nguồn thu từ lĩnh vực này.  

2. Điểm mạnh 

 Nhà trƣờng và Hội đồng khoa học-đào tạo của trƣờng rất quan tâm đến 

hoạt động này. Trƣờng khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực và 

nhiệt huyết trong nghiên cứu khoa học, đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên 

cứu khoa học bƣớc đầu đáp ứng phần nào nhu cầu NCKH nhƣ phòng thí 

nghiệm, trung tâm thông tin thƣ viện, internet…  

 Từ chỗ ban đầu chƣa đƣợc Tỉnh cấp kinh phí, đến nay trƣờng đã đƣợc 

Tỉnh cấp 150 triệu/năm cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm học 2013 - 
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2014 Trƣờng có chủ trƣơng cấp thêm 200 triệu đồng/năm cho hoạt động khoa 

học công nghệ của trƣờng. 

3. Tồn tại 

 Bƣớc đầu có những gắn kết giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp, với các đơn 

vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhƣng chƣa chuyển giao khoa học công 

nghệ tới các đơn vị sản xuất kinh doanh tại địa phƣơng. 

 Chƣa có cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu ứng dụng nhƣ phòng thí 

nghiệm cho ngành nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của địa bàn. 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm 2017-2019: Tạo mối quan hệ gắn kết giữa nhà trƣờng và các doanh 

nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh. 

 Năm 2017-2019: Tìm hiểu nhu cầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có hƣớng nghiên cứu phù hợp. 

 Năm 2017-2019: Nghiên cứu tập quán nuôi trồng của bà con nông dân, 

tạo ra các sản phẩm hỗ trợ cho quá trình sản xuất. 

 Năm 2017-2019: Đẩy nhanh việc xây dựng trại thực nghiệm nuôi trồng 

thủy sản, tranh thủ nguồn kinh phí từ Trung ƣơng và địa phƣơng.  

5. Tự đánh giá: Chƣa đạt 

Tiêu chí 7.6 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 

trƣờng đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, 

các trƣờng đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động 

khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trƣờng. 

1. Mô tả 

 Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trƣờng 

đại học gắn với đào tạo vì chủ trƣơng nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ đào 

tạo, phù hợp với sứ mạng của trƣờng và mục tiêu đào tạo (H7.6.1). 

 Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển 

các nguồn lực của trƣờng. Một đóng góp lớn nhất là hình thành đội ngũ nghiên 

cứu, cơ sở nghiên cứu và các tài liệu học thuật. 
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 Tổng số và tỷ lệ các công trình đã công bố, các kết quả, sản phẩm của các 

đề tài, dự án trong 5 năm qua đƣợc xuất bản thành sách tham khảo, tài liệu giảng 

dạy, nghiên cứu với tổng số là: 118 đề tài (H7.6.2). 

 Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trƣờng 

đại học gắn kết với viện nghiên cứu khoa học, các trƣờng đại học khác và các 

doanh nghiệp, vì nhà trƣờng liên kết với các viện nghiên cứu và trƣờng ĐHCT, 

để đào tạo nghiên cứu phục vụ cộng đồng và các doanh nghiệp (H7.6.3). 

2. Điểm mạnh 

 Đội ngũ các giảng viên đƣợc tăng cƣờng và nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình 

trong công tác nghiên cứu khoa học từ hai cơ sở cũ: Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Bạc Liêu và Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Bạc Liêu. 

 Đội ngũ giảng viên trẻ vừa đƣợc tuyển dụng đầy nhiệt huyết tham gia vào 

công tác nghiên cứu khoa học bổ sung cho đội ngũ nghiên cứu khoa học hiện 

nay. 

 Trƣờng đã có chủ trƣơng hợp tác toàn diện với trƣờng Đại học Cần Thơ, 

một số doanh nghiệp khác.   

3. Tồn tại 

 Chƣa liên kết thực hiện mạnh mẽ các đề tài, dự án khoa học công nghệ 

cùng với các đối tác trong và ngoài nƣớc; chƣa gắn kết đƣợc nhiều với các 

trƣờng, viện khác. 

 Các thành phẩm hay kết quả từ hoạt động khoa học công nghệ mang lại 

để tăng tiềm lực của trƣờng còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

 Năm 2017-2019: Nhà trƣờng tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện với 

trƣờng Đại học khác trong và ngoài nƣớc, các doanh nghiệp trên địa bàn. 

 Năm 2017-2019: Củng cố cơ cấu và phát triển nội lực nghiên cứu phục vụ 

công tác đào tạo và nhằm tăng cƣờng năng lực của nhà trƣờng. 

5. Tự đánh giá: Chƣa đạt  
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Tiêu chí 7.7 

 Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các 

hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm 

bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

1. Mô tả 

 Nhà trƣờng có phổ biến quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong 

hoạt động khoa học, đã tuyên truyền phổ biến trong toàn trƣờng và đã đƣợc tuân 

thủ áp dụng quy định/quy chế (H7.7.1).  

 Từ khi thành lập trƣờng đến nay (năm 2007) chƣa có vụ việc vi phạm tiêu 

chuẩn đạo đức về nghiên cứu khoa học hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào. 

2. Điểm mạnh 

 Cán bộ phòng quản lí khoa học có năng lực, nhiệt tình, nghiêm túc trong 

công tác tổ chức công tác nghiệm thu các đề tài khoa học, đảm bảo tốt chất 

lƣợng nghiên cứu khoa học; đội ngũ tham gia nghiên cứu khoa học hăng hái 

tham gia nghiên cứu chuyên môn. 

3. Tồn tại 

 Mặc dù đội ngũ giảng viên tham gia làm công tác nghiên cứu nhiệt tình 

nhƣng số lƣợng tham gia nghiên cứu còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

 Tiếp tục nghiên cứu để có nhiều chính sách ƣu đãi hơn trong công tác 

nghiên cứu khoa học nhằm khuyến khích đội ngũ tham gia nghiên cứu khoa học 

ngày càng nhiều hơn. 

5. Tự đánh giá: Đạt   

Kết luận về Tiêu chuẩn 7 

Công tác khoa học công nghệ của Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đang dần ổn 

định và phát triển đúng hƣớng. Trƣờng đã có các kế hoạch và biện pháp tích cực 

trong sự định hƣớng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội cũng nhƣ các 

chủ trƣơng kịp thời đề khuyến khích cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu 

khoa học- chuyển giao công nghệ.  

 Tiêu chuẩn 7 có 7 tiêu chí, 3 tiêu chí đạt, 4 tiêu chí chƣa đạt. 
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TIÊU CHUẨN 8: HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mở đầu 

 Trƣờng Đại học Bạc Liêu đƣợc thành lập đến nay hơn 10 năm và Phòng 

Hợp tác Quốc Tế (HTQT) đƣợc thành lập đi vào hoạt động thực hiện đúng các 

quy định của nhà nƣớc về hợp tác quốc tế. 

 Trƣờng có vài các hoạt động hợp tác đào tạo với đối tác nƣớc ngoài.  

 Các hoạt động hợp tác quốc tế về trao đổi giáo dục và nghiên cứu khoa 

học để góp phần vào phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo của nhà trƣờng. 

Tiêu chí 8.1 

 Các hoạt động hợp tác quốc tế đƣợc thực hiện đúng quy định nhà 

nƣớc về quan hệ với nƣớc ngoài. 

1. Mô tả 

 Nhà trƣờng rất chú trọng đến hoạt động hợp tác quốc tế (H8.1.1), Phòng 

HTQT là bộ phận đảm nhiệm tổ chức thực hiện mọi hoạt động hợp tác quốc tế 

trong thời gian qua theo đúng quy định của Nhà nƣớc, các hoạt động hợp tác 

quốc tế đều có xin phép và đƣợc sự chấp thuận của UBND tỉnh trƣớc khi bắt đầu 

(H8.1.2). Trƣớc khi các đoàn khách đến làm việc và lƣu trú đều có trình báo 

UBND phƣờng, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) và phòng Bảo vệ an 

ninh chính trị nội bộ (BVANCTNB)- Công an tỉnh Bạc Liêu (H8.1.3). 

 Các báo cáo định kỳ hoặc sau khi kết thúc đợt làm việc đều đƣợc thực 

hiện và gửi về UBND tỉnh cũng nhƣ phòng BVANCTNB - Công an tỉnh 

(H8.1.4). 

 Ngoài phòng Hợp tác Quốc tế, phòng Hành chính quản trị cũng phối hợp 

tốt trong việc quản lý các đoàn khách nƣớc ngoài lƣu trú tại trƣờng cũng nhƣ 

đáp ứng các yêu cầu về an ninh cho các cơ quan chức năng. Các phòng, khoa 

khác có liên quan nhƣ Khoa Sƣ phạm, Khoa Công nghệ thông tin luôn luôn phối 

hợp thực hiện tốt các yêu cầu đối với hoạt động này theo sự hƣớng dẫn của 

phòng HTQT. 
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 Nhà trƣờng đã thực hiện đúng các quy định của Nhà nƣớc về hoạt động 

hợp tác quốc tế dù chƣa hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định và hƣớng dẫn 

về công tác hợp tác quốc tế của Nhà trƣờng.  

2. Điểm mạnh  

 - Phòng HTQT nắm rõ và tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nƣớc và 

địa phƣơng về quản lý đoàn ra, đoàn vào, các thủ tục có liên quan đến hợp tác 

quốc tế.  

 - Cho đến nay nhà trƣờng chƣa vi phạm quy định của Nhà nƣớc trong 

hoạt động hợp tác quốc tế. 

 - Nhà trƣờng đƣợc các cơ quan chức năng hỗ trợ về thủ tục hợp tác quốc 

tế. 

 - Có sự hợp tác tốt giữa Phòng HTQT và các phòng ban, khoa/tổ trong 

trƣờng trong hoạt động hợp tác quốc tế dƣới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu. 

 - Ban Giám hiệu và tập thể giảng viên nhà trƣờng luôn có ý thức cao trong 

việc tuân thủ các quy định của nhà nƣớc về quan hệ với ngƣời nƣớc ngoài. 

3. Tồn tại  

 - Hệ thống các văn bản quy định và hƣớng dẫn về công tác hợp tác quốc 

tế của Nhà trƣờng còn hạn chế, chƣa đƣợc hoàn thiện. 

 - Việc phổ biến các quy định và hƣớng dẫn về hợp tác quốc tế đối với cán 

bộ và giảng viên nhà trƣờng chƣa đƣợc sâu rộng. 

4. Kế hoạch hành động  

 - Nhà trƣờng cần xây dựng kế hoạch ban hành hệ thống văn bản quy định 

và hƣớng dẫn về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế càng sớm càng tốt. 

 - Các cán bộ, giảng viên cần đƣợc phổ biến các quy định và hƣớng dẫn về 

hoạt động này trên website của trƣờng. 

 - Duy trì ý thức cao trong việc tuân thủ các quy định của nhà nƣớc về 

quan hệ với ngƣời nƣớc ngoài. 

5. Tự đánh giá: Đạt  
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Tiêu chí 8.2 

 Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua 

các chƣơng trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chƣơng trình trao 

đổi giảng viên và ngƣời học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, 

nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trƣờng đại học. 

1. Mô tả 

 Nhà trƣờng đã có nhiều nỗ lực nhằm đƣa công tác hợp tác quốc tế phát 

triển và đạt hiệu quả. Nhà trƣờng đã thành lập Phòng Quản lý khoa học và Quan 

Hệ Quốc Tế vào tháng 10 năm 2008. Ban Giám hiệu đã thực hiện ba chuyến 

công tác nƣớc ngoài nhằm tìm kiếm đối tác. 

 Trong thời gian qua nhà trƣờng đã kí kết hợp tác đào tạo với hai đối tác 

nƣớc ngoài (H8.2.1).  

 Đƣa giảng viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trƣờng Đại học Kinh tế - 

Tài Chính Vân Nam - Trung Quốc; cử sinh viên đi học đại học ở nƣớc ngoài 

diện Hiệp định (H8.2.2). 

 Phối hợp với các tổ chức nƣớc ngoài mở các lớp tập huấn; tiếp nhận tình 

nguyện viên, giảng viên nƣớc ngoài sang làm việc tại trƣờng (H8.2.3). Cụ thể 

nhƣ sau: 

  Nhà trƣờng đã phối hợp với Trung tâm học liệu trƣờng ĐH Cần Thơ tổ 

chức lớp tập huấn nghiệp vụ thƣ viện do giáo sƣ tại ĐH Illinois - Hoa Kỳ thực 

hiện cho đối tƣợng là cán bộ thƣ viện của trƣờng, các trƣờng chuyên nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thƣ viện các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau. 

 Nhà trƣờng đã phối hợp tổ chức KADO (Hàn Quốc - nay là NIA) tổ chức 

bốn đợt tập huấn về công nghệ thông tin và giao lƣu văn hóa cho sinh viên trong 

những năm vừa qua.  

 Kể từ năm 2010 đến nay nhà trƣờng phối hợp Chƣơng trình Fulbright - 

thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp nhận ba trợ giảng và hai chuyên gia 

giảng dạy tiếng Anh về giảng dạy tiếng Anh cho các lớp Đại học và Cao đẳng 

chuyên ngành tiếng Anh . 
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 Phối hợp với Phòng Văn hóa - Giáo dục, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tập huấn về Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh 

do giảng viên Hoa Kỳ đảm nhiệm cho giảng viên tiếng Anh của trƣờng, các 

trƣờng chuyên nghiệp và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  

 Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo của nhà trƣờng đã tạo ra đƣợc 

những thay đổi tích cực trong trƣờng về phƣơng pháp giảng dạy, kiểm tra đánh 

giá, cải tiến và cập nhật chƣơng trình đào tạo. Tuy nhiên các hoạt động này chủ 

yếu tập trung ở lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, các lĩnh vực khác hầu nhƣ chƣa 

có. 

2. Điểm mạnh 

 Các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập 

trong sinh viên cũng nhƣ đội ngũ giảng viên. Các giảng viên, đặc biệt là giảng 

viên tiếng Anh có nhiều cơ hội rèn luyện các kỹ năng liên quan cũng nhƣ trao 

đổi về phƣơng pháp giảng dạy và văn hóa nhằm phục vụ công tác giảng dạy. 

 Các văn bản ký kết hợp tác với đối tác nƣớc ngoài đều đƣợc triển khai. 

3. Tồn tại 

 Các hoạt động này cũng chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ giảng dạy, tập huấn 

ngắn hạn và giao lƣu văn hóa diễn ra trong phạm vi nhỏ. Vì vậy, những tác động 

tích cực chỉ mang tính nhất thời, chƣa làm thay đổi sâu rộng trình độ học vấn và 

năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, giảng viên. 

 Nhà trƣờng chƣa có nhiều hoạt động liên kết đào tạo, trao đổi học thuật, 

trao đổi ngƣời học hay các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở 

vật chất, trang thiết bị của trƣờng.  

 Đối với văn bản hợp tác đã ký kết với Trƣờng Đại học Kinh tế - Tài chính 

Vân Nam - Trung Quốc, việc thực hiện chỉ mới ở mức độ đƣa giáo viên của 

trƣờng sang giảng dạy tại Trung Quốc, chƣa triển khai liên kết đào tạo hay trao 

đổi học viên do học phí, ký túc xá, sinh hoạt phí… cao hơn nhiều so với kinh phí 

tại Việt Nam, đặc biệt là tại Bạc Liêu. 

4. Kế hoạch hành động  



 92 

 Ban Giám hiệu cần cụ thể hóa chủ trƣơng, chính sách và chiến lƣợc hợp 

tác quốc tế, có ƣu tiên cho hoạt động này. 

 Nỗ lực và tăng cƣờng tìm kiếm đối tác thông qua giới thiệu của Vụ Hợp 

tác Quốc tế - Bộ GD&ĐT; Trƣờng Đại học Cần Thơ, các trƣờng Đại học có liên 

kết đào tạo, các Lãnh sự quán và Đại sứ quán tại Việt Nam, tập trung vào các 

hoạt động liên kết đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và học viên và 

hỗ trợ cơ sở vật chất. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 8.3 

 Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, 

thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ, các chƣơng trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 

công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố 

các công trình khoa học chung. 

 Do chƣa có hoạt động hợp tác nào nên tiêu chí này không thể đánh giá 

đƣợc. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8 

 Công tác hợp tác quốc tế của trƣờng nhìn chung đảm bảo các quy định 

của nhà nƣớc; đặt đƣợc quan hệ với nhiều nƣớc trên thế giới và cả trong nƣớc về 

hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, mời trợ giảng, tập huấn giảng viên… Hợp tác 

quốc tế về NCKH và chuyển giao công nghệ chƣa thực hiện đƣợc. 

 Tiêu chuẩn 8 có 3 tiêu chí, 2 tiêu chí đạt, 1 tiêu chí chƣa đạt. 

 

TIÊU CHUẨN 9: THƢ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ 

VẬT CHẤT KHÁC 

Mở đầu 

 Trƣờng có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển CSVC theo các 

chiến lƣợc trung và dài hạn. Thƣ viện nhà trƣờng có đầy đủ giáo trình, sách 

tham khảo, tài liệu khá đa dạng bằng các ngôn ngữ thông dụng (tiếng Việt, tiếng 

Anh, tiếng Trung,...). Giảng đƣờng, phòng thí nghiệm - nghiên cứu, trang thiết 
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bị - dụng cụ học tập và tin học hóa hỗ trợ cho việc dạy và học, có đủ phòng làm 

việc cho giảng viên và chuyên viên cơ hữu trong các phòng học - thí nghiệm; 

sân bãi thể thao, văn nghệ có diện tích đất theo quy định.  

Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ - giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất 

là nội dung quan trọng luôn đƣợc nhà trƣờng quan tâm. Sau khi thành lập, với 

diện tích và cơ sở vật chất hiện có của trƣờng, trƣờng đã xây dựng kế hoạch, tập 

trung dành một phần kinh phí khá lớn cải tạo, xây dựng mới, mua sắm thiết bị, 

tài liệu giáo trình phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập và các hoạt động khác. 

Tiêu chí 9.1 

          Thƣ viện của trƣờng đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham 

khảo tiếng Việt và nƣớc ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng 

viên và ngƣời học. Có thƣ viện điện tử đƣợc nối mạng, phục vụ dạy, học, 

nghiên cứu khoa học có hiệu quả.              

1. Mô tả 

Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Trƣờng Đại học Bạc Liêu  (Gọi tắt là Thƣ 

viện) có lịch sử hình thành và phát triển gần 20 năm, tiền thân là Thƣ viện 

trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Bạc Liêu. Thƣ viện tọa lạc tại cơ sở 1 - Trƣờng Đại 

học Bạc Liêu  đƣợc xây dựng kiên cố với diện tích sàn 2250m
2
 với 6.606 đầu 

sách, 3.9607 quyển sách và 109.000 tài liệu số (H9.1.1), cơ bản có thể phục vụ 

cho tất cả các sinh viên của các ngành học của trƣờng từ 7h30 đến 17h00 thứ hai 

đến thứ bảy.  

 Thƣ viện Trƣờng đƣợc thành lập, tổ chức và hoạt động theo các quy định 

của pháp luật. Từ năm 2007, Thƣ viện nhà trƣờng tiến hành tin học hóa, từng 

bƣớc hiện đại hóa và phục vụ theo phƣơng thức kết hợp giữa truyền thống và 

hiện đại. Thƣ viện có nối mạng Internet có khả năng khai thác tài liệu giáo trình 

của một số trƣờng Đại học và Thƣ viện quốc gia phục vụ cho giảng dạy NCKH 

cũng nhƣ học tập của SV. 

Đội ngũ cán bộ đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng theo đúng chuyên ngành, thƣờng 

xuyên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ. Hoạt động của 

thƣ viện đƣợc chuyên nghiệp hóa thể hiện qua hệ thống các quy trình tác nghiệp 
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(quy trình phục vụ và nghiệp vụ) ban hành rộng rãi trên wesite và tại các phòng 

phục vụ của Thƣ viện. 

 Tổ chức quản lý và hoạt động thƣ viện:  

Để thuận lợi trong quản lý, Thƣ viện đƣợc phân thành các phòng chức 

năng nhƣ sau: 1 phòng nghiệp vụ, 1 phòng đọc, 1 phòng mƣợn, 1 phòng máy, 1 

phòng tra cứu. 

 Đã xây dựng nội quy thƣ viện, quy định cụ thể của các phòng chức năng. 

 Đã tổ chức triển khai phần mềm quản lý thƣ viện. Thƣ viện đang chuyển 

đổi sử dụng phần mềm quản lý Library sang sử dụng phần mềm Emiclib 

(H9.1.2) 

 Số lƣợt CBGV và sinh viên sử dụng thƣ viện ở mức khá. 

 Thƣ viện nhà trƣờng kết hợp với Thƣ viện trƣờng Đại học Cần Thơ tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thƣ viện của trƣờng và một số tỉnh lân cận. 

Đội ngũ cán bộ Thƣ viện đƣợc tham gia tập huấn hàng năm (H9.1.3)  

 Thƣ viện cũng liên kết với Trung tâm Học Liệu Đại học Cần Thơ trong 

việc sử dụng tài liệu số của Trung tâm. 

 Hàng năm Thƣ viện đều có kế hoạch bổ sung tài liệu từ nhiều nguồn 

nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trƣờng 

2. Điểm mạnh 

Nguồn tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử phong phú, đa dạng, thƣờng 

xuyên cập nhật đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của CBGV và 

SV. Thƣ viện đã phát triển đƣợc các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin – thƣ 

viện đáp ứng tốt nhu cầu của ngƣời sử dụng. Thƣ viện đã từng bƣớc ổn định và 

có những đổi mới trong công tác phục vụ và ứng dụng tin học trong quản lý. 

Cán bộ Thƣ viện nhiệt tình, tận tâm phục vụ theo yêu cầu của ngƣời dùng. 

3. Tồn tại 

Sách, giáo trình về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, tài liệu tiếng 

nƣớc ngoài còn ít. Các tạp chí, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác NCKH 

còn thiếu. Thƣ viện chƣa thu hút đƣợc nhiều ngƣời sử dụng vì cơ sở vật chất và 

trang thiết bị còn thiếu, vai trò quảng bá thƣ viện chƣa cao. Chƣa liên kết đƣợc 
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với Thƣ viện các trƣờng Đại học vùng Đồng bằng sông Cửu long cũng nhƣ của 

cả nƣớc. 

4.  Kế hoạch hành động 

Từ năm 2017-2020: Xây dựng đề án phát triển Thƣ viện bao gồm cả về cơ 

sở vật chất, nguồn nhân lực, phát triển hệ thống thông tin thƣ viện: tài nguyên in 

ấn, tài nguyên điện tử, các dịch vụ thông tin tham khảo… Tăng cƣờng các 

chƣơng trình hợp tác trong và ngoài nƣớc: chọn cử cán bộ đi học tập, tham quan 

chuyên môn nghiệp vụ. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.2 

  Có đủ số phòng học, giảng đƣờng lớn, phòng thực hành, thí nghiệm 

phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng 

ngành đào tạo. 

1. Mô tả 

 Cơ sở vật chất về phòng học, giảng đƣờng, phòng vi tính, phòng thí 

nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cơ bản đƣợc tiếp 

nhận từ trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Bạc Liêu cũ, và đã đƣợc cải tạo, nâng cấp 

xây dựng thêm trong quá trình hình thành và giảng dạy cho đến nay số phòng 

học, giảng đƣờng và các phòng thí nghiệm, thực hành đã đáp ứng nhu cầu giảng 

dạy và học tập cụ thể nhƣ sau: (H9.2.1) 

Stt Phòng học, giảng đƣờng, phòng thí nghiệm Số lƣợng phòng 

1 Phòng học 50 chỗ 42 

2 Giảng đƣờng từ 70 – 100 chỗ 11 

3 Giảng đƣờng từ 100 – 120 chỗ 3 

4 Giảng đƣờng, Hội trƣờng từ 200 – 500 chỗ 3 

5 Phòng thí nghiệm 5 

6 Phòng thực hành vi tính 8 

7 Phòng nhạc 1 

 2. Điểm mạnh 
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       Nhìn chung nhà trƣờng cũng đáp ứng đƣợc đầy đủ phòng học, giảng 

đƣờng và các phòng thực hành, thí nghiệm cho công tác đào tạo đạt hiệu quả 

cao, không phải học ca 3. 

3. Tồn tại 

        Hiện nay dự án xây dựng cơ sở 3 chƣa triển khai đƣợc do đó xây dựng 

khu trại thực nghiệm cho khoa Nông nghiệp chƣa đáp ứng. 

4. Kế hoạch hành động 

      Từ năm 2017 - 2020, trƣờng xây dựng kế hoạch tăng cƣờng trang bị về cơ 

sở vật chất cho phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm chuyên ngành để đáp 

ứng tốt hơn cho công tác đào tạo. 

       Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cơ sở 3 để phục vụ việc dạy và học của 

trƣờng. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.3 

Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu khoa học, đƣợc đảm bảo về chất lƣợng và sử dụng có hiệu 

quả đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo. 

1. Mô tả 

Sau khi thành lập, nhà trƣờng chú trọng và tích cực trang bị thiết bị dạy 

học. Từ năm 2011 đến nay trƣờng đã đầu tƣ lắp đặt thiết bị đồng bộ hóa nhằm 

đảm bảo đủ điều kiện cho dạy, học và hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học (H9.3.1).                            

Các thiết bị hiện có: (H9.3.2) 

- Thiết bị thực hành âm nhạc, mỹ thuật gồm 50 bộ đàn 100 giá vẽ. 

- Thiết bị phục vụ thực hành tin học với 299 máy tính đƣợc nối mạng 

(trong đó có 3 phòng máy với số lƣợng 103 máy, đƣợc lắp Camera giám sát 

phục vụ cho quá trình thi cấp giấy chứng nhận tin học ứng dụng). 

- Thiết bị phòng THTN (thực hành thí nghiệm) vi sinh, bệnh học thủy sản 

đƣợc trang bị đồng bộ, khá hiện đại bao gồm hệ thống kính hiển vi, camera, tủ 

cấy, tủ sấy, tủ hút, phòng cấy... 
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- Các phòng THTN lý, hóa, sinh đều đƣợc trang bị các bộ thí nghiệm: vật 

lý đại cƣơng, điện tử; sinh đại cƣơng; hoá đại cƣơng. 

- Thiết bị giảng dạy GDTC (giáo dục thể chất) khá đầy đủ; 

- Hệ thống âm thanh, máy chiếu các giảng đƣờng, phòng học gồm 15 bộ 

âm thanh và 08 bộ máy chiếu, 06 bộ bảng tƣơng tác, 48 tivi màn hình lớn 50 

inch tại các phòng học, đƣợc lắp đặt cố định. 

- Trƣờng trang bị 01 phòng Lab với thiết bị hiện đại. 

Chất lƣợng thiết bị: Đa số thiết bị đồng bộ hóa, có chất lƣợng tốt nhƣ 

phòng THTN vi sinh, phòng THTN bệnh học thủy sản, phòng thực hành âm 

nhạc, mỹ thuật, điện tử, thiết bị TDTT, hệ thống âm thanh, máy chiếu, ti vi các 

phòng học giảng đƣờng. Các thiết bị còn lại nhìn chung chƣa đồng bộ có chất 

lƣợng trung bình, một số ít lạc hậu cần thay thế.   

Quản lý sử dụng thiết bị: Các phòng thực hành, thiết bị đều có văn bản, quy 

định sử dụng và đƣợc giao cho từng cá nhân, đơn vị trực tiếp quản lý. Hàng năm 

đều đƣợc tiến hành kiểm kê, đánh giá. Các thiết bị đƣợc khai thác tối đa, nhất là 

các thiết bị tin học. 

Hàng năm trƣờng thực hiện nâng cấp, bổ sung các thiết bị đáp ứng yêu cầu 

đào tạo của một số ngành học. Các trang thiết bị đƣợc bảo trì theo định kỳ nhƣ: 

máy tính bàn, máy in, máy photocopy, âm thanh, máy chiếu… đƣợc bảo trì hàng 

quý.  

2. Điểm mạnh 

Tất cả phòng học, giảng đƣờng, thực hành,… đƣợc lắp đặt trang thiết bị, 

đáp ứng hoạt động đào tạo và NCKH của Trƣờng. Trang thiết bị đƣợc đầu tƣ và 

sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đƣợc bảo trì theo quy định. Chất lƣợng các 

thiết bị đƣợc nâng lên theo hƣớng hiện đại, đồng bộ. 

3. Tồn tại 

 Chƣa tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng về các trang 

thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

4. Kế hoạch hành động 
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Giai đoạn từ nay đến 2020: Trƣờng thực hiện kế hoạch chiến lƣợc đầu tƣ 

chiều sâu trang thiết bị (mua sắm đổi mới trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng mạng 

IT…) theo chiến lƣợc phát triển của Trƣờng. 

Hàng năm tổ chức lấy ý kiến thăm dò ngƣời sử dụng nhằm hoàn thiện 

trong trang bị. Từng bƣớc đầu tƣ xây dựng các phòng THTN theo hƣớng đồng 

bộ, hiện đại và sử dụng có hiệu quả cao. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.4 

Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy, 

học, NCKH, quản lý điều hành. 

1. Mô tả 

Nhà trƣờng đã cung cấp đầy đủ thiết bị tin học cho các hoạt động dạy và 

học; tính đến tháng 3/2017, Trƣờng có 364 máy tính để bàn, trong đó 299 máy 

tính phục vụ cho giảng dạy và NCKH, 65 máy tính phục vụ cho công tác quản lý 

điều hành. 

 Tất cả máy vi tính của các đơn vị đều đƣợc nối mạng nội bộ (LAN), hạ 

tầng CNTT tại 2 cơ sở đƣợc đầu tƣ mới với trang thiết bị hiện đại. Hệ thống 

mạng wifi miễn phí đƣợc lắp đặt ở cả 2 cơ sở phục vụ tốt cho hoạt động dạy 

học, NCKH và quản lý (H9.4.1). Trƣờng có cổng thông tin điện tử, trong đó hệ 

thống các trang web (H9.4.2) có quản trị viên và đƣợc cập nhật thƣờng xuyên.  

2. Điểm mạnh 

Hạ tầng CNTT tại 2 cơ sở đƣợc đầu tƣ đồng bộ với trang thiết bị hiện đại.  

 Các phòng thực tập tin học đƣợc nâng cấp và đầu tƣ mới. Việc sử dụng tin 

học trong quản lý điều hành ngày càng rộng rãi. 

3. Tồn tại 

Hệ thống dữ liệu của trƣờng chƣa đƣợc tích hợp một cách hệ thống, chƣa 

có bộ phận quản trị mạng. 

Ứng dụng các phần mềm trong quản lý còn hạn chế. 

Chƣa có đánh giá việc tin học hóa trong dạy-học, nghiên cứu khoa học và 

quản lý hàng năm. 
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Do kinh phí còn hạn hẹp nên một số máy tính đã hết thời gian khấu hao 

nhƣng chƣa đƣợc thay thế. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ nay đến 2020: Nâng cấp hệ thống máy tính phục vụ cho học tập của 

sinh viên; xây dựng phòng quản trị mạng, hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh tạo thuận 

lợi cho CB, SV truy cập sử dụng. 

Tiếp tục đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ giảng viên tin học và CB 

quản lý. Tiến hành báo cáo đánh giá định kỳ về tin học hóa trong dạy-học, 

nghiên cứu khoa học và quản lý. 

Đẩy mạnh tin học hóa trong công tác quản lý.  

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.5 

 Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có KTX 

cho ngƣời học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội 

trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao theo quy định. 

1. Mô tả 

 Trƣờng có đầy đủ các lớp học, giảng đƣờng, ký túc xá, khu nhà thể thao 

đa năng theo quy định, nhìn chung diện tích từng loại đúng theo tiêu chuẩn. Phù 

hợp với từng ngành học, môn học. Các phòng học đƣợc giao cho các phòng, 

khoa chịu trách nhiệm quản lý khai thác và sử dụng. 

        KTX sinh viên với diện tích thiết kế sân chơi và nhà ở 4000m
2
; với 2 khu 

KTX tổng số 60 phòng, diện tích mỗi phòng 38m
2
, phòng đƣợc xây dựng theo 

mô hình khép kín, có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng từng phòng. 

      Khu nhà Đa năng với diện tích trong nhà và ngoài sân 3200m
2
 , bao gồm 

có sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… đủ cho vui chơi 

hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục, thể thao. Có sơ đồ (H9.5.1) 

Stt 
Phòng học- gảng đƣờng – KTX và nhà 

Đa năng 

Số lƣợng 

phòng 

Diện tích 

m2 

1 Phòng học 50 chỗ 42 2.688m
2
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2 Giảng đƣờng từ 70  –  100 chỗ 11 1.056m
2
 

3 Giảng đƣờng từ 100 – 120 chỗ 3 384m
2
 

4 Hội trƣờng, giảng đƣờng từ 200 –500 chỗ 3 698m
2
 

5 Ký túc xá 2 4.000m
2
 

6 
Khu nhà thể thao đa năng và sân bóng đá 

mini 
1 3.200m

2
 

Cộng 12.026m2 

2. Điểm mạnh 

 Trƣờng có đủ diện tích các lớp học đảm bảo theo tiên chuẩn quy định. 

  Trƣờng có khu KTX đáp ứng đƣợc nhu cầu cho sinh viên ở nội trú với 

đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt của sinh viên. 

 Trƣờng có khu nhà thể thao Đa năng phục vụ cho công tác dạy và học 

môn GDTC; và khu vui chơi thể thao cho sinh viên. 

3. Tồn tại 

Tỷ lệ diện tích lớp học, KTX trên sinh viên còn thấp so với quy mô hiện 

nay, nhu cầu sân bãi, các thiết bị phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao chƣa 

đáp ứng đủ. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ nay đến năm 2020 trƣờng tiếp tục xây thêm các phòng học, giảng 

đƣờng. Đầu tƣ nâng cấp, sửa chữa nhà đa năng, xây dựng và làm thêm một số 

sân bóng chuyền, cầu lông để sinh viên vui chơi. 

5.  Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.6 

Có đủ phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu 

theo quy định. 

1. Mô tả  

 Nhà trƣờng đã cơ bản đáp ứng đầy đủ phòng làm việc, trang thiết bị, tiện 

nghi cho toàn thể CBVC, giảng viên và nhân viên cơ hữu.  

       Hiện tại các phòng làm việc cho CBVC, giảng viên với diện tích 1.872m
2
 

đƣợc bố trí riêng cho từng bộ phận phòng, khoa, tổ… các phòng làm việc đƣợc 
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trang bị đầy đủ phƣơng tiện làm việc của cá nhân. Ngoài phòng làm việc còn có 

các phòng nhƣ: phòng họp, phòng đàm phán, phòng hội thảo, phòng bảo vệ đề 

tài nghiên cứu khoa học, phòng đợi giờ và các phòng cho các tổ chức đoàn thể. 

Có sơ đồ (H9.6.1). 

2. Điểm mạnh  

 Có đủ phòng làm việc với diện tích, thiết bị, phƣơng tiện cho cán bộ, 

giảng viên, nhân viên làm việc theo quy định. 

 Các tài sản của từng phòng, khoa, tổ đƣợc quản lý, bảo quản tốt, khai thác 

sử dụng có hiệu quả. 

3. Tồn tại 

 Do tiếp nhận từ cơ sở cũ nên yêu cầu về quy cách cũng nhƣ bố trí phòng 

làm việc cho các bộ phận chƣa hợp lý. 

 Còn một số bộ phận thiếu phòng làm việc riêng cho lãnh đạo. 

4. Kế hoạch hành động 

 Từ nay đến năm 2020 trƣờng tiếp tục đầu tƣ, nâng cấp sửa chữa, trang bị 

thêm phƣơng tiện làm việc cho các bộ phận còn thiếu. 

 Xây dựng thêm các phòng làm việc cho một số bộ phận. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.7                                                                                                     

Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 

3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định. 

1. Mô tả  

 Hiện tại trƣờng có hai cơ sở với diện tích đƣợc giao 40.180m
2
, đã đƣợc  

xây dựng khá hoàn chỉnh đang sử dụng và hoạt động của trƣờng. Có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của 2 cơ sở (H9.7.1); (H9.7.2); (H9.7.3). Trƣờng ĐHBL 

cũng đang quy hoạch xây dựng cơ sở 3 gồm đầy đủ các phòng chức năng, khu 

hiệu bộ, khối học tập, khối TDTT, khu vui chơi giải trí, các công trình công viên 

cây xanh… 

2. Điểm mạnh 
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 Diện tích mặt bằng của hai cơ sở đã đƣợc giao cho nhà trƣờng đủ để xây 

dựng cho một trƣờng đại học theo tiêu chuẩn Quốc gia. 

3. Tồn tại 

 Kinh phí đầu tƣ cho xây dựng cơ sở 3 còn chậm, chƣa đƣợc xúc tiến, công 

tác thu hồi đất còn chậm so với tiến độ. 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2017 trƣờng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ 

tục còn lại trong việc giao đất, xây dựng kế hoạch xin thêm 4 ha đất làm khu 

thực nghiệm cho khoa nông nghiệp.  

Quy hoạch xây dựng cơ sở 3 gồm đầy đủ các phòng chức năng, khu hiệu 

bộ, khối học tập, khối TDTT, khu vui chơi giải trí, các công trình công viên cây 

xanh… 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.8 

Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong 

kế hoạch chiến lƣợc nhà trƣờng. 

1. Mô tả 

 Việc phát triển cơ sở vật chất đƣợc nhà trƣờng luôn quan tâm phát triển 

ngay từ những ngày đầu thành lập, trƣờng luôn quan tâm đến công tác quy 

hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, 

nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiêm cứu khoa học, có báo cáo đề xuất 

chủ trƣơng đầu tƣ mua sắm trang thiết bị giai đoạn  2016 - 2020 (H9.8.1) 

 Ngoài chủ trƣơng đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, 

trƣờng còn xin chủ trƣơng đầu tƣ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giai đoạn 2016 

- 2018 đã có Quyết định của UBND tỉnh số: 17/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 

năm 2017 (H9.8.2). Hiện nay trƣờng đang có kế hoạch xây dựng khu thực 

nghiệm thủy sản và cây trồng ngay trong khuôn viên trƣờng, có dự toán chi phí 

đầu tƣ năm 2017 (H9.8.3). 

2. Điểm mạnh  
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        Trƣờng đặc biệt quan tâm quy hoạch toàn diện về sử dụng và phát triển cơ 

sở vật chất, phù hợp với chiến lƣợc phát triển trung hạn và dài hạn của trƣờng. 

3. Tồn tại 

      Các nguồn lực về tài chính để triển khai đầu tƣ theo quy hoạch còn hạn 

chế, quá trình triển khai đầu tƣ có khi chƣa đúng kế hoạch. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2017 trƣờng có kế hoạch tìm kiếm các nguồn tài trợ, các hình 

thức đầu tƣ để quy hoạch xây dựng Cơ sở 3. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể về 

sử dụng và phát triển cơ sở vật chất. 

5. Tự đánh giá: Đạt  

Tiêu chí 9.9 

 Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ 

quản lý, giảng viên, nhân viên và ngƣời học 

1. Mô tả  

 Hiện nhà trƣờng có tổ bảo vệ chuyên trách gồm 4 ngƣời đảm nhiệm ở 2 

cơ sở gồm cơ sở 1 và 2, hoạt động thƣờng trực 24/24. Trƣờng có đội thanh niên 

xung kích gồm 21 thành viên. Quyết định thành lập số: 659/QĐ-ĐHBL ngày 20-

10-2016 (H9.9.1). Tổ bảo vệ đƣợc trang bị đồng phục, đƣợc tập huấn nghiệp vụ 

hàng năm. Ngoài ra trƣờng còn phối hợp với Công an tỉnh, Công an 2 phƣờng 

tại 2 cơ sở để đảm bảo tốt cho công tác an ninh trật tự trong trƣờng. Trƣờng còn 

thành lập 1 đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Quyết định thành lập số: 497/QĐ-

ĐHBL ngày 15-9-2016 (H9.9.2). 

2. Điểm mạnh  

 Trong thời gian qua vấn đề an ninh trật tự trong trƣờng đƣợc đảm bảo tốt      

cho công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của sinh viên KTX, không xảy ra 

hiện tƣợng mất trật tự, an ninh và tài sản của sinh viên. 

3. Tồn tại 

 Việc tổng kết an ninh trật tự của trƣờng chƣa đƣợc thƣờng xuyên. Về cơ 

sở vật chất trang bị cho bảo vệ chƣa đƣợc đồng đều, số lƣợng bảo vệ còn ít so 

với nhu cầu. 
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4. Kế hoạch hành động 

 Trƣờng tiến hành hợp đồng với Công an tỉnh tiến hành hàng năm tập huấn 

công tác nghiệp vụ cho lực lƣợng bảo vệ và đội phòng cháy chữa cháy của 

trƣờng. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9 

Thƣ viện, CSVC, kỹ thuật phục vụ đào tạo và NCKH của Trƣờng đƣợc 

đầu tƣ theo kế hoạch, về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng của GV, CBVC và 

ngƣời học.  

Hai cơ sở của Trƣờng có tổng diện tích mặt bằng đáp ứng yêu cầu của bộ 

tiêu chuẩn TCVN 3981-85 quy định về diện tích chuẩn đối với trƣờng đại học. 

Trƣờng có đủ số giảng đƣờng, phòng học và phòng thí nghiệm/thực hành phục 

vụ đào tạo và NCKH; có đủ số phòng làm việc cho CBGV cơ hữu, có KTX và 

các điều kiện luyện tập văn nghệ, TDTT cho SV. Công tác bảo vệ trật tự an 

ninh, an toàn PCCC tại cả 2 cơ sở đã đƣợc quan tâm và hoạt động có hiệu quả. 

Với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ đã đƣợc xác định, trƣờng tiếp tục đẩy 

mạnh trong thực hiện kế hoạch xây dựng CSVC đáp ứng tốt nhất cho thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của trƣờng. 

Tiêu chuẩn 9 có 9 tiêu chí: đạt 100% 

 

TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

Mở đầu 

Là đơn vị sự nghiệp có thu, trên cơ sở quy định của Nhà nƣớc, trƣờng đang 

tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo đƣợc một số 

nguồn tài chính hợp pháp sử dụng cho đào tạo, NCKH và các hoạt động khác. 

Về điều hành thực hiện tài chính, nhà trƣờng đã thực hiện nghiêm túc trong công 

tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính, công khai, minh bạch theo đúng 

quy định. Sự phân bổ và sử dụng tài chính trong thời gian qua hợp lý, kịp thời, 

minh bạch và đem lại hiệu quả thiết thực. 
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Tiêu chí 10.1 

Trƣờng Đại học có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, 

tạo đƣợc các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trƣờng. 

1.  Mô tả  

Trƣờng Đại học Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện nghị định 

43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập (H10.1.1) và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

(H10.1.2). Tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thƣờng xuyên; Nguồn tài 

chính chủ yếu ngân sách nhà nƣớc và một phần nguồn thu sự nghiệp. Để thực 

hiện tự chủ về tài chính, tạo các nguồn thu hợp pháp, trƣờng đã thực hiện một số 

kế hoạch và giải pháp: 

 - Xây dựng các nguồn thu hàng năm trên cơ sở các văn bản quy định của 

nhà nƣớc (Kinh phí hoạt động thƣờng xuyên do ngân sách Nhà nƣớc cấp đƣợc 

ổn định theo định kỳ 3 năm và có gia tăng hàng năm và các nguồn thu khác). 

 - Hàng năm chủ động bố trí kinh phí cho các hoạt động hợp lý theo từng 

nguồn thu và các nhu cầu chi trọng điểm. 

 - Củng cố và tăng các nguồn thu sự nghiệp hợp pháp nhƣ học phí của sinh 

viên chính quy, không chính quy, học phí các lớp anh văn, tin học, hợp đồng 

liên kết đào tạo với các trƣờng đại học, các dịch vụ khác… 

 - Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (H10.1.3)  

 - Trích lập và sử dụng các quỹ đúng quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán và 

công khai minh bạch rõ ràng. 

 Hoạt động tài chính của trƣờng đƣợc thực hiện đúng quy định hiện hành. 

Việc thu, chi đều đƣợc thể hiện cụ thể trong chứng từ, sổ sách, báo cáo quyết 

toán hàng năm (H10.1.4) và đƣợc thông qua hội nghị công chức của trƣờng cho 

từng năm học (H10.1.5):  
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- Về chiến lƣợc tăng các nguồn tài chính theo chiến lƣợc của nhà trƣờng. 

- Các nguồn thu, đƣợc nhập vào sổ sách kế toán kịp thời.       

- Quy định sử dụng các nguồn thu sự nghiệp ngoài ngân sách dựa trên quy 

chế chi tiêu nội bộ của trƣờng. 

- Về hiệu quả đầu tƣ tài chính cho các hoạt động. Thông qua duyệt quyết 

toán hàng năm Sở Tài chính có nhận xét đánh giá.  

 - Nguồn thu của nhà trƣờng chủ yếu là học phí của sinh viên nộp và một 

phần kinh phí ngân sách phân bổ hàng năm. Ngoài các nguồn thu thƣờng xuyên, 

nhà trƣờng còn liên kết đào tạo tại các tỉnh bạn (H10.1.6). 

 - Thực hiện luật phòng chống tham nhũng trong quản lý tài chính nghiêm 

túc, tiết kiệm, không có biểu hiện tiêu cực. 

 - Các nguồn thu trên  đáp ứng đƣợc các hoạt động của nhà trƣờng. 

 - Các nguồn thông tin liên quan đến bộ phận kế hoạch tài chính: Báo cáo 

tài chính, dự toán, duyệt quyết toán, quyết định phân bổ kinh phí. 

2. Điểm mạnh 

Trƣờng có nguồn thu từ ngân sách cấp và các nguồn thu khác đã đáp ứng 

nhu cầu hoạt động của Trƣờng. 

Khai thác triệt để các nguồn từ đào tạo, các nguồn thu khác. 

Đổi mới công tác tài chính gắn với nâng cao chất lƣợng đào tạo. Thực 

hiện đúng theo quy định các nguyên tắc tài chính, thu đúng, thu đủ, đảm bảo các 

điều kiện kinh phí phục vụ hoạt động. 

 Tăng cƣờng đầu tƣ nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, 

mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. 

3. Tồn tại  

Cơ chế tự chủ chƣa cao, mức thu theo các văn bản quy định của nhà nƣớc, 

chƣa chủ động đƣợc nguồn thu. 

 Chƣa kết hợp với các bộ phận liên quan xây dựng báo cáo cụ thể đánh giá 

hiệu quả đầu tƣ cho các hoạt động và định hƣớng cho các năm sau của trƣờng.  

4. Kế hoạch hành động 
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 Năm 2017-2020: Xây dựng kế hoạch trung hạn đầu tƣ cải tạo, mua sắm 

trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng tài chính hàng năm. 

5.  Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 10.2 

Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính đƣợc chuẩn hoá, 

công khai hoá, minh bạch và theo đúng quy định. 

1. Mô tả  

Theo quy định, kế hoạch tài chính hàng năm của trƣờng minh bạch rõ 

ràng đƣợc thực hiện dựa trên quy mô đào tạo và các hoạt động khác. Kinh phí 

hàng năm đƣợc phân bổ kinh phí hoạt động theo từng quý trong năm. Trƣờng 

chƣa có đơn vị trực thuộc đƣợc tự chủ về tài chính nên tất cả các nguồn kinh phí 

tập trung ở phòng KH-TC. 

Công tác quản lý tài chính của trƣờng đƣợc thực hiện qua phần mềm quản 

lý tài chính từ năm 2008, mọi việc đƣợc thực hiện một cách minh bạch và đúng 

quy định (H10.2.1). Kết thúc từng năm việc chi tiêu tài chính đƣợc thể hiện công 

khai từng nguồn trong đại hội công chức và báo cáo quyết toán gửi sở Tài chính 

tỉnh Bạc Liêu để thẩm định, phê duyệt. 

 - Có thông báo thẩm định quyết toán tài chính hàng năm của của Sở Tài 

chính tỉnh Bạc Liêu (H10.2.2). 

- Từ 2007 đến nay, trƣờng không vi phạm các quy định về quản lý tài 

chính. 

- Biên bản hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm. 

Trƣờng Đại học là đơn vị dự toán. 

- Văn bản về kế hoạch tài chính dự toán hàng năm. 

- Biên bản hội nghị công bố phân bổ kinh phí. Trƣờng đơn vị dự toán cấpI 

- Các biên bản chiến lƣợc và quy hoạch phát triển. Phòng kế hoạch tài 

chính thực hiện theo chiến lƣợc của nhà trƣờng. 

- Các văn bản về kế hoạch tài chính chi tiết cho từng mục tiêu trong quy 

hoạch phát triển. Theo quy hoạch phát triển của trƣờng. 



 108 

- Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch nguồn đầu tƣ, thời gian 

thực hiện, sự đáp ứng so với quy hoạch. Đầu tƣ nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng 

kịp thời cho công tác giảng dạy và học tập. 

- Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm. Báo cáo duyệt quyết toán 

với sở tài chính. 

- Bản mô tả hƣớng dẫn sử dụng các phần mền tin học phục vụ công tác 

quản lý tài chính IMAS. 

- Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính. 

Đúng nguyên tắc, chế độ pháp luật ban hành. 

- Nhà trƣờng đã tạo những điều kiện thuận lợi để mọi thành viên trong 

trƣờng có thể tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch tài chính. Hàng năm 

phòng kế hoạch tài chính thông báo cho các phòng, khoa, tổ lập dự trù kinh phí 

hoạt động gửi về phòng KHTC. 

- Nhà trƣờng đã tạo những điều kiện để mọi thành viên trong trƣờng tham 

gia vào việc xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng góp ý kiến quy chế chi tiêu 

nội bộ của trƣờng. 

- Quy trình công tác lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính ở trƣờng 

đƣợc thực hiện. Hàng năm nhà trƣờng lập dự toán gửi Sở Tài chính (H10.2.3), 

đƣợc Sở Tài chính phê duyệt, phân bổ kinh phí (H10.2.4). Lập sổ sách theo dõi 

kinh phí, chi mọi hoạt động trong trƣờng chặt chẽ, tiết kiệm đúng nguyên tắc, 

chế độ tài chính. 

- Lập kế hoạch, quản lý tài chính theo đúng quy định của luật ngân sách. 

2. Điểm mạnh 

Công khai tài chính sử dụng hàng năm trong đại hội cán bộ công chức. 

 Đƣợc trang bị phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính từ năm 2008. 

3. Tồn tại 

Mức độ xã hội hoá chƣa cao, nên tính tự chủ còn hạn chế. 

 Văn bản về chế độ tài chính còn thay đổi thƣờng xuyên, chế độ sửa đổi 

không theo kịp sự phát triển của xã hội.  

4. Kế hoạch hành động 
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Năm 2017-2020: Hoàn thiện hơn nữa việc tin học hoá trong quản lý tài 

chính. 

 Năm 2017-2020: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính đúng quy 

định và pháp luật. 

5.  Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 10.3 

Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu 

quả cho đơn vị và các hoạt động của trƣờng. 

1. Mô tả 

Để đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động của nhà trƣờng, hàng năm 

căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh, các hoạt động, các nguồn thu trƣờng xây dựng 

kế hoạch phân bổ kinh phí. Nhìn chung tài chính đƣợc phân bổ hợp lý, có trọng 

điểm và ƣu tiên các nội dung trọng tâm phục vụ chiến lƣợc nâng cao chất lƣợng 

giáo dục. 

Việc phân bổ tài chính đƣợc thống nhất trong toàn trƣờng trên cơ sở tiết 

kiệm, thực hiện đúng quy định và mang lại hiệu quả cao cho các hoạt động của 

trƣờng. Từ năm 2007 đến nay trƣờng không vi phạm về quy định quản lý tài 

chính (H10.3.1). 

Từ việc phân bổ sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả đã mang 

lại kết quả là: nguồn lực của nhà trƣờng ngày càng đựơc nâng cấp, cơ sở vật chất 

đƣợc nâng cao, chú trọng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy (H10.3.2) 

Nhà trƣờng chƣa thực hiện phân bổ kinh phí hoạt động cho các bộ phận 

đơn vị trong  trƣờng. 

 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng các nguồn thu hợp lý phù hợp 

với cơ chế hoạt động của trƣờng, quản lý tài chính thống nhất, đồng bộ trong 

toàn trƣờng. Quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm chi theo nguyên tắc theo năng lực 

và hiệu quả công tác nhằm khuyến kích, tạo đông lực cho cán bộ viên chức và 

ngƣời lao động. 

2. Điểm mạnh 



 110 

Sự phân bổ, sử dụng nguồn tài chính hàng năm hợp lý, có hiệu quả, đƣợc 

sự đồng thuận của các đơn vị trong toàn trƣờng. 

 Sự phân bổ kinh phí trên cơ sở công việc từng đơn vị trong trƣờng nhằm 

đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở tiết kiệm và không vi phạm quy định pháp luật. 

 Sự phân bổ, sử dụng nguồn tài chính hàng năm dựa trên cơ sở chiến lƣợc 

ƣu tiên nâng cao chất lƣợng giáo dục và phát triển của trƣờng. 

3. Tồn tại:   

 Nguồn tài chính hạn hẹp, phân bổ kinh phí chƣa đáp ứng nhu cầu hoạt 

động của các bộ phận liên quan, đầu tƣ cơ sở vật chất còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

Khai thác tối đa các nguồn lực, điều kiện hiện có của nhà trƣờng và các 

hoạt động liên doanh, liên kết tạo nguồn thu hợp lý, quản lý các nguồn thu theo 

đúng quy định, thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, từng bƣớc hoàn thiện quản 

lý các nguồn thu. Từng bƣớc phân cấp quản lý tài chính cho các đơn vị trực 

thuộc trong trƣờng. Thực hiện cơ chế khoán chi thƣờng xuyên, hoạt động 

chuyên môn để nâng cao ý thức tiết kiệm tài chính, quản lý và sử dụng thiết bị, 

tài sản có hiệu quả.   

Năm 2017-2020: Phân bổ kinh phí cho các công việc trong hoạt động của 

trƣờng ngày càng khoa học hơn nhằm mang lại hiệu quả cao hơn. 

Năm 2017-2020: Xây dựng các quy trình sử dụng nguồn kinh phí hợp lý 

hơn, mang lại hiệu quả cao hơn nhằm nâng cao nguồn lực và cơ sở vật chất 

trong trƣờng. 

Hoạt động tài chính và quản lý tài chính trong thời gian qua đúng quy định 

và mang lại hiệu quả trong sử dụng. 

 Thời gian tới, trƣờng tiếp tục rà soát; xây dựng, hoàn thiện các văn bản 

quy định để thực hiện tự chủ tài chính đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả 

nhất. 

5. Tự đánh giá: Đạt 

 Kết luận về Tiêu chuẩn 10 
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Hoạt động tài chính và quản lý tài chính trong thời gian qua đúng quy định 

và mang lại hiệu quả trong sử dụng. 

Thời gian tới, trƣờng tiếp tục rà soát; xây dựng, hoàn thiện các văn bản 

quy định để thực hiện tự chủ tài chính đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả 

nhất. 

Tiêu chuẩn 10 có 3 tiêu chí: đạt 100% 
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PHẦN IV. KẾT LUẬN 

 

Tiếp tục quán triệt chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT, ngày 05/08/2008 của Bộ 

GD&ĐT về tăng cƣờng công tác đánh giá & kiểm định chất lƣợng giáo dục. 

Trƣờng quyết định từ năm học 2008-2009, hàng năm sẽ tiến hành công tác tự 

đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng và báo cáo với Bộ GD & ĐT.  

Trƣờng Đại học Bạc Liêu đã nỗ lực huy động toàn trƣờng tham gia công 

tác tự đánh giá, với sự hỗ trợ nhiệt tình của chuyên gia tƣ vấn trƣờng Đại học 

Cần Thơ; đảm bảo tiến độ và nội dung kế hoạch tự đánh giá đã đề ra. 

Trên cơ sở 10 tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT quy định, chúng tôi tiến hành 

xây dựng một quy trình tự đánh giá chặt chẽ khoa học: Từ tuyên truyền nhận 

thức; phân tích quán triệt 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí; xác định và thu thập thông 

tin minh chứng; tập huấn nghiệp vụ; phân công phân nhiệm; theo dõi điều tra, 

đôn đốc; thảo luận đánh giá,… Đặc biệt trƣờng đã nổ lực cải tiến, khắc phục 

những khiếm khuyết qua kết quả tự đánh giá năm học 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012 và quán triệt Nghị quyết 14/2005/NQ-CP, ngày 

02/11/2005 về đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 

2006-2020 và Chỉ thị 296/CT-TTG, ngày 27/02/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Với tinh thần mạnh 

dạn đánh giá đúng thực trạng, trung thực, nhìn nhận hạn chế, thiếu sót để phấn 

đấu khắc phục, trên tất cả các mặt hoạt động, so sánh đối chiếu với 10 tiêu chuẩn 

quy định. 

Qua kết quả tự đánh giá, Trƣờng Đại học Bạc Liêu có những ƣu điểm nổi 

bật sau:  

 - Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đã có bƣớc chuyển biến tích cực, toàn diện 

trên các mặt, từng bƣớc thực hiện Sứ mạng đề ra đáp ứng nhu cầu xã hội trong 

đào tạo nguồn nhân lực.  

- Các hoạt động đào tạo và NCKH, cũng nhƣ các hoạt động khác của nhà 

trƣờng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của trƣờng Đại học theo luật giáo dục;  
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- Trƣờng đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến công tác quản lý, công 

tác tổ chức bộ máy và quản lý sinh viên; tăng cƣờng cơ sở vật chất thiết bị phục 

vụ giảng dạy học tập; mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo… 

Tuy nhiên, do trƣờng mới thành lập nên công tác tự đánh giá còn mới mẽ 

và cũng còn nhiều hạn chế so với chuẩn quy định. Nhà trƣờng sẽ quyết tâm cải 

tiến, khắc phục bằng chƣơng trình hành động cụ thể; tiếp tục hoàn thiện nâng 

cao chất lƣợng hoạt động tiến tới đăng ký đánh giá ngoài kiểm định chất lƣợng. 

 Các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, các hội thảo khoa học tuy 

còn khiêm tốn về số lƣợng nhƣng tỷ lệ bài/giảng viên năm sau cao hơn năm 

trƣớc. 

 Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu khoa học đạt chất lƣợng tốt. Đã có sự 

chuyển biến trong phạm vi và lĩnh vực nghiên cứu, các đề tài về giáo dục không 

còn bó hẹp trong công tác giảng dạy mà mở rộng hơn theo hƣớng nghiên cứu 

trong lĩnh vực Khoa học giáo dục. Các đề tài khoa học Nông - Ngƣ nghiệp gắn 

liền với tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phƣơng. Tuy nhiên, hiện nay 

nguồn thu từ nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ chƣa có, chủ yếu 

dựa vào kinh phí phân bổ của Tỉnh.   
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

Mã trƣờng: BLU 

Tên trƣờng: Trƣờng Đại học Bạc Liêu  

Khối ngành: Đa ngành 

Ngày hoàn thành tự đánh giá: Tháng 4/2017 

Các mức đánh giá: Đ: Đạt; C: Chƣa đạt; KĐG: Không đánh giá 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu  

1 Đ   

2 Đ   

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 

1 Đ   

2 Đ   

3 Đ   

4 Đ   

5 Đ   

6 Đ   

7 Đ   

Tiêu chuẩn 3: Chƣơng trình đào tạo 

1 Đ   

2 Đ   

3 Đ   

4 Đ   

5 Đ   

6 Đ   

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 

1 Đ   

2 Đ   

3 Đ   

4 Đ   

5 Đ   

6 Đ   

7 Đ   

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên 

và nhân viên 

1 Đ   

2 Đ   

3 Đ   

4 Đ   

5 Đ   

6 Đ   

7 Đ   

8 Đ   

Tổng hợp: 

- Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt: 10;  

- Số tiêu chí đạt: 56  (chiếm 91,8%); 

- Số tiêu chí chƣa đạt: 05 (chiếm 8,2%). 

  Bạc Liêu, ngày..... tháng..... năm 2017 

 HIỆU TRƢỞNG 

Tiêu chuẩn 6:  Ngƣời học 

1 Đ   

2 Đ   

3 Đ   

4 Đ   

5 Đ   

6 Đ   

7 Đ   

8 Đ   

9 Đ   

Tiêu chuẩn 7:  Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển 

và chuyển giao công nghệ 

1 Đ   

2 Đ   

3  C  

4  C  

5  C  

6  C  

7 Đ   

Tiêu chuẩn 8: Hợp tác quốc tế 

1 Đ   

2 Đ   

3  C  

Tiêu chuẩn 9: Thƣ viện, trang thiết bị học tập và cơ sở 

vật chất khác 

1 Đ   

2 Đ   

3 Đ   

4 Đ   

5 Đ   

6 Đ   

7 Đ   

8 Đ   

9 Đ   

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính 

1 Đ   

2 Đ   

3 Đ   
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PHẦN V. PHỤ LỤC 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 04/4/2017 

 

I. Thông tin chung của nhà trƣờng 

1. Tên trƣờng:  

Tiếng Việt: Trƣờng Đại học Bạc Liêu  

Tiếng Anh: Bac Lieu University 

2. Tên viết tắt của trƣờng: 

Tiếng Việt: ĐHBL 

Tiếng Anh: BLU 

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

4. Địa chỉ trƣờng: Số 178, Đƣờng Võ Thị Sáu, Phƣờng 8, Thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu. 

5. Thông tin liên hệ: Điện thoại 0291.3822653;   Số fax 0291.3822653 

E-mail: mail@blu.edu.vn;   Website: www.blu.edu.vn 

6. Năm thành lập trƣờng: 2006 

7. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2007 

8. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2011 

9.  Loại hình trƣờng đào tạo: 

  Công lập      Bán công     Dân lập  Tƣ thục      

II. Giới thiệu khái quát về nhà trƣờng 

10. Thành lập, phát triển và thành tích nổi bật 

 Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đƣợc thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-

TT ngày 24/11/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ, nhằm mục tiêu đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của tỉnh 

Bạc Liêu mà còn cho cả khu vực Bán đảo Cà Mau với các nhiệm vụ chính là: 

     - Đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng; 

     - Liên kết đào tạo đại học, sau đại học; 

     - NCKH và chuyển giao công nghệ. 

http://www.blu.edu.vn/
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     Qua 11 năm xây dựng và phát triển (2006-2017), Trƣờng Đại học Bạc 

Liêu  đã có sự phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực: từ công tác tuyển 

sinh, đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên - cán bộ quản lý. 

     Trƣờng gồm có 2 cơ sở đóng trên địa bàn Phƣờng 8 và Phƣờng 1 thành 

phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu với tổng diện tích 4 ha. 

     Cơ sở vật chất của trƣờng không ngừng đƣợc đầu tƣ nâng cấp, trang 

thiết bị mới và đồng bộ với các giảng đƣờng, phòng học khang trang, trang bị 

các phƣơng tiện nghe nhìn hiện đại, giáo trình, tài liệu tham khảo, thƣ viện 

điện tử, các phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng đƣợc yêu 

cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

     Trƣờng hiện có 18 đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu: 

   9 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Hành chánh - 

Quản trị, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính 

trị và Quản lý sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Hợp tác quốc tế, 

Phòng Thanh tra - Pháp chế và Tổ Đảm bảo chất lƣợng giáo dục. 

   4 khoa đào tạo và 2 bộ môn: Khoa Sƣ phạm, Khoa Công nghệ thông tin, 

Khoa Kinh tế - Luật, Khoa Nông nghiệp, Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục 

quốc phòng và Bộ môn Lý luận chính trị. 

 2 trung tâm: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Trung tâm Thông tin - Thƣ 

viện. 

 1 cơ sở thực hành mầm non. 

     Trƣờng hiện có 305 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó có 10 tiến 

sĩ, 140 thạc sĩ. 

     Trƣờng đã đƣợc phép đào tạo 13 ngành đại học, 19 ngành cao đẳng 

chính quy và 03 ngành đại học liên thông với khoảng 4.000 sinh viên, học viên. 

     Trƣờng còn liên kết với Trƣờng Đại học Cần Thơ, Trƣờng Đại học Mở 

TP HCM, Đại học Đồng Tháp, Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh An 

Giang, Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - Kỹ thuật hƣớng nghiệp tỉnh Đồng 

Tháp, Trƣờng Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ tuyển sinh đào tạo các hệ liên 

thông, vừa làm vừa học. 
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     Liên kết với Trƣờng Đại học KHXH - NV Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) mở 

lớp cao học Quản lý Khoa học - Công nghệ; Học viện chính trị (Bộ Quốc 

phòng) mở các lớp cao học Quản lý Giáo dục, Xây dựng Đảng và Chính quyền 

Nhà nƣớc; Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) mở các các lớp 

cao học Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng; liên kết với Trƣờng Đại học Nông 

lâm TP Hồ Chí Minh mở ngành cao học Nuôi trồng thủy sản. 

 Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã thu đƣợc kết quả: 

Hầu hết các đề tài nghiên cứu ứng dụng trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, 

khoa học xã hội, khoa học nông nghiệp chủ yếu phục vụ cho công tác đào tạo, 

quản lý, rèn luyện nhân cách, tƣ tƣởng đạo đức cho học viên, sinh viên; điều 

tra xử lý số liệu trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp làm tƣ liệu giảng dạy, làm 

tài liệu tham khảo cho các đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ. 

     Trƣờng mở rộng hợp tác với các địa phƣơng trong tỉnh về công tác 

NCKH, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp đã gắn liền với tình hình phát triển 

kinh tế xã hội của địa phƣơng, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

     Việc chủ động hợp tác với các địa phƣơng trong tỉnh đã tạo ra một cơ 

hội cho thực hiện chuyển giao trong nghiên cứu khoa học góp phần tạo nguồn 

thu cho trƣờng cũng nhƣ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng.  

     Đƣợc sự giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, các cơ quan ngoại giao và các tổ chức 

phi chính phủ nên trong thời gian qua, Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đã thực hiện 

đƣợc một số hoạt động hợp tác quốc tế góp phần tích cực vào việc nâng cao 

chất lƣợng đào tạo: 

     Tập huấn cho cán bộ Trung tâm Thông tin -Thƣ viện, tập huấn cho sinh 

viên khoa Công Nghệ Thông Tin, giảng dạy tiếng Anh, tọa đàm và tập huấn 

phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh, tập huấn ngắn hạn cho giảng viên. 

     Cử giảng viên của Trƣờng tham gia giảng dạy Tiếng Việt tại Đại học Tài 

chính- Kinh tế Vân Nam - Trung Quốc. 

     Phối hợp với lãnh sự quán Ấn Độ chọn cử giảng viên đi tập huấn ngắn 

hạn tại các trƣờng Đại học của Ấn Độ. 
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     Phối hợp với Khoa CNTT của trƣờng để đón tình nguyện viên Hàn Quốc 

về tập huấn cho sinh viên trong các dịp hè. 

     Tổ chức tập huấn Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh cho các giảng viên 

khoa Sƣ phạm do Chƣơng trình Fulbright & English Language Fellow của Đại 

sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

     Phối hợp với tổ chức Fulbright (Hoa Kỳ) đƣa trợ giảng Tiếng Anh tham 

gia giảng dạy các lớp chuyên ngành Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Sƣ phạm tiếng 

Anh của trƣờng và tổ chức gặp mặt giảng viên, sinh viên để giới thiệu về học 

bổng du học. 

     Trƣờng còn phối hợp với Hội Hữu Nghị Việt - Nhật tổ chức  lớp học 

Tiếng Nhật do giảng viên ngƣời bản xứ giảng dạy tại Trƣờng Đại học Bạc Liêu 

. 

     Trƣờng chọn cử sinh viên đi học tại CHLB Nga theo học bổng của Bộ 

GD&ĐT. 

     Trong thời gian sắp tới trƣờng có kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học, chƣơng trình liên kết đào tạo với nƣớc ngoài và chƣơng trình 

trao đổi sinh viên và giảng viên nhằm tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên của 

trƣờng học tập kinh nghiệm từ các nƣớc. 

 Ghi nhận những thành tích đã đạt đƣợc trong thời gian qua, Trƣờng đã 

đƣợc Chủ tịch nƣớc tặng Huân chƣơng Lao động hạng ba. Hàng năm, Trƣờng 

đƣợc tỉnh Bạc Liêu, Bộ GD&ĐT tặng cờ, bằng khen vì có thành tích xuất sắc 

trong năm học.   

 Một số thành tích nổi bật: 

Năm Danh hiệu Ghi chú 

2008 

- Bằng khen của UBND Tỉnh về tập thể lao động 

tiên tiến xuất sắc. 

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh (Đảng ủy khối cơ 

quan dân chính Đảng công nhận) 

 

2009 

- Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2009 (UBND Tỉnh khen tặng) 

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh (Đảng ủy khối cơ 

quan dân chính Đảng công nhận) 
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2010 

- Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 

năm 2008-2010 (UBND Tỉnh khen tặng) 

- Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhiệm 

vụ năm học 2009-2010 

- Bằng khen của UBND Tỉnh 

 

 

2011 

- Biểu tƣợng vàng nguồn lực Viêt Nam năm 2011 

- Huân chƣơng Lao động hạng III 

- Bằng khen của UBND Tỉnh. 

 

2012 
Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

2012 (UBND Tỉnh khen tặng) 
 

2013 

- Bằng khen của có thành tích xuất sắc trong khối thi 

đua đào tạo năm 2012-2013 

- Bằng khen của UBND Tỉnh 

- Bằng khen của Bộ GD&ĐT 

 

2014 

- Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhiệm 

vụ năm học 2013-2014 

- Bằng Khen của UBND Tỉnh 

 

2015 

- Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 

phong trào thi đua yêu nƣớc giai đoạn 2010-2015 

- Bằng khen của UBND Tỉnh 

 

2016 

- Cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong khối thi đua 

đào tạo năm 2015-2016 

- Bằng khen của UBND Tỉnh 
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11. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trƣờng 

 

  

  

 Các 

Hội đồng tƣ vấn 

Hiệu trƣởng và 

các Phó hiệu trƣởng 

Đảng ủy 

Công Đoàn 

Đoàn TN 

Hội sinh viên 

Khoa 

Sƣ phạm 

Khoa 

Kinh tế- Luật 

Khoa 

Nông nghiệp 

 

Khoa CNTT 

Phòng 

Tổ chức- 

Cán bộ 

Phòng 

Đào tạo 

Phòng 

Kế hoạch- 

Tài chính 

Phòng 

CTCT- QLSV 

 

Phòng QLKH 

 

Phòng HTQT 

 

Trung tâm 

Tin học-  

Ngoại ngữ 

Trung tâm 

Thông tin-  

Thƣ viện 

Bộ môn 

Lý luận chính trị 

Tổ  

ĐBCLGD 

Bộ môn 

GDTC-QP 

Phòng 

Hành chính -

Quản trị 

Cơ sở thực hành 

mầm non 

Phòng Thanh 

tra-Pháp chế 
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12.  Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trƣờng 

Các đơn vị 

bộ phận 
Họ và tên 

Chức danh, học vị, 

chức vụ 
Điện thoại Email 

1. Hiệu trƣởng Trần Văn Chiêu Tiến sĩ , Hiệu trƣởng 07812211305  

2. Phó Hiệu 

trƣởng 

Trần Mạnh Hùng 
Tiến sĩ, Phó Hiệu 

trƣởng 
0913892896 

 

Võ Hoàng Khiêm 
Tiến sĩ, Phó Hiệu 

trƣởng 
0913892772 

 

3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn 

Đảng Ủy Trần Văn Chiêu Bí thƣ Đảng ủy 07812211305  

Công Đoàn Hồ Văn Thọ Chủ tịch Công đoàn 0913892380  

Đoàn Thanh niên Đào Anh Duy Bí thƣ Đoàn Thanh niên 0913892482  

4. Các Phòng ban chức năng 

Phòng Đào Tạo Nguyễn Hữu Tâm  Thạc sĩ, Phó phụ trách 0908481512  

Phòng TC-CB La Văn Chƣơng Cử nhân, Phó phụ trách 0918167127  

Phòng HC-QT Hồ Văn Thọ Cử nhân,Trƣởng phòng 0913892380  

Phòng KH-TC Châu Việt Thu Cử nhân,Trƣởng phòng 0918794555  

Phòng 

CTCT&QLSV 

Nguyễn Tiến 

Thành 
Cử nhân,Trƣởng phòng 0917212528 

 

Phòng HTQT Tô Việt Thu Thạc sĩ, Trƣởng phòng 0908909879  

Phòng QLKH Phạm Đình Trí Thạc sĩ, Phó phụ trách 0949763839  

Phòng TT-PC Vũ Hoài Nam Cử nhân,Trƣởng phòng 0913913181  

5. Các trung tâm/ Cơ sở THSP MN 

TTTH-NN Phan Anh Hùng Thạc sĩ, Phó phụ trách 0913174117  

TT TT-TV Huỳnh Kim Quy Cử nhân, Giám đốc 0918827071  

CSTHSPMN 
Trƣơng Thị 

Chanh 

Cử nhân cao đẳng, Phụ 

trách 
01236654781 

 

Tổ ĐBCLGD Bùi Mạnh Quân Thạc sĩ,Tổ trƣởng 0988034318  

6. Các khoa, tổ, bô môn  

Khoa Sƣ phạm Huỳnh Xuân Phát Thạc sĩ, Trƣởng khoa 0918453431  

Khoa CNTT Dƣơng Việt Hằng Thạc sĩ, Trƣởng khoa 0919199434  

Khoa Kinh tế - 

Luật 
Tô Vĩnh Sơn Tiến sĩ, Phó phụ trách 01272583114 

 

Khoa Nông 

Nghiệp 
Tiền Hải Lý Tiến sĩ, Trƣởng khoa 0908281287 

 

BM GDTC-QP Nguyễn Hùng Vĩ Thạc sĩ, Trƣởng BM 0945778898  

BM LLCT Trần Tấn Đạt Thạc sĩ, Trƣởng BM 0914182586  
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13. Các ngành/chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chƣơng trình đào tạo): 

Số lƣợng ngành đào tạo đại học: 13 

Số lƣợng ngành đào tạo cao đẳng: 19 

14. Các loại hình đào tạo của nhà trƣờng 

Có   Không 

Chính quy        

Không chính quy       

Từ xa         

Liên kết đào tạo với nƣớc ngoài     

Liên kết đào tạo trong nƣớc     

15. Tổng số các khoa đào tạo: 04 

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trƣờng 

16. Thống kê số lƣợng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của 

nhà trƣờng 

STT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu  
Trong đó: 

144 161 305 

I.1 Cán bộ trong biên chế 122 123 245 

I.2 
Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp 

đồng không xác định thời hạn 
22 38 60 

II 
Các cán bộ khác  

Hợp đồng ngắn hạn (dƣới 1 năm, bao gồm cả 

giảng viên thỉnh giảng) 

00 00 00 

 Tổng số 144 161 305 

17. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng 

dạy trong 5 năm gần đây): 

Số 

TT 

Trình độ, 

học vị, 

chức 

danh 

Số lƣợng 

giảng viên 

Giảng viên cơ hữu 

Giảng 

viên thỉnh 

giảng 

trong 

nƣớc 

Giảng 

viên 

quốc tế 

GV 

trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp 

giảng dạy 

Giảng viên 

kiêm nhiệm 

là cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Tiến sĩ 10 3 0 7 0 0 

2 Thạc sĩ 140 122 5 13 0 0 

3 Đại học 61 36 20 5 0 0 

 Tổng số 211 161 25 25 0 0 

Tổng số giảng viên cơ hữu: 211 ngƣời 
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Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 69,18% 

Quy đổi số lƣợng giảng viên của nhà trƣờng: 

Số 

TT 

Trình độ, học 

vị, chức danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lƣợng 

GV 

Giảng viên cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV 

quy đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là cán 

bộ 

quản 

lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 Giáo sƣ 3,0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sƣ 2,0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 2,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 1,5 10 3 0 7 0 0 7.65 

5 Thạc sĩ 1,0 140 122 5 13 0 0 130.9 

6 Đại học 0,8 61 36 20 5 0 0 46 

 Tổng  211 161 25 25   184.55 

Hệ số quy đổi trình độ (cột 3) của các trình độ giáo sƣ, phó giáo sƣ, tiến 

sĩ, thạc sĩ và đại học, đối với các trƣờng ĐH, học viện theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 

1.5; 1,0; 0,8; đối với các trƣờng 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 tƣ số 

57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ GDĐT.  

Cách tính: 

Cột 10  = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 

18. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số 

ngƣời): 

S

T

T 

Trình độ/ 

học vị 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính 

Phân loại theo tuổi (ngƣời) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Tiến sĩ 10 4,7 10 0 0 3 4 3 0 

2 Thạc sĩ 140 66,4 70 70 14 96 18 12 0 

3 Đại học 61 28,9 23 38 29 11 10 11 0 

4 Trình độ khác 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 211 100 103 108 43 110 32 26 0 

18.1. Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 38 tuổi 
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18.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 

cơ hữu của nhà trƣờng: 4,74%. 

18.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của nhà trƣờng: 66,35%. 

IV. Ngƣời học 

 Ngƣời học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh: 

19. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trƣờng, số sinh viên trúng tuyển và 

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

Năm học 

Số thí 

sinh dự 

thi 

(ngƣời) 

Số  

trúng 

tuyển 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học thực 

tế 

(ngƣời) 

Điểm 

tuyển 

đầu vào 

(thang 

điểm 

30) 

Điểm 

trung 

bình 

của sinh 

viên 

đƣợc 

tuyển 

Số 

lƣợng 

sinh 

viên 

quốc tế 

nhập 

học 

(ngƣời) 

Đại học 

2012-

2013 
560 454 1,2/1 283 13.0 13.0 0 

2013-

2014 
990 964 1,0/1 591 13.5 13.5 0 

2014-

2015 
900 765 1,2/1 445 13.5 13.5 0 

2015-

2016 
802 726 1,1/1 597 15.0 15.0 0 

2016-

2017 
1096 1005 1,1/1 473 15.0 15.0 0 

Cao đẳng 

2012-

2013 
850 822 1,0/1 509 9.5 9.5 0 

2013-

2014 
965 894 1,1/1 549 10.0 10.0 0 

2014-

2015 
815 653 1,2/1 419 10.5 10.5 0 

2015-

2016 
675 415 1,6/1 414 10.0 10.0 0 

2016-

2017 
780 724 1,1/1 370 10.5 10.5 0 

Số lƣợng sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trƣờng: 3.083 ngƣời.  

20. Thống kê, phân loại số lƣợng ngƣời học nhập học trong 5 năm gần đây các 

hệ chính quy và không chính quy 

Đơn vị: người 
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Các tiêu chí 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. Sinh viên đại học 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy 283 591 445 597 473 

Hệ không chính quy 995 1199 918 721 411 

2. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy 509 549 419 414 370 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

Tổng số sinh viên chính quy (chƣa quy đổi) 3.083 ngƣời. 

Tổng số sinh viên quy đổi 2.858 ngƣời 

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi) 2858/185=15,5 

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

gần đây: 

Các tiêu chí 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. Tổng diện tích phòng ở (m
2
) 2280 2280 2280 2280 2280 

2. Số lƣợng sinh viên có nhu cầu về phòng 

ở (trong và ngoài ký túc xá) 
440 400 234 209 177 

3. Số lƣợng sinh viên đƣợc ở trong ký túc 

xá 
440 400 234 209 177 

4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở 

trong ký túc xá, m
2
/ngƣời 

5,2 5,7 9,7 10,9 12,9 

22. Số lƣợng (ngƣời) và tỷ lệ (%) ngƣời học tham gia nghiên cứu khoa học 

Đối tƣợng 
Năm học 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Số lƣợng (ngƣời) 14 3 4 1 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng 

số sinh viên 
0,447 0,099 0,154 0,032 0 

23. Thống kê số lƣợng ngƣời tốt nghiệp trong 5 năm gần đây (ngƣời) 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy 545 433 526 391 446 

Hệ không chính quy 250 189 432 240 201 

2. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 
     

Hệ chính quy 344 311 504 282 265 

Hệ không chính quy / / / / / 

24. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy 
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Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Số lƣợng sinh viên tốt nghiệp (ngƣời) 545 433 526 391 446 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 
92 88,3 90,7 90,2 85,2 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về 

chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng: 
 

   
 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học đƣợc 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

   37,1 23,6 

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học đƣợc 

một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

   50,0 15,4 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học 

đƣợc những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp 

   12,9 61,0 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu 

tiên sau khi tốt nghiệp: 
/ / / 65,1 66,8 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 
/ / / 66,3 42,6 

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành 

đào tạo (%) 
/ / / 33,7 57,4 

4.3 Thu nhập bình quân/tháng  

của sinh viên có việc làm (Triệu) 
/ / / 3,6 4,2 

25. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Số lƣợng sinh viên tốt nghiệp 

(ngƣời) 
344 311 504 282 265 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 
83,5 72,2 89,3 88,4 54,3 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về 

chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng: 
 

   
 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học đƣợc 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp 

(%) 

   55,6 46,5 

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học đƣợc 

một phần kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%) 

   33,3 34,9 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học 

đƣợc những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp 

   11,1 18,6 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu 

tiên sau khi tốt nghiệp: 
/ / / 70,3 67,8 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng / / / 74,6 80 
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ngành đào tạo (%) 

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 
/ / / 25,4 20 

4.3 Thu nhập bình quân/tháng  

của sinh viên có việc làm (Triệu) 
/ / / 3,3 3,1 

V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

26. Số lƣợng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 

của nhà trƣờng đƣợc nghiệm thu trong 5 năm gần đây 

STT Phân loại đề tài 
Hệ 

số** 

Số lƣợng 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Tổng (đã 

quy đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0       

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0       

3 Đề tài cấp trƣờng 0,5 32 9 10 10 9 35 

4 Tổng  32 9 10 10 9 35 

Cách tính: Cột 9 = cột 3 . (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tƣơng đƣơng, đề tài nhánh cấp Nhà nƣớc 

** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

học hàm và chức danh khoa học nhà nƣớc (có điều chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi: 35 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 

(quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 35/305=0,11. 

27. Số lƣợng cán bộ cơ hữu của nhà trƣờng tham gia thực hiện đề tài khoa học 

trong 5 năm gần đây 

 

Số lƣợng đề tài 

Số lƣợng cán bộ tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trƣờng 

Từ 1 đến 3 đề tài / / 68  

Từ 4 đến 6 đề tài  / / 00  

Trên 6 đề tài  / / 00  

Tổng số cán bộ tham gia / / 68  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tƣơng đƣơng, đề tài nhánh cấp Nhà nƣớc 

28. Số lƣợng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trƣờng đƣợc đăng tạp chí trong 

5 năm gần đây 

STT Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lƣợng 

2012 2013 2014 2015 2016 Tổng (đã 
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quy đổi) 

1 Tạp chí KH quốc tế 1,5 01 00 01 08 03 19,5 

2 
Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nƣớc 
1,0 00 00 10 28 24 62 

3 
Tạp chí / tập san 

của cấp trƣờng 
0,5 17 20 26 31 22 116 

4 Tổng  18 20 37 67 49 196,5 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

học hàm và chức danh khoa học nhà nƣớc (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 196,5 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  196,5/305=0,64 

29. Số lƣợng cán bộ cơ hữu của nhà trƣờng tham gia viết bài đăng tạp chí trong 

5 năm gần đây 

Số lƣợng CBGD có bài báo đăng 

trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí KH 

quốc tế 

Tạp chí KH 

cấp Ngành 

trong nƣớc 

Tạp chí / tập san 

của cấp trƣờng 

Từ 1 đến 5 bài báo  07 36 68 

Từ 6 đến 10 bài báo  00 00 00 

Từ 11 đến 15 bài báo  00 00 00 

Trên 15 bài báo  00 00 00 

Tổng số cán bộ tham gia 07 36 68 

30. Số lƣợng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trƣờng báo cáo tại các 

hội nghị, hội thảo, đƣợc đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

trong 5 năm gần đây 

TT 
Phân loại 

hội thảo 

Hệ 

số** 

Số lƣợng 

2012 2013 2014 2015 2016 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Hội thảo quốc tế 1,0 01 00 00 01 00 02 

2 Hội thảo trong nƣớc 0,5 01 00 04 15 05 12,5 

3 Hội thảo cấp trƣờng 0,25 06 06 06 06 06 7,5 

4 Tổng  08 06 10 22 11 22 

**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): 22 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  22/305=0,07 

31. Số lƣợng cán bộ cơ hữu của nhà trƣờng có báo cáo khoa học tại các hội nghị, 
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hội thảo đƣợc đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm 

gần đây 

Số lƣợng CB có báo cáo khoa học 

tại các hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nƣớc 

Hội thảo ở 

trƣờng 

Từ 1 đến 5 báo cáo 01 16 30 

Từ 6 đến 10 báo cáo  00 00 00 

Từ 11 đến 15 báo cáo  00 00 00 

Trên 15 báo cáo  00 00 00 

Tổng số cán bộ tham gia 01 16 30 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

32. Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

32.1. Số lƣợng sinh viên của nhà trƣờng tham gia thực hiện đề tài khoa học 

trong 5 năm gần đây: 

 

Số lƣợng đề tài 

Số lƣợng sinh viên tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trƣờng 

Từ 1 đến 3 đề tài / / 22  

Từ 4 đến 6 đề tài  / / 0  

Trên 6 đề tài   / / 0  

Tổng số sinh viên tham gia / / 0  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tƣơng đƣơng, đề tài nhánh cấp nhà nƣớc 

VI. Cơ sở vật chất, thƣ viện, tài chính 

33. Tổng diện tích đất sử dụng của trƣờng (tính bằng m
2
): 40.180 m

2
 

34. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m
2
): 

 - Nơi làm việc: 1.552m
2
; Nơi học: 7.012m

2
; Nơi vui chơi giải trí: 3.200m

2
 

35. Diện tích phòng học (tính bằng m
2
) 

 - Tổng diện tích phòng học: 4.826m
2
  

 - Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 4826/3083=1.57m
2
/SV 

36. Tổng số đầu sách trong thƣ viện của nhà trƣờng 6.606 đầu sách với 39.607 

quyển. 

37. Tổng số máy tính của trƣờng:  

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 65 

- Dùng cho sinh viên học tập: 299 

Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 0,1 
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38. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trƣờng trong 5 năm gần đây:  

- Năm 2012       :  52.308.000.000 đồng 

- Năm 2013    : 46.182.000.000 đồng 

- Năm 2014       :              51.109.000.000 đồng 

- Năm 2015       : 46.398.000.000 đồng 

- Năm 2016 : 48.852.000.000 đồng 

39. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây: 

- Năm 2012       : 9.649.000.000  đồng 

- Năm 2013       : 9.600.000.000  đồng  

- Năm 2014     :              10.644.155.000 đồng 

- Năm 2015       : 12.900.000.000  đồng 

- Năm 2016 : 10.098.000.000  đồng 

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 dƣới đây: 

1. Giảng viên (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

Tổng số giảng viên cơ hữu: 211 giảng viên 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 69,2% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 

cơ hữu của nhà trƣờng: 4,7% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của nhà trƣờng: 66,4% 

2. Sinh viên: 

Tổng số sinh viên chính quy: 3.083 sinh viên 

Tổng số sinh viên quy đổi: 2.858 sinh viên 

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 15,5 sv/gv 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào: 83.41% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng: 

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học đƣợc những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp: 40% 

Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học đƣợc một phần kiến thức và kỹ năng cần 
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thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp: 33% 

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: 63% 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo: 37% 

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 

Dƣới 3 triệu/tháng: 33%, Từ 3-5triệu/tháng: 56%, Trên 5 triệu/tháng: 11%. 

5. 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: 0,06 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,64 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,07 

6. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên trên sinh viên chính quy: 0,1 

Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên chính quy: 1.57 m
2
/sv 

Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên chính quy: 12,9 m
2
/sv 
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DANH MỤC CÁC MINH CHỨNG 

SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

 

TT 
Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

1  
H1.1.1 

Chiến lƣợc phát triển ĐHBL giai 

đoạn 2011- 2020 

312/CLPT-

ĐHBL 

19/11/2012 

ĐHBL  

2  
H1.1.2 Đề án thành lập ĐHBL  5/2006 

UBND 

Tỉnh BL 
 

3  
H1.1.3 Đề án thành lập ĐHBL  5/2006 

UBND 

Tỉnh BL 
H1.1.2 

4  
H1.1.4 

Nghị Quyết về kế hoạch phát triển 

Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 

08/2015/NQ-

HĐND 

11/12/2015 

HĐND 

Tỉnh BL 
 

5  
H1.1.5 

Đề án thành lập ĐHBL 5/2006 
UBND 

Tỉnh BL 
H1.1.2 

Bản thỏa thuận hợp tác giữa 

trƣờng Đại học Cần Thơ và 

ĐHBL 

11/3/2010   

Hiệp nghị  hợp tác giữa trƣờng 

Đại học Kinh tế và Tài chính Vân 

Nam (Trung Quốc) và ĐHBL 

27/4/2011   

Bản thỏa thuận hợp tác giữa 

trƣờng Đại học Nông Lâm 

TP.HCM và ĐHBL 

28/02/2013   

Bản ký kết hợp tác toàn diện giữa 

huyện Vĩnh Lợi (Tỉnh Bạc Liêu) 

và ĐHBL 

11/12/2013   

6  
H1.1.6 

Quyết định Phê duyệt Chiến lƣợc 

Phát triển bền vững Việt Nam giai 

đoạn 2011 – 2020 (I.4.b) 

432/QĐ-TTg 

12/4/2012 

Thủ tƣớng 

Chính phủ 
 

7  
H1.2.1 

Chiến lƣợc phát triển ĐHBL giai 

đoạn 2011- 2020 

312/CLPT-

ĐHBL 

19/11/2012 

ĐHBL H1.1.1 

8  
H1.2.2 Luật Giáo dục  

38/2005/QH11 

14/6/2005 
Quốc hội  

9  
H1.2.3 Luật Giáo dục đại học 

08/2012/QH13 

18/6/2012 
Quốc hội  

10  
H1.2.4 

Chiến lƣợc phát triển ĐHBL giai 

đoạn 2011- 2020 

312/CLPT-

ĐHBL 

19/11/2012 

ĐHBL H1.1.1 

11  
H1.2.5 

Báo cáo Tổng kết và phƣơng 

hƣớng hoạt động của các năm học 
 ĐHBL  

12  
H1.2.6 

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện 

mục tiêu và giải pháp cho giai 

đoạn 2016-2020 

222/BC-ĐHBL 

27/5/2016 
ĐHBL  

13  
H1.2.7 

Báo cáo Đánh giá việc thực hiện 

chiến lƣợc đến năm 2015 

13/BC-

ĐBCLGD 

21/6/2016 

Tổ 

ĐBCLGD 
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TT 
Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

14  
H2.1.1 Đề án thành lập ĐHBL 5/2006 

UBND 

Tỉnh BL 
H1.1.2 

15  
H2.1.2 Điều lệ trƣờng đại học 

70/2014/QĐ-

TTg 

10/12/2014 

Thủ tƣớng 

chính phủ 
 

16  
H2.1.3 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

ĐHBL 

Số 234/QĐ-

ĐHBL ngày 

01/6/2017 

ĐHBL  

17  

H2.1.4 

Quyết định thành lập phòng Hành 

chánh-Quản trị 

283/QĐ-

ĐHBL 

05/11/2012 

ĐHBL  

18  Quyết định thành lập phòng Tổ 

chức-Cán bộ 

284/QĐ-

ĐHBL 

05/11/2012 

ĐHBL  

19  Quyết định thành lập phòng Kế 

hoạch-Tài chánh 

89/QĐ-ĐHBL 

12/6/2007 
ĐHBL  

20  Quyết định thành lập phòng Đào 

tạo 

90/QĐ-ĐHBL 

12/6/2007 
ĐHBL  

21  Quyết định thành lập phòng Công 

tác chính trị-Quản lý sinh viên 

208/QĐ-

ĐHBL 

15/11/2007 

ĐHBL  

22  Quyết định thành lập phòng 

Thanh tra-Pháp chế 

161/QĐ-

ĐHBL 

10/6/2010 

ĐHBL  

23  Quyết định thành lập phòng Quản 

lý khoa học 

356/QĐ-

ĐHBL 

04/11/2013 

ĐHBL  

24  Quyết định thành lập phòng Hợp 

tác quốc tế 

355/QĐ-

ĐHBL 

04/11/2013 

ĐHBL  

25  

H2.1.5 

Quyết định thành lập khoa Sƣ 

phạm 

91/QĐ-ĐHBL 

12/6/2007 
ĐHBL  

26  Quyết định thành lập khoa Công 

nghệ Thông tin 

94/QĐ-ĐHBL 

12/6/2007 
ĐHBL  

27  Quyết định thành lập khoa Nông 

nghiệp 

92/QĐ-ĐHBL 

12/6/2007 
ĐHBL  

28  Quyết định thành lập khoa Kinh 

tế- Luật 

93/QĐ-ĐHBL 

12/6/2007 
ĐHBL  

29  

H2.1.6 

Quyết định thành lập bộ môn Lý 

luận chính trị 

274/QĐ-

ĐHBL 

10/9/2010 

ĐHBL  

30  Quyết định thành lập bộ môn 

Giáo dục Thể chất-Quốc phòng 

116/QĐ-

ĐHBL 

12/6/2007 

ĐHBL  

31  

H2.1.7 

Quyết định thành lập trung tâm 

Tin học-Ngoại ngữ 

87/QĐ-ĐHBL 

12/6/2007 
ĐHBL  

32  Quyết định thành lập trung tâm 

Thông tin-Thƣ viện 

283/QĐ-

ĐHBL 

01/9/2008 

ĐHBL  
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TT 
Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

33  
H2.1.8 

Quyết định thành lập tổ Đảm bảo 

chất lƣợng giáo dục 

331/QĐ-

ĐHBL 

02/01/2010 

ĐHBL  

34  
H2.1.9 

Quyết định thành lập cơ sở Thực 

hành mầm non 

144/QĐ-

UBND 

30/8/2013 

UBND 

TP.BL 
 

35  
H2.1.10 

Quy chế Tổ chức-Hoạt động của 

18 đơn vị  
 Các đơn vị   

36  
H2.1.11 

Quyết định thành lập Hội đồng 

Khoa học – Đào tạo 

427/QĐ-

ĐHBL 

01/9/2015 

ĐHBL  

37  
H2.1.12 

Quyết định thành lập Hội đồng 

Thi đua – Khen thƣởng 

350/QĐ-

ĐHBL 

24/6/2016 

ĐHBL  

38  
H2.1.13 

Quyết định thành lập Hội đồng 

Lƣơng 

325/QĐ-

ĐHBL 

18/8/2015 

ĐHBL  

39  
H2.1.14 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ĐHBL  ĐHBL  

40  
H2.2.1 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

trƣờng Đại học Bạc Liêu 
2017 ĐHBL H2.1.3 

41  
H2.2.2 

Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của ĐHBL (Số 

104/QĐ-ĐHBL) 

02/3/2017 
 

ĐHBL 
 

42  
H2.2.3 

Quy định về công tác quản lý 

chuyên môn (Số 182/2007/QĐ-

ĐHBL) 

18/9/2007 
 

ĐHBL 
 

43  
H2.2.4 

Quy chế đào tạo ĐH, CĐ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ (Số 

556/QĐ-ĐHBL) 

25/10/2016 P.Đào tạo  

44  
H2.2.5 

Quy định về lề lối làm việc của 

trƣờng (Số: 186/QĐ-ĐHBL) 
27/9/2007 ĐHBL  

45  
H2.2.6 Quy chế chi tiêu nội bộ 2015-2017 P.KH-TC  

46  
H2.2.7 

Quy chế thi kết thúc học phần 

(Số: 558/QĐ-ĐHBL) 
25/10/2016 ĐHBL  

47  
H2.2.8 

Quy định việc thực hiện tiểu luận, 

khóa luận tốt nghiệp (Số: 

557/QĐ-ĐHBL) 

25/10/2016 ĐHBL  

48  
H2.2.9 

Quy định dự giờ đối với giảng 

viên cơ hữu (Số: 117/QĐ-ĐHBL) 
15/3/2017 ĐHBL  

49  
H2.2.10 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên 

chức và sinh viên trong ĐHBL 

(Số: 130/QĐ-ĐHBL) 

28/3/2017 ĐHBL  

50  
H2.2.11 

Quy trình nhập điểm thi kết thúc 

học phần (Số: 126/QĐ-ĐHBL) 
22/3/2017 ĐHBL  

51  
H2.3.1 

Luật Viên chức 

Luật Giáo dục 

Luật Giáo dục Đại học 

Điều lệ Trƣờng Đại học 2014  

 

 

 

 

 

H1.2.2 

H1.2.3 

H2.1.2 
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TT 
Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

52  
H2.3.2 

Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trƣờng ĐH Bạc Liêu 

Quy chế tổ 

chức 
ĐHBL H2.1.3 

53  
H2.3.3 Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn    

54  
H2.3.4 

Văn bản về phân định trách 

nhiệm, quyền hạn của tập thể lãnh 

đạo Trƣờng 

2016 

 
ĐHBL  

55  
H2.3.5 

Văn bản về phân công nhiệm vụ 

các thành viên của các đơn vị trực 

thuộc 

 
Các đơn vị 

trực thuộc 
 

56  
H2.3.6 

Quyết định thành lập các Hội 

đồng, Ban tƣ vấn cho Hiệu trƣởng 
 ĐHBL 

H2.1.11 

H2.1.12 

H2.1.13 

57  
H2.3.7 

Thông báo V/v đánh giá, phân 

loại viên chức 
2011-2016 

P. TC-CB 

 
 

58  
H2.4.1 Quy chế hoạt động của Đảng ủy.  VPĐU  

59  
H2.4.2 Văn kiện Đại hội Đảng bộ  2011, 2016 VPĐU  

60  
H2.4.3 

Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ 

trƣờng 
2011-2016 VPĐU  

61  
H2.4.4 

Báo cáo tổng kết hoạt động hàng 

năm của Đảng bộ 
2011-2016 VPĐU  

62  
H2.4.5 

Danh hiệu “Đảng Bộ trong sạch 

vững mạnh”   
2011-2016 VPĐU  

63  
H2.4.6 Văn kiện Đại hội các nhiệm kỳ 

2011, 2013, 

2015 
Công đoàn  

64  
H2.4.7 Chƣơng trình công tác quý, năm 2011-2016 Công đoàn  

65  
H2.4.8 

Các bằng khen, Danh hiệu hàng 

năm 
2011-2016 Công đoàn  

66  
H2.4.9 

Văn kiện Đại hội Đoàn các nhiệm 

kỳ 
2011-2016 

Đoàn 

Trƣờng 
 

67  
H2.4.10 Chƣơng trình công tác quý, năm 2011-2016 

Đoàn 

Trƣờng 
 

68  
H2.4.11 

Các báo cáo tổng kết hoạt động 

công tác đoàn hàng năm 
2011-2016 

Đoàn 

Trƣờng 
 

69  
H2.4.12 

Các bằng khen, Danh hiệu hàng 

năm 
2011-2016 

Đoàn 

Trƣờng 
 

70  
H2.4.13 

Các bằng khen, danh hiệu hàng 

năm của cấp trên 
2011-2016 

VPĐU 

Công đoàn 

Đoàn 

Trƣờng 

 

71  
H2.5.1 

Quyết định thành lập tổ Đảm bảo 

chất lƣợng giáo dục 

331/QĐ-

ĐHBL 

02/01/2010 

ĐHBL H2.1.8 

72  
H2.5.2 Nhiệm vụ của Tổ ĐBCLGD  Website 

Tổ 

ĐBCLGD 

 

73  
H2.5.3 

Danh sách cán bộ chuyên trách 

của Tổ ĐBCLGD 
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TT 
Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

74  
H2.5.4 

Kế hoạch ĐBCLGD từ năm 2011 

– 2016  
 

Tổ 

ĐBCLGD 
 

75  
H2.5.5 

Báo cáo TĐG chất lƣợng giáo dục 

năm 2013 
 ĐHBL  

76  

H2.5.6 

BC kết quả lấy ý kiến SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 
 

Tổ 

ĐBCLGD 
 

77  BC kết quả khảo sát việc làm của 

SV tốt nghiệp năm 2015, 2016. 
 

Tổ 

ĐBCLGD 
 

78  

H2.5.7 

Mẫu phiếu khảo sát hoạt động 

giảng dạy của GV 
 

Tổ 

ĐBCLGD 

 

79  Mẫu phiếu khảo sát SV cuối khóa 

về CTĐT 
  

80  
Mẫu phiếu khảo sát tình trạng 

việc làm của SV sau khi tốt 

nghiệp 

  

81  
H2.5.8 

Hệ thống lấy ý kiến SV trên 

Website ĐHBL 
 Website  

82  
H2.5.9 

Bằng khen “Tập thể lao động xuất 

sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” 

của chủ tịch UBND Tỉnh BL. 

 
Tổ 

ĐBCLGD 
 

83  
H2.6.1 

Chiến lƣợc phát triển ĐHBL giai 

đoạn 2011- 2020 

312/CLPT-

ĐHBL 

19/11/2012 

ĐHBL H1.1.1 

84  
H2.6.2 

Quyết định phê duyệt Chiến lƣợc 

phát triển ĐHBL giai đoạn 2011-

2020 

 ĐHBL H1.1.6 

85  

H2.6.3 

Báo cáo tổng kết và phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ năm học của 

trƣờng 

 

ĐHBL 

 

86  Biên bản các hội nghị sơ kết, tổng 

kết hàng năm 
  

87  Biên bản hội nghị cán bộ công 

chức, viên chức hàng năm 
  

88  

H2.6.4 

Báo cáo tổng kết và phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ năm học của 

trƣờng  

 ĐHBL H2.6.3 

89  

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện 

CTHĐ đổi mới nâng cao chất 

lƣợng giáo dục giai đoạn 2010-

2012 

 ĐHBL  

90  
Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện các lĩnh vực công tác năm 

học 

 ĐHBL  

91  

H2.7.1 

Báo cáo tổng kết các hoạt động 

hàng năm của trƣờng gửi về Bộ 

GD&ĐT và UBND Tỉnh BL 

 ĐHBL  

92  
Báo cáo tình hình việc làm của 

SV sau khi tốt nghiệp gửi về Bộ 

GD&ĐT và UBND Tỉnh BL 

Số: 494/BC-

ĐHBL, ngày 

20/12/2016 

ĐHBL  
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MC 
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năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

93  Báo cáo ba công khai gửi về Bộ 

GD&ĐT 
 

Tổ 

ĐBCLGD 
 

94  

H2.7.2 

Các báo cáo định kỳ hàng tháng, 

quý, năm cho cơ quan chủ quan 

và cơ quan quản lý. 

 ĐHBL  

95  
Biên bản họp giao ban của trƣờng    

96  
H2.7.3 

Các hồ sơ lƣu trữ các báo cáo 

trong thời gian gần đây 
 ĐHBL  

97  

H3.1.1 

Thông tƣ 08 của Bộ GD&ĐT về 

việc mở ngành đào tạo bậc đại 

học 

Thông tƣ 

08/2011/TT-

BGD ĐT ngày 

17/2/2011 

Bộ 

GD&ĐT 
 

98  
Thông tƣ 07 của Bộ GD&ĐT về 

việc mở ngành đào tạo bậc đại 

học  

Số 

07/2015/TT-

BGD ĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ 

GD&ĐT 
 

99  

Quyết định 43 Bộ trƣởng Bộ 

GD&ĐT về việc ban hành Quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 

43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

15/8/2007 

Bộ 

GD&ĐT 
 

100  

Thông tƣ 57 của Bộ trƣởng Bộ 

GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành 

kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/8/2007 

Số 

57/2012/TT-

BGDĐT ngày 

27/12/2012 

Bộ 

GD&ĐT 
 

101  
H3.1.2 

Quy định về việc xây dựng các 

chƣơng trình đào tạo đại học, cao 

đẳng theo hệ thống tín chỉ tại 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu  

Số 404/QĐ-

ĐHBL ngày 

26/12/2011 

ĐHBL  

102  
H3.1.3 

Kế hoạch cập nhật, đánh giá 

chƣơng trình đào tạo 

Số 311/ĐHBL-

ĐT ngày 

22/8/2016 

ĐHBL  

103  
H3.2.1 Các chƣơng trình đào tạo  

Website 

ĐHBL 
 

104  
H3.2.2 

Chuẩn đầu ra các chƣơng trình 

giáo dục 
 

Website 

ĐHBL 
 

105  
H3.2.3 

Công khai cam kết chất lƣợng đào 

tạo 
 

Website 

ĐHBL 
 

106  
H3.2.4 

Các đề cƣơng chi tiết các môn học 

(trong chƣơng trình của từng 

ngành học) 

 
Website 

ĐHBL 
 

107  
H3.3.1 Luật giáo dục đại học 2012  Quốc Hội H1.2.3 
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hành 

Ghi 
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108  
H3.3.2 

Bộ tiêu chuẩn AUN về đánh giá 

chƣơng trình giáo dục 
   

109  
H3.3.3 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lƣợng giáo dục trƣờng đại 

học 

Số 

04/2016/TT-

BGDĐT 

14/3/2016 

Bộ 

GD&ĐT 
 

110  
H3.3.4 

Kế hoạch cập nhật, đánh giá 

chƣơng trình đào tạo 

Số 311/ĐHBL-

ĐT ngày 

22/8/2016 

ĐHBL H3.1.3 

111  
H3.4.1 

Kế hoạch cập nhật, đánh giá 

chƣơng trình đào tạo 

Số 311/ĐHBL-

ĐT ngày 

22/8/2016 

ĐHBL H3.1.3 

112  

H3.4.2 

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc 

làm của cựu sinh viên 2016 

Số 16/KH-

ĐHBL, ngày 

22/4/2016 

ĐHBL H6.8.1 

113  Kế hoạch khảo sát tình trạng việc 

làm của cựu sinh viên 2015 

Số 288/KH-

ĐHBL, ngày 

21/7/2015 

ĐHBL H6.8.1 

114  
H3.5.1 

Quyết định số: 7870/QĐ-BGDĐT 

ngày 19/11/2008 về việc giao cho 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đào tạo 

hệ liên thông trình độ từ Trung cấp 

lên Đại học ngành Nuôi trồng thủy 

sản. 

19/11/2008 ĐHBL  

115  
H3.5.2 

Chƣơng trình đào tạo liên thông 

từ Cao đẳng lên Đại học ngành 

CNTT 

 ĐHBL  

116  
H3.5.3 

Quyết định số: 14/QĐ-ĐHBL 

ngày 28/01/2009 của hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu  đào tạo 

hệ liên thông từ Cao đẳng lên  

trình độ Đại học ngành  Tin học 

ứng dụng 

28/01/2009 ĐHBL  

117  
H3.5.4 

Chƣơng trình đào tạo liên thông 

từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành 

GD Tiểu học 
 ĐHBL  

118  
H3.5.5 

Chƣơng trình đào tạo liên thông 

từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành 

GD Mầm non 
 ĐHBL  

119  
H3.6.1 

Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

43/2007/QĐ-

BGD&ĐT, 

ngày 

25/8/2007 

ĐHBL H3.1.1 

120  
H3.6.2 Luật giáo dục đại học 2012   H1.2.3 

121  
H3.6.3 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lƣợng giáo dục trƣờng đại 

học 

Số 

04/2016/TT-

BGDĐT 

14/3/2016 

Bộ 

GD&ĐT 
H3.3.3 
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năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 
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122  
H3.6.4 

Bộ tiêu chuẩn AUN về đánh giá 

chƣơng trình giáo dục 
  H3.3.2 

123  
H4.1.1 

Quyết định của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo cho phép đào tạo các 

ngành đại học chính quy, liên 

thông 

 
Bộ 

GD&ĐT 
 

124  
H4.1.2 

Các Đề án đào tạo các ngành đại 

học, cao đẳng chính quy, đại học  

liên thông 

   

125  
H4.1.3 

Các thông báo tuyển sinh, mở lớp 

đại học, cao đẳng chính quy, liên 

thông, các lớp đào tạo ngắn hạn 

2011-2016 ĐHBL  

126  
H4.2.1 

Kế hoạch chuyển từ đào tạo theo 

niên chế sang tín chỉ 
 ĐHBL  

127  
H4.2.2 

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy 

Số 

25/2006/QĐ-

BGDĐT 

26/6/2006 

Bộ GDĐT 

 
 

128  
H4.2.3 

Quyết định ban hành quy chế đào 

tạo đại học, cao đẳng tại Trƣờng 

Đại học Bạc Liêu  

Số 252/QĐ-

ĐHBL 

23/9/2008 

ĐHBL  

129  
H4.2.4 

Quyết định ban hành quy chế đào 

tạo đại học, cao đẳng theo niên 

chế 

Số 309/QĐ-

ĐHBL 

15/10/2010 

ĐHBL  

130  
H4.2.5 

Quyết định Ban hành quy chế đào 

tạo trình độ đại học, cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 484/QĐ-

ĐHBL 

10/10/2014 

ĐHBL  

131  
H4.2.6 

Quyết định ban hành quy chế đào 

tạo trình độ đại học, cao đẳng theo 

hệ thống tín chỉ. 

Số 556/QĐ-

ĐHBL 

25/10/2016 

ĐHBL  

132  
H4.3.1 Các Sổ tay giảng viên  Khoa, BM  

133  
H4.3.2 Biên bản họp tổ bộ môn  Khoa, BM  

134  
H4.3.3 

Các biên bản Hội nghị cán bộ, 

viên chức hàng năm  
 ĐHBL H2.6.3 

135  
H4.3.4 

Biên bản hội thảo, tập huấn 

phƣơng pháp dạy học  
 Khoa, BM  

136  
H4.3.5 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến của 

sinh viên về giảng dạy của giảng 

viên 

2011-2016 
Tổ 

ĐBCLGD 
H2.5.6 

137  
H4.3.6 

Các đề cƣơng và bài giảng của 

giảng viên 
2011-2016 Khoa, BM  

138  
H4.4.1 

Quyết định số 558/QĐ-ĐHBL, 

ban hành Quy chế thi kết thúc học 

phần 

25/10/2016 ĐHBL H2.2.7 

139  
H4.4.2 

Quyết định số 557/QĐ-ĐHBL, 

ban hành Quy định việc thực hiện 

tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp đối 

với sinh viên đại học cao đẳng, 

25/10/2016 ĐHBL H2.2.8 
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hành 
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đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

140  
H4.5.1 

Trang web của Trƣờng, phần 

mềm Quản lý đào tạo. 
 ĐHBL  

141  
H4.5.2 

Giao diện tra cứu, in bảng điểm, 

xem điểm. 
 

Website 

Trƣờng 
 

142  
H4.5.3 

Kết quả học tập đƣợc lƣu trữ lâu 

dài bằng văn bản cứng và file 

mềm 

 P.ĐT  

143  
H4.5.4 

Quy chế VBCC của hệ thống giáo 

dục quốc dân  
 

Bộ 

GD&ĐT 
 

144  
H4.5.4 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 

hàng năm lên website. 
 Website  

145  
H4.5.6 

Hồ sơ quản lý và sử dụng phôi 

bằng theo đúng quy định.  
 P.ĐT  

146  
H4.6.1 

Hợp đồng với Trƣờng Đại học 

Cần Thơ mua phần mềm Quản lý 

đào tạo. 

 ĐHBL  

147  
H4.6.2 

Hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt 

động đào tạo (bản in và tập tin) 
 P.ĐT  

148  
H4.6.3 

Danh mục biểu mẫu dữ liệu phục 

vụ hoạt động đào tạo. 
 Website  

149  
H4.6.4 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp năm 

2015 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp năm 

2016 

Số: 288/KH-

ĐHBL, ngày 

21/7/2015 

Số 16/KH-

ĐHBL, ngày 

22/4/2016 

ĐHBL H3.4.2 

150  
H4.6.5 

Báo cáo Tổng hợp kết quả khảo 

sát tình trạng việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp 

Số: 24/BC-

ĐBCLGD, 

ngày 

27/10/2016 

Tổ 

ĐBCLGD 
 

151  
H4.6.6 

Báo cáo Tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp 

Số: 494/BC-

ĐHBL, ngày 

20/12/2016 

ĐHBL H2.7.1 

152  

H4.7.1 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp năm 

2015 

Số: 288/KH-

ĐHBL, ngày 

21/7/2015 

ĐHBL 

H3.4.2 

153  
Kế hoạch khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp năm 

2016 

Số 16/KH-

ĐHBL, ngày 

22/4/2016 

ĐHBL 

154  

H4.7.2 

Báo cáo Tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp năm 2015 

Số: 22/BC-

ĐBCLGD, 

ngày 

23/9/2015 

 H2.5.6 

155  Báo cáo Tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp năm 2016 

Số: 19/BC-

ĐBCLGD, 

ngày 

08/9/2016 

 H2.5.6 
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156  
H4.7.3 

Kế hoạch cập nhật, đánh giá 

chƣơng trình đào tạo 

Số 311/ĐHBL-

ĐT ngày 

22/8/2016 

ĐHBL H3.1.3 

157  

H5.1.1 

Văn bản về kế hoạch tuyển dụng 

giảng viên 
   

158  

Quy định phân cấp quản lý viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp 

nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Bạc 

Liêu 

QĐ số 

531/QĐ-

UBND ngày 

12/03/2009 

UBND 

Tỉnh BL 
 

159  

Quy định tuyển dụng và thay đổi 

chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Bạc 

Liêu 

QĐ số 30/QĐ-

UBND, ngày 

12/12/2013 

UBND 

Tỉnh BL 
 

160  Kế hoạch (chỉ tiêu) tuyển dụng 

hàng năm 

2011, 2013, 

2014, 2016 
ĐHBL  

161  Các văn bản thông báo tuyển 

dụng của Sở Nội vụ, của trƣờng 

2011, 2013, 

2014, 2016 

SNV, 

ĐHBL 
 

162  

H5.1.2 

Văn bản về công tác Đào tạo, bồi 

dƣỡng 
   

163  Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng hàng 

năm 
2011, 2016 ĐHBL  

164  
Các Công văn tập huấn, bồi 

dƣỡng, danh sách các khóa tập 

huấn, bồi dƣỡng 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016 

ĐHBL  

165  

H5.1.3 

Văn bản về công tác bổ nhiệm    

166  

Quy định về điều động, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 

chức, miễn nhiệm cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu 

QĐ số 

540/QĐ-

UBND ngày 

21/4/2015 

 

UBND 

Tỉnh BL 

 

167  

Công văn về việc hƣớng dẫn lập 

hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, luân chuyển chức vụ công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý 

Số 537/SNV-

CCVC ngày 

01/10/2015 

SNV Tỉnh 

BL 
 

168  
Hồ sơ về công tác bổ nhiệm  ĐHBL  

169  
H5.2.1 

Quyết định thành lập các Hội 

đồng: HĐ Khoa học, HĐ Lƣơng, 

HĐ Thi đua-Khen thƣởng 

 ĐHBL 

H2.1.11 

H2.1.12 

H2.1.13 

170  

H5.2.2 

Quy định về quyền dân chủ trong 

trƣờng Đại học 
   

171  Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của nhà trƣờng 

QĐ số 

04/2000/QĐ-

BGD&ĐT 

ngày 1/3/2000 

Bộ 

GD&ĐT 
 

172  Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của ĐHBL 

QĐ số 

104/QĐ-

ĐHBL ngày 

2/3/2017 

ĐHBL H2.2.2 
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173  

H5.2.3 

Các biên bản hội nghị CNVC 

hàng năm 

2013, 2014, 

2015, 2016 
ĐHBL  

174  Biên bản các cuộc họp đánh giá, 

phân loại viên chức hàng năm 

2013, 2014, 

2015, 2016 
ĐHBL  

175  Các biên bản họp bình xét thi đua, 

khen thƣởng hàng năm. 
2011-2016 ĐHBL  

176  
Các biên bản họp xét kỷ luật VC.  ĐHBL  

177  
H5.2.4 

Các báo cáo tổng kết của Ban 

Thanh tra nhân dân hàng năm 

2011-2013 

2014-2015 

2015-2016 

ĐHBL  

178  
H5.3.1 

Quy chế chi tiêu nội bộ (Quy định 

chế độ giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học) 

 ĐHBL H2.2.6 

179  

H5.3.2 

Các văn bản quy định về tổ chức 

và quản lý các hoạt động chuyên 

môn nghiệp vụ của giảng viên, 

nhân viên. 

   

180  Quy định về việc quản lý chuyên 

môn trong ĐHBL 

QĐ số 

182/2007/QĐ-

ĐHBL ngày 

18/9/2007 

ĐHBL H2.2.3 

181  Quy định về việc kiểm tra chuyên 

môn trong ĐHBL 

QĐ số 90/QĐ-

ĐHBL ngày 

27/3/2008 

ĐHBL  

182  
Quy chế thi kết thúc học phần 

QĐ số 

558/QĐ-

ĐHBL ngày 

25/10/2016 

ĐHBL H2.2.7 

183  Quy chế hoạt động Khoa học 

công nghệ ĐHBL 

QĐ số 

320/QĐ-

ĐHBL ngày 

29/11/2012 

ĐHBL  

184  
H5.3.3 

Công văn, danh sách cán bộ, 

giảng viên tham gia hội thảo trong 

và ngoài nƣớc 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015,  2016 

ĐHBL H5.1.2 

185  
H5.4.1 Lý lịch của CB quản lý  ĐHBL H5.1.3 

186  
H5.4.2 

Bản tự đánh giá viên chức hàng 

năm của CB quản lý 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015,  2016 

ĐHBL  

187  
H5.4.3 

Biên bản họp về đánh giá viên 

chức hàng năm đối với CB quản 

lý 

2013, 2014, 

2015, 2016 
ĐHBL  

188  
H5.4.4 Danh sách khen thƣởng hàng năm 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016 

ĐHBL  

189  
H5.5.1 

Chiến lƣợc phát triển giáo dục của 

trƣờng 
 ĐHBL H1.1.1 
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năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

190  Danh sách giảng viên cơ hữu của 

trƣờng 
2012-2016 ĐHBL  

191  
H5.5.2 

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa 

học hàng năm 
 ĐHBL  

192  

H5.6.1 

Hồ sơ cán bộ giảng viên  ĐHBL  

193  Lý lịch trích ngang của đội ngũ 

giảng viên 
2011-2016 ĐHBL  

194  
H5.6.2 

Các công trình nghiên cứu khoa 

học, bài báo, tham luận hàng năm 

của đội ngũ giảng viên 

 ĐHBL  

195  
H5.6.3 

Danh sách giảng viên tham gia tập 

huấn, hội thảo trong và ngoài 

nƣớc 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015,  2016 
ĐHBL 

H5.1.2 

196  
H5.7.1 

Kế hoạch về kinh phí đào tạo, bồi 

dƣỡng hàng năm 
 H5.1.2 

197  
H5.7.2 Hồ sơ của đội ngũ giảng viên  H5.6.1 

198  
H5.7.3 

Thống kê đội ngũ giảng viên theo 

độ tuổi 
 ĐHBL  

199  

H5.7.4 

Đánh giá viên chức hàng năm đối 

với đội ngũ giảng viên 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015,  2016 

ĐHBL H5.2.3 

200  
Danh sách khen thƣởng hàng năm 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015,  2016 

UBND 

tỉnh, 

ĐHBL 

H5.2.3 

201  
H5.8.1 Hồ sơ của đội ngũ chuyên viên   ĐHBL  

202  
H5.8.2 

Danh sách bồi dƣỡng chuyên môn 

nghiệp vụ hàng năm của đội 

chuyên viên 

 ĐHBL H5.1.2 

203  

H6.1.1 

Quyết định 43/2007/QĐ/BGD-ĐT 

về “Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ” 

15/8/ 2007 BGD-ĐT 

 

204  
Quyết định 556/QĐ-ĐHBL về 

“Quy chế đào tạo trình độ đại học, 

cao đẳng theo hệ thống tín chỉ” 

25/10/ 2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

205  

Quyết định 557/QĐ-ĐHBL về 

“Quy định việc thực hiện tiểu 

luận, khóa luận tốt nghiệp đối với 

sinh viên đại học, cao đẳng đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ”   

25/10/ 2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

206  Quyết định 558/QĐ-ĐHBL về 

“Quy chế thi kết thúc học phần” 
25/10/ 2016 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

207  
H6.1.2 

Thông báo tuyển sinh hàng năm 

của trƣờng. 
  

H4.1.3 

 
H6.1.3 

 

CV 4146/BGDĐT-CTHSSV về 

hƣớng dẫn tổ chức “Tuần sinh 

hoạt CD -HSSV” trong các trƣờng 

14/8/ 2015 BGD-ĐT 
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năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 
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ĐH, CĐ, TC năm học 2015-2016 

 

Quyết định, Kế hoạch, Lịch học 

“Tuần sinh hoạt Công dân-học 

sinh sinh viên” năm I,II,III, cuối 

khóa năm học 2015-2016  

04/9/ 2015 

21/9/ 2015 

08/4/ 2016 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

 

CV 3836/BGDĐT-CTHSSV 

hƣớng dẫn tổ chức “Tuần sinh 

hoạt CD - HSSV” trong các 

trƣờng ĐH, CĐ, TC năm học 

2016-2017 

08/8/ 2016 BGD-ĐT 

 

 

Quyết định, Kế hoạch, Lịch học 

“Tuần sinh hoạt Công dân-học 

sinh sinh viên” năm I,II,III, cuối 

khóa năm học 2016-2017  

 

05/9/ 2016 

05/10/ 2016 

28/3/ 2017 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

208  

H6.2.1 

Thông báo tổ chức khám sức khỏe 

cho sinh viên năm nhất (Khóa 8) 

10/10/ 2014 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

209  Thông báo khám sức khỏe cho 

sinh viên năm nhất (Khóa 9) 

20/10/ 2015 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

210  Thông báo khám sức khỏe cho 

sinh viên năm nhất (Khóa 10) 

10/10/ 2016 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

211  
Thông báo khám sức khỏe cho 

sinh viên cuối khóa năm học 

2016-2017 

16/3/ 2017 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

212  

H6.2.2 

Quyết định số 453/QĐ-ĐHBL về 

thực hiện chính sách miễn, giảm 

học phí cho sinh viên năm học 

2013-2014 

05/9/2014 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

213  
Danh sách sinh viên thuộc diện 

miễn, giảm học phí năm học 

2013-2014 

05/9/2014 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

214  

Quyết định số 454/QĐ-ĐHBL về 

giải quyết chính sách cho sinh 

viên thuộc đối tƣợng miễn, giảm 

học phí năm học 2013-2014 (bổ 

sung) 

25/9/2014 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

215  
Danh sách sinh viên thuộc đối 

tƣợng miễn, giảm học phí năm 

học 2013-2014 (bổ sung) 

25/9/2014 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

216  

Quyết định số 107/QĐ-ĐHBL về 

thực hiện chính sách miễn, giảm 

học phí cho sinh viên năm học 

2014-2015 

09/3/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

217  
Danh sách sinh viên thuộc diện 

miễn, giảm học phí năm học 

2014-2015 

17/3/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

218  
Quyết định số 729/QĐ-ĐHBL về 

thực hiện chính sách miễn, giảm 

học phí cho sinh viên năm học 

23/12/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 
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năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 
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2015-2016 

219  
Danh sách sinh viên thuộc diện 

miễn, giảm học phí năm học 

2015-2016 

23/12/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

220  
Thông báo số 452/TB-ĐHBL về 

thực hiện chế độ miễn, giảm học 

phí năm học 2016-2017 

 

15/11/ 2016 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

221  
Danh sách sinh viên thuộc diện 

miễn, giảm học phí năm học 

2016-2017 

03/11/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

222  

H6.2.3 

Thông báo và lịch khám sức khỏe 

cho sinh viên năm nhất (Khóa 9) 

20/10/ 2015 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

H6.2.1 
223  Thông báo và lịch khám sức khỏe 

cho sinh viên năm nhất (Khóa 10) 

10/10/ 2016 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

224  
Thông báo và lịch khám sức khỏe 

cho sinh viên cuối khóa năm học 

2016-2017 

16/3/ 2017 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

225  
H6.2.4 

Thống kê sinh viên đƣợc vay vốn 

tín dụng học tập 
   08/5/2017 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

226  

H6.2.5 

Quyết định số 52/QĐ-ĐHBL về 

thành lập Ban tổ chức Hội diễn 

văn nghệ sinh viên cấp trƣờng lần 

IX-2016 

14/3/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

227  
Kế hoạch, Thể lệ Hội diễn văn 

nghệ sinh viên cấp trƣờng lần IX-

2016 

25/2/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

228  

Quyết định số 221/QĐ-ĐHBL về 

thành lập Ban giám khảo Hội diễn 

văn nghệ sinh viên cấp trƣờng lần 

IX-2016 

04/4/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

229  

Quyết định số 527/QĐ-ĐHBL về 

thành lập Ban tổ chức Hội diễn 

văn nghệ sinh viên cấp trƣờng lần 

X năm học 2016 - 2017 

04/10/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

230  
Kế hoạch, Thể lệ Hội diễn văn 

nghệ sinh viên cấp trƣờng lần X 

năm học 2016 - 2017 

19/9/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

231  

Kế hoạch phối hợp Hội thi “Nét 

đẹp sinh viên” lần III-2012; Nội 

dung và Thể lệ “Nét đẹp sinh 

viên” lần III-2012 

17/3/2012 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

232  Kế hoạch tổ chức Hội thao cấp 

trƣờng năm học 2014 - 2015 
28/10/2014 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

233  
Thông báo; Điều lệ tổ chức Hội 

thao cấp trƣờng năm học 2014 - 

2015 

29/10/2014 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

234  
Quyết định số 469/QĐ-ĐHBL về 

thành lập Ban tổ chức Hội thao 

cấp trƣờng năm học 2015 - 2016 

28/9/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 
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235  Điều lệ tổ chức Hội thao cấp 

trƣờng năm học 2015 - 2016 
25/9/2015 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

236  Kế hoạch tổ chức Hội thao cấp 

trƣờng năm học 2016 - 2017 
21/10/2016 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

237  
Thông báo; Điều lệ tổ chức Hội 

thao cấp trƣờng năm học 2016 - 

2017 

21/10/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

238  

Quy chế Phối hợp liên ngành 

Công an - Giáo dục về công tác 

đảm bảo ANTT trong trƣờng học 15/11/2011 

GDĐT-

CABL-

ĐHBL-

CĐYTBL-

CĐNBL 

 

239  

H6.3.1 

Quyết định 183/QĐ-ĐHBL về 

Quy định đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên Trƣờng Đại 

học Bạc Liêu 

15/8/2012 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

240  

Quyết định 530/QĐ-ĐHBL về 

Quy định đánh giá kết quả rèn 

luyện sinh viên Đại học chính quy 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu 

11/11/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

241  

H6.3.2 

 

Kế hoạch tổ chức chiếu phim 

tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

11/5/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

242  

Thông báo tổ chức chiếu phim 

tuyên truyền chào mừng Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kỷ 

niệm 86 năm Ngày thành lập 

ĐCSVN  

21/01/2016 

Phòng 

CTCT-

QLSV 

 

243  Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về 

chủ quyền Biển đảo Việt Nam 
26/3/2013 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

244  

H6.3.3 

Quyết định số 345/QĐ-ĐHBL về 

thành lập Ban tổ chức thi Olympic 

các môn Lý luận chính trị - 2012 

20/12/2012 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

245  

Kế hoạch số 498/KH-ĐHBL về tổ 

chức thi Olympic các môn Toán, 

Vật lý cấp trƣờng năm học 2015 - 

2016 

24/11/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

246  

Quyết định số 06/QĐ-ĐHBL về 

thành lập Ban tổ chức Cuộc thi 

Olympic các môn Toán, Vật lý, 

Tiếng Anh cấp trƣờng năm học 

2016 - 2017 

05/01/2017 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

247  

Kế hoạch số 500/KH-ĐHBL về tổ 

chức thi Olympic các môn Toán, 

Vật lý, Tiếng Anh cấp trƣờng năm 

học 2016 - 2017 

12/12/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

248  
Kế hoạch số 426/KH-ĐHBL-

TTPC HIV/AIDS về tổ chức hội 

thi “Tìm hiểu về Pháp luật phòng 

27/10/2014 

Trƣờng 

ĐHBL- 

TTPC 
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chống HIV/AIDS” lần VI – 2014; 

Thể lệ Hội thi “Tìm hiểu về Pháp 

luật phòng chống HIV/AIDS” lần 

VI – 2014 

HIV/AIDS 

tỉnh Bạc 

Liêu 

249  

Quyết định số 92/QĐ-ĐHBL về 

ban hành Quy định “Những việc 

học sinh - sinh viên không đƣợc 

làm”. 

05/4/2011 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

250  

Quyết định số 130/QĐ-ĐHBL về 

ban hành Quy tắc ứng xử của cán 

bộ, viên chức và sinh viên trong 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu. 

28/3/2017 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

251  

H6.4.1 

Kế hoạch số 540/KH-ĐHBL về tổ 

chức các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 66 năm Ngày truyền thống 

HSSV-Hội sinh viên Việt Nam.  

29/12/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

252  

Kế hoạch số 42/KH-ĐTN về các 

hoạt động Tháng Thanh niên năm 

2016 và kỷ niệm 85 năm Ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. 

26/02/2016 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

253  
Kế hoạch số 43/KH-ĐTN-HSV về 

tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè 

năm 2016   

24/6/2016 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

254  

H6.4.2 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn 

và phong trào Thanh niên năm 

học 2011-2012   

22/6/2012 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

255  
Báo cáo số 28/BC-ĐTN về tổng 

kết công tác Đoàn và phong trào 

Thanh niên năm học 2012-2013   

22/7/2013 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

256  
Báo cáo số 49/BC-ĐTN về tổng 

kết công tác Đoàn và phong trào 

Thanh niên năm học 2013-2014   

20/6/2014 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

257  
Báo cáo số 72/BC-ĐTN về tổng 

kết công tác Đoàn và phong trào 

Thanh niên năm học 2014-2015   

28/7/2015 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

258  
Báo cáo số 91/BC-ĐTN về tổng 

kết công tác Đoàn và phong trào 

Thanh niên năm học 2015-2016   

15/8/2016 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

259  
Báo cáo số 90/BC-ĐTN về tổng 

kết Chiến dịch tình nguyện hè 

năm 2016   

28/7/2015 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

260  
H6.4.3 

Kế hoạch số 28/KH-ĐU về Thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa 

XII), Chỉ thị 06-CT/TU ngày 

06/7/2016  của BTV Tỉnh ủy về 

“Học tập và làm theo tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí 

04/11/2016 

Đảng ủy 

Trƣờng 

ĐHBL 
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Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

Minh” 

261  

Kế hoạch số 30/KH-ĐU về Thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa 

XII), Chỉ thị 06-CT/TU ngày 

06/7/2016  của BTV Tỉnh ủy về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” năm 2017 

20/01/2017 

Đảng ủy 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

262  

Báo cáo số 25/BC-ĐUĐHBL về 

sơ kết một năm thực hiện Nghị 

quyết Đại hội lần thứ III của Đảng 

bộ Trƣờng Đại học Bạc Liêu  

31/8/2016 

Đảng ủy 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

263  
Báo cáo số 27/BC-ĐUĐHBL về 

kết quả sơ kết  công tác 9 tháng 

đầu năm 2016 

03/10/2016 

Đảng ủy 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

264  

Báo cáo số 35/BC-ĐU về việc 

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 

hiên Chỉ thị số 05 của Bộ Chính 

trị (Khóa XII) và Chỉ thị 06 của 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy (khóa 

XV) về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”  

24/3/2017 

Đảng ủy 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

265  
H6.5.1 

Biên bản kiểm kê tài sản hàng 

năm 
  

 

266  

H6.5.2 

Quyết định số 265/QĐ-ĐHBL về 

Quy định mức thu tiền ở ký túc xá 

 

    11/8/2015 

 

Trƣờng 

ĐHBL  

 

267  
Thông báo số 14 về làm bản tên, 

thẻ sinh viên, chế độ miễn giảm 

học phí cho sinh viên 

29/10/2014 

Phòng 

CTCT-

QLSV 

 

268  Thống kê sinh viên đƣợc vay vốn 

tín dụng học tập 

08/5/ 2017 

 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

269  
Thông báo số 49/TB-HCQT về 

đăng ký tiếp nhận sinh viên ở nội 

trú  

07/7/2014 
Phòng 

HC-QT 

 

270  
Kế hoạch số 14/KH-CTCT-QLSV 

về kiểm tra tình hình thực hiện Nề 

nếp trong sinh viên 

20/12/2016 

Phòng 

CTCT-

QLSV 

 

271  

H6.5.3 

Kế hoạch số 77 về Hội thi nghiệp 

vụ sƣ phạm 
06/12/2012 

Khoa Sƣ 

phạm 

 

272  Kế hoạch Diễn đàn sinh viên với 

phƣơng pháp tự học 
05/10/2012 

Khoa Sƣ 

phạm 

 

273  
Thông báo tổ chức Hội thảo “Sinh 

viên với học tập theo học chế tín 

chỉ” 

3/2015 
Khoa Sƣ 

phạm 

 

274  Thông báo số 20 về Tổ chức Hội 

thảo “Nâng cao hiệu quả trong 
15/3/2016 

Khoa Sƣ 

phạm 
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Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 
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chú 

học tập của sinh viên 

275  

H6.5.4 

Quyết định số 74/QĐ-ĐTN về 

công nhận Ban chủ nhiệm CLB 

Đờn ca tài tử 

03/12/2014 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

276  
Quyết định số 133/QĐ-ĐTN về 

công nhận Ban chủ nhiệm CLB 

Thuyết minh viên du lịch 

21/02/2017 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

277  
Quyết định số 23/QĐ-ĐTN về 

công nhận Ban chủ nhiệm CLB 

Vì ngƣời nghèo 

30/11/2012 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

278  
Quyết định số 99/QĐ-ĐTN về 

công nhận Ban chủ nhiệm CLB 

Chung một tấm lòng  

18/01/2016 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

279  
Quyết định số 16/QĐ-ĐTN về 

công nhận Ban chủ nhiệm CLB 

Tin học Bạc Liêu 

25/10/2011 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

280  
Quyết định số 67/QĐ-ĐTN về 

thành lập Ban vận động hiến máu 

tình nguyện  

27/8/2014 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

281  
Báo cáo số 93/ĐTN về Mô hình 

hoạt động các CLB Trƣờng Đại 

học Bạc Liêu 

15/8/2016 

Đoàn 

Trƣờng 

ĐHBL 

 

282  

H6.6.1 

Kế hoạch số 194/KH-ĐHBL về 

thực hiện QĐ số 410/QĐ-BGDĐT 

ngày 04/2/2016 về kế hoạch triển 

khai QĐ 1501/QĐ-TTg ngày 

28/5/2015 “Tăng cƣờng giáo dục 

lý tƣởng cách mạng,đạo đức, lối 

sống cho thanh niên, thiếu niên và 

nhi đồng giai đoạn 2015-2020” 

20/5/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

283  

Nội dung tuyên truyền giáo dục 

đạo đức, lối sống, tinh thần trách 

nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nƣớc và các nội quy 

của nhà trƣờng cho ngƣời học 

đƣợc cập nhật thƣờng xuyên trên  

 

Website 

trƣờng, 

chƣơng 

trình 

truyền 

thanh, bản 

tin. 

 

284  
H6.6.2 Báo cáo số 202/BC-ĐHBL về 

tổng kết chƣơng trình công tác 

HSSV giai đoạn 2012-2016. 

25/5/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

285  
H6.7.1 

Kế hoạch số 63/KH-ĐHBL về 

Hội thảo công tác Đảm bảo chất 

lƣợng Giáo dục. 

23/02/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

286  
H6.8.1 

Kế hoạch số 288/KH-ĐHBL khảo 

sát tình trạng việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2015; Phiếu 

khảo sát tình trạng việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp 

21/7/2015 
Trƣờng 

ĐHBL 
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287  
Kế hoạch số 161/KH-ĐHBL khảo 

sát tình trạng việc làm của cựu 

sinh viên  

22/4/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 
 

288  
 

 

     

H6.8. 2 

Báo cáo số 22/BC-ĐBCLGD về 

khảo sát tình trạng việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp năm 2014. 

23/9/2015 
Tổ 

ĐBCLGD 

 

289  
Báo cáo số 19/BC-ĐBCLGD về 

khảo sát tình trạng việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp năm 2015. 

08/9/2016 
Tổ 

ĐBCLGD 

 

290  
Báo cáo số 494/BC-ĐHBL về tình 

hình việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp. 

20/12/2016 
Trƣờng 

ĐHBL 

 

291  

H6.9.1 

Kế hoạch số 31/KH-ĐBCLGD về 

lấy ý kiến sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên (Đợt 1 

năm học 2015-2016) 

10/11/2015 

 

Tổ 

ĐBCLGD 

 

292  

Kế hoạch số 05/KH-ĐBCLGD về 

lấy ý kiến sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên (Đợt 2 

năm học 2015-2016) 

16/02/2016 
Tổ 

ĐBCLGD 

 

293  

H6.9.2 

Báo cáo số 04/BC-ĐBCLGD về 

kết quả lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng 

viên (Đợt 1 năm học 2015-2016) 

16/2/2016 
Tổ 

ĐBCLGD 

 

294  

Báo cáo số 16/BC-ĐBCLGD về 

kết quả lấy ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng 

viên (Đợt 2 năm học 2015-2016) 

26/7/2016 
Tổ 

ĐBCLGD 

 

295  
H7.1.1 

Chiến lƣợc phát triển khoa học 

công nghệ  

Chiến lược phát triển 10 năm 

thành lập trường 

 ĐHBL H1.1.1 

296  

H7.1.2 

Kế hoạch khoa học - công nghệ 

năm 2011-2012 

 

Số 01/KH-

HĐKHĐT 

ngày 

12/10/2011 

HĐ 

KHĐT 
 

297  
Kế hoạch khoa học - công nghệ 

năm 2012-2013 

 

Số 01/KH-

HĐKHĐT 

ngày 

15/8/2012 

  

298  
Kế hoạch khoa học - công nghệ 

năm 2013-2014 

 

Số 01/KH-

HĐKHĐT 

ngày 

15/8/2013 

  

299  
Kế hoạch khoa học - công nghệ 

năm 2014-2015 

 

Số 01/KH-

HĐKHĐT 

ngày 

20/9/2014 

  

300  
Kế hoạch khoa học - công nghệ Số 352/ KH-   
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năm ban hành 
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hành 

Ghi 

chú 

năm 2015-2016 

 

HĐKHĐT 

ngày 

01/9/2015 

301  
Kế hoạch khoa học - công nghệ 

năm 2016-2017 

 

Số 318/ KH-

HĐKHĐT 

ngày 

25/8/2016 

  

302  

H7.1.3 

Quy chế về hoạt động khoa học và 

công nghệ ĐHBL 

Quyết định số 

320/QĐ-

ĐHBL ngày 

29/11/2012 

ĐHBL  

303  Quy chế nghiên cứu khoa học của 

sinh viên 

Quyết định số 

321/QĐ-

ĐHBL ngày 

29/11/2012 

ĐHBL  

304  
H7.1.4 

Bảng phân bổ kinh phí dành cho 

hoạt động khoa học công nghệ 

hàng năm 

QĐ 04/QĐ-ĐHBL ngày 

07/01/2011 

QĐ 58/QĐ-ĐHBL ngày 

21/12/2012 

QĐ 43/QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2013 

QĐ 67/QĐ-ĐHBL ngày 

24/12/2014 

QĐ 131/QĐ-ĐHBL ngày 

21/12/2015 

2011-2016 
 

 
 

305  

H7.1.5 
Biên bản xét duyệt các đề tài khoa 

học cấp Trƣờng hàng năm 

Ngày 

13/9/2013 
  

306  Ngày 

27/9/2013 
  

307  Ngày 

03/10/2013 
  

308  Ngày 

19/10/2013 
  

309  Ngày 

31/10/2014 
  

310  Ngày 

15/02/2015 
  

311  Ngày 

04/11/2015 
  

312  Ngày 

05/5/2017 
  

313  
H7.1.6 

Danh mục các đề tài đƣợc duyệt 

hàng năm (Phụ lục đính kèm 

trong Kế hoạch thực hiện KHCN) 

QĐ 345/QĐ-ĐHBL ngày 

04/11/2011 
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hành 

Ghi 
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QĐ 393/QĐ-ĐHBL ngày 

12/12/2011 

QĐ 252/QĐ-ĐHBL ngày 

27/9/2012 

QĐ 44/QĐ-ĐHBL ngày 

12/03/2013 

QĐ 256/QĐ-ĐHBL ngày 

17/9/2013  

QĐ 306 /QĐ-ĐHBL ngày 

10/7/2014 

QĐ 420 /QĐ-ĐHBL ngày 

14/8/2014 

QĐ 305/QĐ-ĐHBL ngày 

10/7/2014 

QĐ 304/QĐ-ĐHBL ngày 

10/7/2014 

QĐ 232 /QĐ-ĐHBL ngày 

30/5/2014 

QĐ phân công 45/QĐ-ĐHBL 

ngày 14/8/2013 

QĐ phân công 285/QĐ-ĐHBL 

ngày 25/6/2014 

QĐ phân công 190/QĐ-ĐHBL 

ngày 14/8/2013 

QĐ 422 /QĐ-ĐHBL ngày 

06/12/2013 

QĐ 629 /QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2014  

QĐ 630 /QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2014 

QĐ 126 /QĐ-ĐHBL ngày 

24/3/2015  

QĐ 124 /QĐ-ĐHBL ngày 

24/3/2015 

QĐ 125 /QĐ-ĐHBL ngày 

24/3/2015  

QĐ 192 /QĐ-ĐHBL ngày 

08/6/2015 

QĐ 627/QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2014 

QĐ 127/QĐ-ĐHBL ngày 

24/3/2015 

QĐ 626/QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2014 

QĐ 191/QĐ-ĐHBL ngày 

08/6/2015  

QĐ 628/QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2014 

QĐ 631/QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2014 
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Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

QĐ 19/QĐ-ĐHBL ngày 

20/1/2016 

QĐ 16/QĐ-ĐHBL ngày 

20/1/2016  

QĐ 17/QĐ-ĐHBL ngày 

20/1/2016  

QĐ 18/QĐ-ĐHBL ngày 

20/1/2016  

QĐ 20/QĐ-ĐHBL ngày 

16/12/2014 

QĐ 609a/QĐ-ĐHBL ngày 

30/11/2015  

QĐ 611/QĐ-ĐHBL ngày 

30/11/2015  

QĐ 317/QĐ-ĐHBL ngày 

01/6/2016  

QĐ 610a/QĐ-ĐHBL ngày 

30/11/2015 

314  
H7.1.7 

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa 

học công nghệ hàng năm  
  H7.1.2 

315  
H7.1.8 

Các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng 

và tập huấn để nâng cao năng lực 

lập kế hoạch KHCN và năng lực 

nghiên cứu khoa học của cán bộ, 

giảng viên 

  H5.6.3 

316  
H7.2.1 

Danh mục thống kê hàng năm số 

lƣợng và tỉ lệ các đề tài nghiên 

cứu khoa học các cấp triển khai và 

nghiệm thu theo đúng kế hoạch 

đƣợc phê duyệt 

  H7.1.2 

317  
H7.2.2 

Các Quyết định thành lập hội 

đồng, biên bản nghiệm thu 

QĐNT số  295/QĐ-ĐHBL ngày 

30/10/2012  

Biên bản 06/11/2012 

QĐNT số 334/QĐ-ĐHBL ngày 

14/12/2012    

Biên bản ngày 21/12/2012 

QĐNT số  171/QĐ-ĐHBL ngày 

10/7/2013   

Biên bản ngày 18/3/2013 

QĐNT số  181/QĐ-ĐHBL ngày 

8/5/2014    

Biên bản ngày 14/5/2014 

QĐNT số  194/QĐ-ĐHBL ngày 

22/8/2013   

Biên bản ngày 29/8/2013 

QĐNT số  494/QĐ-ĐHBL ngày 

16/10/2014    

Biên bản ngày 21/10/2014 
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Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

QĐNT số  348/QĐ-ĐHBL ngày 

19/11/2013    

Biên bản ngày 21/11/2013 

QĐNT số  394/QĐ-ĐHBL ngày 

18/12/2013 

Biên bản ngày 26/12/2013 

QĐNT số  375/QĐ-ĐHBL ngày 

12/12/2013    

Biên bản ngày 20/12/2013 

QĐNT số  398 /QĐ-ĐHBL ngày  

23/12/2013  

Biên bản ngày 24/12/2013 

QĐNT số 195  /QĐ-ĐHBL ngày  

22/8/2013  

Biên bản ngày 30/8/2013 

QĐNT số 395 /QĐ-ĐHBL ngày  

18/12/2013  

Biên bản ngày 24/12/2013 

QĐNT số 327 /QĐ-ĐHBL ngày  

04/11/2013  

Biên bản ngày 08/11/2013 

QĐNT số 311 /QĐ-ĐHBL ngày 

28/10/2013   

Biên bản ngày 30/10/2013 

QĐNT số 406/QĐ-ĐHBL ngày 

24/12/2013 

Biên bản ngày 27/12/2013 

QĐNT số 622/QĐ-ĐHBL ngày 

15/12/2014   

Biên bản ngày 18/12/2014 

QĐNT số 317 /QĐ-ĐHBL ngày  

18/7/2014  

Biên bản ngày 12/8/2014 

QĐNT số330 /QĐ-ĐHBL ngày  

24/7/2014  

Biên bản ngày 29/7/2014 

QĐNT số 194 /QĐ-ĐHBL ngày 

10/6/2015   

Biên bản và Phiếu đánh giá ngày 

23/6/2015 

QĐNT số 361 /QĐ-ĐHBL ngày  

17/9/2014  

Biên bản ngày 30/9/2014 

QĐNT số 544 /QĐ-ĐHBL ngày 

21/4/2014   

Biên bản ngày 01/12/2014 

QĐNT số 196 /QĐ-ĐHBL ngày  

10/6/2015  

Biên bản ngày 23/6/2015 

QĐNT số 129 /QĐ-ĐHBL ngày 
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năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

26/3/2015   

Biên bản ngày 30/3/2015 

QĐNT số 195 /QĐ-ĐHBL ngày 

10/6/2015  

Biên bản ngày 23/6/2015 

QĐNT số 300 /QĐ-ĐHBL ngày  

20/5/2016  

Biên bản ngày 23/5/2016 

QĐNT số 707 /QĐ-ĐHBL ngày  

13/12/2016  

Biên bản ngày 13/12/2016 

QĐNT số  348 /QĐ-ĐHBL ngày   

23/6/2016 

Biên bản ngày 27/6/2016 

QĐNT số 430 /QĐ-ĐHBL ngày   

08/9/2015 

Biên bản ngày 10/9/2015 

QĐNT số 405 /QĐ-ĐHBL ngày   

8/8/2016 

Biên bản ngày 12/8/2016 

QĐNT số 282 /QĐ-ĐHBL ngày   

22/4/2016 

Biên bản ngày06/5/2016 

QĐNT số 362 /QĐ-ĐHBL ngày   

13/7/2016 

Biên bản ngày 15/7/2016 

QĐNT số 46//QĐ-ĐHBL ngày  

12/3/2016  

Biên bản ngày16/3/2016 

QĐNT số 244/QĐ-ĐHBL ngày   

23/7/2015 

Biên bản ngày 28/7/2015 

QĐNT số  531 /QĐ-ĐHBL ngày   

16/11/2015 

Biên bản ngày 17/11/2015 

QĐNT số 307/QĐ-ĐHBL ngày   

30/5/2016 

Biên bản ngày 02/6/2016 

QĐNT số 530 /QĐ-ĐHBL ngày  

6/10/2016 

Biên bản ngày 13/10/2016 

QĐNT số 531 /QĐ-ĐHBL ngày  

6/10/2016 

Biên bản ngày 14/10/2016 

QĐNT số 730 /QĐ-ĐHBL ngày   

28/12/2016 

Biên bản ngày30/12/2016 

-QĐNT số 724 /QĐ-ĐHBL ngày   

22/12/2016 

Biên bản ngày 28/12/2016 
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hành 
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QĐNT số 723 /QĐ-ĐHBL ngày 

22/12/2016 

Biên bản ngày 29/12/2016 

QĐNT số 706 /QĐ-ĐHBL ngày  

13/12/2016 

Biên bản ngày 16/12/2016 

QĐNT số 716 /QĐ-ĐHBLngày 

16/12/2016 

Biên bản ngày 23/12/2016 

QĐNT số 690 /QĐ-ĐHBL ngày    

05/12/2016 

Biên bản ngày 15/12/2016 

318  
H7.2.3 

Các đơn xin gia hạn thời gian 

nghiên cứu đề tài 
2011-2016   

319  

H7.2.4 

Quy chế nghiên cứu khoa học của 

sinh viên 
 ĐHBL H7.1.3 

320  Quyết định số 321/QĐ-ĐHBL 

ngày 29/11/2012 
 ĐHBL  

321  
H7.3.1 

Danh mục các bài báo đăng trong 

các tạp chí chuyên ngành  

Kèm theo Kế hoạch –Khoa học 

công nghệ 2016-2020 số 223/KH-

ĐBHL ngày 27/5/2016 

Từ năm 2012 

đến 2016 
  

322  
H.7.3.2 

Thống kê hàng năm số lƣợng các 

công trình đề tài/dự án đăng ký sẽ 

công bố 

Thông tin Khoa học giáo dục 

(Tháng 01/2011-Tháng 01/2017) 

   

323  
H7.4.1 

Danh mục các đề tài khoa học 

công nghệ được phê duyệt hàng 

năm, đã nghiệm thu 

Báo cáo hoạt động KHCN giai 

đoạn 2016-2020 

Số 223/KH-

ĐHBL ngày 

27/5/2016 

  

324  
H7.4.2 

BC tổng kết để nghiệm thu các đề 

tài khoa học công nghệ (Báo cáo 

đề tài sau chỉnh sửa theo ý kiến 

đóng góp của Hội đồng) 

   

325  
H7.4.3 

Văn bản nghiệm thu và đánh giá 

của các hội đồng nghiệm thu các 

đề tài 

Các phiếu đánh giá đề tài từ 2012-

2016 

   

326  
H7.6.1 

Văn bản của trƣờng quy định về 

việc gắn kết đào tạo với nghiên 

cứu khoa học và yêu cầu đối với 

các đề tài dự án khoa học công 

nghệ các cấp; quy định về tiêu 

chuẩn xét chọn các đề tài/dự án 

  H7.1.2 

327  
H7.6.2 

Danh mục các đề tài dự án nghiên 

cứu khoa học đƣợc phê duyệt 
  H7.1.2 
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hành 

Ghi 
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hàng năm 

328  
H7.6.3 

Danh mục các hoạt động khoa học 

công nghệ và chuyển giao công 

nghệ cán bộ và giảng viên của 

trƣờng tham gia cùng với các 

trƣờng/viện khác 

  H7.1.2 

329  
H7.7.1 

Quy định cụ thể về tiêu chuẩn 

năng lực và đạo đức trong các 

hoạt động khoa học và công nghệ 

theo quy định; có các biện pháp 

để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

  H7.2.4 

330  

H8.1.1 

Chiến lƣợc phát triển ĐHBL giai 

đoạn 2011-2020 

312/CLPT-

ĐHBL 

(19/11/2012) 

ĐHBL H1.1.1 

331  
Kế hoạch phát triển Hợp tác quốc 

tế nhằm thực hiện chiến lƣợc phát 

triển ĐHBL giai đoạn 2011-2020  

02/KH-HTQT 

12/7/2013 

PHÒNG 

HTQT 
 

332  V/v rà soát việc thực hiện các mục 

tiêu Chiến lƣợc phát triển ĐHBL  

179/ĐHBL 

11/5/2016 
ĐHBL  

333  
H8.1.2 

V/v thực hiện xuất, nhập cảnh 

đúng quy định  

195/TB-ĐHBL 

27/7/2012 
ĐHBL  

334  

H8.1.3 

V/v giải quyết cho khách xuất 

nhập cảnh Việt Nam (Megan 

Schmidt Sane- Hoa 

Kỳ15/07/2010-15/06/2011) 

B10027299001

/P2 

Cục quản 

lý XNC 
 

335  

V/v giải quyết cho khách xuất 

nhập cảnh Việt Nam (Philip 

Anthony Lopez- Hoa Kỳ 

01/08/2013-01/07/2014) 

B13153412/A7

2-P2 

19/6/2013 

Cục quản 

lý XNC 
 

336  

V/v giải quyết cho khách xuất 

nhập cảnh Việt Nam(Pham Trong 

Quan – Hoa Kỳ25/7/2012-

10/6/2013) 

B12095579/A7

2-P2 

05/07/2012 

Cục quản 

lý XNC 
 

337  

V/v giải quyết cho khách xuất 

nhập cảnh Việt Nam(Abdul 

Rahim Bin Haji Hamzah – 

Brunei02/10/2014-30/7/2015) 

B14044663/A7

2-P2 

6/10/2014 

Cục quản 

lý XNC 
 

338  

V/v giải quyết cho khách xuất 

nhập cảnh Việt Nam(Cathereine 

Marie Bolster – Hoa 

Kỳ22/9/2014-22/7/2015) 

B14042277/A7

2-P2 

23/09/2014 

Cục quản 

lý XNC 
 

339  

H8.1.4 

Báo cáo Công tác hoạt động đối 

ngoại năm 2011  
370/BC-ĐHBL ĐHBL  

340  Báo cáo Công tác hoạt động đối 

ngoại năm 2012 
148/BC-ĐHBL ĐHBL  

341  
Kế hoạch năm học 2012 - 2013 

01/KH-QLKH 

&HTQT 

(30/8/2012) 

PHÒNG 

HTQT 
 



 158 

TT 
Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 
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342  
Báo cáo kết quả thực hiện trong 

thời gian qua và kế hoạch năm 

học 2013-2014 

01/BC-ĐHBL 

(16/12/2013) 

PHÒNG 

HTQT 
 

343  Báo cáo Hợp tác Quốc tế từ năm 

2010 đến năm 2015 
02/03/2015 

PHÒNG 

HTQT 
 

344  
Báo cáo tổng kết năm học 2014-

2015 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 

năm học 2015 - 2016 

16/07/2015 
PHÒNG 

HTQT 
 

345  Báo cáo Hợp tác Quốc tế từ năm 

2012 đến năm 2016 
25/04/2016 

PHÒNG 

HTQT 
 

346  
Báo cáo tổng kết năm học 2015-

2016 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 

năm học 2016 - 2017 

14/09/2016 
PHÒNG 

HTQT 
 

347  

H8.2.1 

Hiệp nghị hợp tác giáo dục giữa 

trƣờng ĐH Kinh tế - Tài chính 

Vân Nam Trung Quốc với ĐHBL 

- Việt Nam 

27/4/2011 

ĐHBL - 

ĐH Kinh 

tế, Tài 

chính Vân 

Nam 

Trung 

Quốc 

 

348  Thỏa thuận Hợp tác (về dự án 

giảng dạy tiếng Anh tại ĐHBL) 

89/CV/ĐHBL-

SJV 

ĐHBL - 

SJV 
 

349  

H8.2.2 

 

Thống kê danh sách công dân 

Việt Nam đƣợc cử ra nƣớc ngoài 

học tập đến tháng 12/2014 

 ĐHBL  

350  

Tình hình huy động, bồi dƣỡng, 

sử dụng, tuyển dụng đội ngũ giáo 

viên, giảng viên, tình nguyện viên 

nƣớc ngoài 

417/BC-ĐHBL 

(20/10/2015) 

 

ĐHBL  

351  

Danh sách trích ngang ứng viên 

dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nƣớc 

ngoài bằng ngân sách nhà nƣớc 

theo đề án 911 năm 2016 

CV 110/ĐHBL 

v/v cử cán bộ 

dự tuyển đi 

đào tạo tiến sĩ 

ở nƣớc ngoài 

theo Đề án 911 

năm 2016 

ĐHBL  

352  Cử sinh viên đi học đại học ở 

nƣớc ngoài diện Hiệp định 

3410/QĐ-

BGDĐT  

(30/8/2012) 

Bộ Giáo 

dục & Đào 

tạo 

 

353  
Thống kê số cán bộ, giảng viên, 

nhân viên gửi đi học nƣớc ngoài 

ITEC 2012 - 2016 

22/02/2017 
PHÒNG 

HTQT 
 

354  
Danh sách cán bộ giảng viên đi 

học và tập huấn ở nƣớc ngoài từ 

2011-2016 

03/09/2016 
PHÒNG 

HTQT 
 

355  
H8.2.3 

Thống kê chuyên gia, tình nguyện 

viên, giảng viên nƣớc ngoài đến 

làm việc tại trƣờng 

22/03/2017 
PHÒNG 

HTQT 
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356  

Báo cáo, đánh giá thu hoạch sau 

các đợt khảo sát, làm việc của các 

tình nguyện viên, chuyên gia, trợ 

giảng đến thăm và làm việc tại 

trƣờng từ năm 2011-2016 

11/01/2017 
PHÒNG 

HTQT 
 

357  

H9.1.1 

Danh mục các loại sách, tạp chí 

và tài liệu tham khảo  
 

Thƣ viện 

ĐHBL 

 

358  Danh mục tài liệu số (Lƣu trên 

máy tính) 
  

359  
H9.1.2 

Hợp đồng mua sắm trang bị thƣ 

viện điện tử và thƣ viện số 

EMICLIB  

Số: 88/HĐ-

ĐHBL, ngày 

09/09/2016 

ĐHBL  

360  
H9.1.3 

Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng thƣ 

viện, thƣ viện điện tử Danh mục 

tài liệu số. 

 
Thƣ viện 

ĐHBL 
 

361  
H9.2.1 

Sơ đồ phòng học, giảng đƣờng, 

phòng thí nghiệm, thực hành. 
04/4/2017 

Phòng 

HC - QT 
 

362  
H9.3.1 Hợp đồng kinh tế  

Số:133/HĐ-

ĐHBL, 

04/12/2014 

ĐHBL-

CTCP 

mạng trực 

tuyến Việt 

Sin 

 

363  
H9.3.2 Báo cáo kiểm kê tài sản thiết bị Năm 2017 ĐHBL  

364  
H9.4.1 

Các hợp đồng thuê đƣờng truyền 

Internet, lắp đặt wifi 
   

365  
H9.4.2 

Quyết định thành lập ban biên tập 

trang Web của Hiệu trƣởng 

Số: 15/QĐ-

ĐHBL, ngày 

05/02/2009 

ĐHBL  

366  
H9.5.1 

Sơ đồ phòng học, giảng đƣờng, 

KTX và nhà đa năng 
04/4/2017 

Phòng 

HC – QT 
H9.2.1 

367  
H9.6.1 

Sơ đồ các khu làm việc của 

phòng, khoa, tổ. 
04/4/2017 

Phòng 

HC – QT 
H9.2.1 

368  
H9.7.1 

Giấy chứng nhận giao đất của 

UBND tỉnh 
25/7/1997 

UBND 

Tỉnh 
 

369  
H9.7.2 

Giấy chứng nhận giao đất của 

UBND tỉnh 
29/9/1997 

UBND 

Tỉnh 
 

370  
H9.7.3 

Giấy chứng nhận giao đất của 

UBND tỉnh 
08/3/2010 

UBND 

Tỉnh 
 

371  

H9.8.1 

Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

mua sắm trang thiết bị giai đoạn 

2016-2020 

Số: 415/BC-

ĐHBL, 

14/10/2016 

ĐHBL  

372  
Biên bản khảo sát số 02 ngày 

15/9/2016 có đại diện sở tài chính, 

Kế hoạch và đầu tƣ, Xây dựng. 

   

373  
H9.8.2 

Quyết định phê duyệt đầu tƣ dự 

án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật 

chất trƣờng. 

Số: 17/QĐ-

UBND, ngày 

09/01/2017 

ĐHBL  
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374  
H9.8.3 Dự toán chi phí đầu tƣ xây dựng  ĐHBL  

375  
H9.9.1 Quyết định thành lập đội ANXK 

Số: 659/QĐ-

ĐHBL ngày 

20/10/2016 

ĐHBL  

376  
H9.9.2 Quyết định thành lập đội PCCC 

Số: 497/QĐ-

ĐHBL ngày 

15/9/2016 

  

377  
H10.1.1 Nghị định 43/2006 của Chính phủ 

Số 

43/2006/NĐ-

CP ngày 

25/4/2006 

Chính phủ  

378  
H10.1.2 Nghị định 16/2015 của Chính phủ 

Số 

16/2015/NĐ-

CP ngày 

14/2/2015 

Chính phủ  

379  
H10.1.3 

Quy chế chi tiêu nội bộ (2015-

2017) 

QĐ số 

245/QĐ-

ĐHBL ngày 

24/7/2015 

ĐHBL H2.2.6 

380  

H10.1.4 

Báo cáo quyết toán tài chính năm 

2011  

Ngày 

31/12/2011 
ĐHBL  

381  Báo cáo quyết toán tài chính năm 

2012 

Ngày 

25/02/2013 
ĐHBL  

382  Báo cáo quyết toán tài chính năm 

2013 

Ngày 

23/02/2014 
ĐHBL  

383  Báo cáo quyết toán tài chính năm 

2014 

Ngày 

27/02/2015 
ĐHBL  

384  Báo cáo quyết toán tài chính năm 

2015 

Ngày 

25/02/2016 
ĐHBL  

385  Báo cáo quyết toán tài chính năm 

2016 

Ngày 

21/02/2017 
ĐHBL  

386  

H10.1.5 

Báo cáo tài chính trƣớc đại hội 

công chức năm 2011 

Ngày 

10/10/2011 
ĐHBL  

387  Báo cáo tài chính trƣớc đại hội 

công chức năm 2012 

Ngày 

31/10/2012 
ĐHBL  

388  Báo cáo tài chính trƣớc đại hội 

công chức năm 2013 

Ngày 

07/11/2013 
ĐHBL  

389  Báo cáo tài chính trƣớc đại hội 

công chức năm 2014 

Ngày 

20/11/2014 
ĐHBL  

390  Báo cáo tài chính trƣớc đại hội 

công chức năm 2015 

Ngày 

20/10/2015 
ĐHBL  

391  Báo cáo tài chính trƣớc đại hội 

công chức năm 2016 

Ngày 

02/11/2016 
ĐHBL  

392  

H10.1.6 

Hợp đồng liên kết đào tạo 
Số 08/HĐĐT 

ngày 3/3/2015 

Trƣờng 

Đại học 

Cần Thơ 

 

393  
Hợp đồng liên kết đào tạo 

Số 

22/HĐĐT.LK

Trƣờng 

Đại học 
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ĐT ngày 

3/8/2015 

Cần Thơ 

394  
Hợp đồng liên kết đào tạo 

Số 

27/HĐĐT.LK

ĐT ngày 

16/11/2015 

Trƣờng 

Đại học 

Cần Thơ 

 

395  
Hợp đồng liên kết đào tạo 

Số 

342/HĐ.HĐĐ

T ngày 

29/12/2015 

Trƣờng 

Đại học 

Đồng 

Tháp 

 

396  
Hợp đồng liên kết đào tạo  

Số 02/HĐĐT 

ngày 8/3/2016 

Trƣờng 

Đại học 

Cần Thơ 

 

397  
Hợp đồng liên kết đào tạo  

Số 06/HĐĐT 

ngày 

16/3/2016 

Trƣờng 

Đại học 

Cần Thơ 

 

398  
Hợp đồng liên kết đào tạo cao học 

Số 933/HĐĐT 

ngày 

4/11/2011 

Học viện 

chính trị 
 

399  
Hợp đồng liên kết đào tạo cao học 

Số 990/HĐ-

SĐH ngày 

5/12/2012 

Học viện 

chính trị 
 

400  
Hợp đồng liên kết đào tạo cao học 

Số 988/HĐ-

SĐH ngày 

5/12/2012 

Học viện 

chính trị 
 

401  
Hợp đồng liên kết đào tạo cao học 

Số 896/HĐ-

HV3 ngày 

15/10/2013 

Học viện 

chính trị 
 

402  
Hợp đồng liên kết đào tạo cao học 

Số 

454/HĐĐT.20

13 ngày 

30/11/2013 

Trƣờng 

Đại học 

NL TP. 

HCM 

 

403  Hợp đồng liên kết đào tạo sau đại 

học  

Số 11/HĐĐT-

ĐHBL ngày 

17/12/2014 

Trƣờng 

Đại học 

kinh tế - 

Luật 

 

404  
Hợp đồng liên kết đào tạo  

Số 

313/HĐĐT.20

16 ngày 

14/10/2016 

Đại học 

Nông lâm 

TP. HCM 

 

405  
H10.2.1 

Phần mềm IMAS của Bộ Tài 

chính 

Sử dụng 2011-

2016 

Bộ Tài 

chính 
 

406  

H10.2.2 

Thông báo thẩm định quyết toán 

năm 2011 

Số 117/TB-

STC ngày 

15/6/2012 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

407  Thông báo thẩm định quyết toán 

năm 2012 

Số 61/TB-STC 

ngày 

02/5/2013 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 
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408  Thông báo thẩm định quyết toán 

năm 2013 

Số 48/TB-STC 

ngày 

23/5/2014 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

409  Thông báo thẩm định quyết toán 

năm 2014 

Số 74/TB-STC 

ngày 

28/7/2015 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

410  Thông báo thẩm định quyết toán 

năm 2015 

Số 56/TB-STC 

ngày 

13/6/2016 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

411  Thông báo thẩm định quyết toán 

năm 2016 

Sở Tài chính 

đang thẩm 

định. 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

412  

H10.2.3 

Dự toán chi NSNN năm 2012 

Ngày 

20/10/2011 

 

Trƣờng 

Đại học 

Bạc Liêu 

 

413  
Dự toán chi NSNN năm 2013 

Ngày 

09/11/2012 

Trƣờng 

Đại học 

bạc Liêu 

 

414  
Dự toán chi NSNN năm 2014 

Ngày 

9/10/2013 

Trƣờng 

Đại học 

Bạc Liêu 

 

415  
Dự toán chi NSNN năm 2015 

Ngày 

08\/10/2014 

Trƣờng 

Đại học 

bạc Liêu 

 

416  
Dự toán chi NSNN năm 2016 

Ngày 

05/10/2015 

Trƣờng 

Đại học 

Bạc Liêu 

 

417  

H10.2.4 

QĐ giao dự toán NSNN năm 

2011 

Số 04/QĐ-

UBND ngày 

07/01/2011 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

418  QĐ giao dự toán NSNN năm 

2012 

Số 58/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2011 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

419  QĐ giao dự toán NSNN năm 

2013 

Số 31/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2012 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

420  QĐ giao dự toán NSNN năm 

2014 

Số 43/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2013 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

421  QĐ giao dự toán NSNN năm 

2015 

Số 67/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2014 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

422  QĐ giao dự toán NSNN năm 

2016 

Số 131/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2015 

Sở Tài 

chính tỉnh 

Bạc Liêu 

 

423  
H10.3.1 Báo cáo kiểm toán năm 2011 Năm 2013 

Thanh tra 

tỉnh Bạc 

Liêu 
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TT 
Mã 

MC 
Minh chứng 

Ngày/tháng/ 

năm ban hành 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

424  
Báo cáo kiểm toán năm 2013 

Ngày 

17/6/2014 

Kiểm toán 

NN khu 

vực V 

 

425  
Kết luận thanh tra 2014 

Số 20/KL-TTT 

ngày 

15/9/2014 

Kiểm toán 

NN khu 

vực V 

 

426  

H10.3.2 

HĐ Mua sắm thiết bị phòng Lab 

Số 01/HĐ-

ĐHBL ngày 

4/01/2012 

ĐHBL  

427  HĐ Mua sắm thiết bị giảng dạy, 

thí nghiệm 

Số 02/HĐ-TB 

ngày 

03/01/2013 

ĐHBL  

428  HĐ Cung cấp, lắp đặt thiết bị 

PCCC khối ký túc xá 

Số 

19/2003/HĐK

T-PL ngày 

12/8/2013 

ĐHBL  

429  HĐ Nâng cấp thiết bị máy vi tính 

phòng thực hành 

Số 

141/HĐKT-

ĐHBL ngày 

14/8/2013 

ĐHBL  

430  HĐ Lắp đặt hệ thống âm thanh 

phòng hội thảo 

Số 

144/HĐKT-

ĐHBL ngày 

14/8/2013 

ĐHBL  

431  HĐ Cung cấp, lắp đặt phần mềm 

quản lý đào tạo 

Số 

93/2013/HĐP

M ngày 

22/8/2013 

ĐHBL  

432  HĐ Mua sắm TB dạy học, đồ 

dùng CS THMN 

Số 

009/HĐKT-

ĐHBL ngày 

30/9/2013 

ĐHBL  

433  HĐ Cung cấp thiết bị cho cơ sở 

Mầm non 

Số 

183/HĐKT-

ĐHBL ngày 

30/9/2013 

ĐHBL  

434  HĐ Mua sắm thiết bị, bàn ghế 

sinh viên. 

Số 188/HĐ-

ĐHBL ngày 

8/10/2013 

ĐHBL  

435  HĐ Lắp đặt đƣờng dây hạ áp 

100kVA  

Số 03/HĐ-XD 

ngày 

24/12/2013 

ĐHBL  

436  HĐ Lắp đặt ghế Composite nhà 

đa năng 

Số 52/HĐ-

ĐHBL ngày 

6/5/2014 

ĐHBL  

437  HĐ Mua sắm trang thiết bị 06 

phòng học ngoại ngữ 

Số 133/HĐ-

ĐHBL ngày 

4/12/2014 

ĐHBL  

 


