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TT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 
Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 1 

Tiêu chí 1.1 

1  H1.1.1.1  Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015 12/2010 P.HCTH  

2  H1.1.1.2  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 

Số 632/ĐHSPKT 

(21/7/2014) 
P.QTCL  

3  H1.1.1.3  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

P.QTCL  

4  

H1.1.1.4  

Đề án Xây dựng trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM thành trường 

ĐH sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia, ban hành kèm theo 

Quyết định 

Số 371/ĐHSPKT 

(14/3/2014) 
P.QTCL  

5  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 2011 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

6  
Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 

IX nhiệm kỳ 2010-2015 
2011-2015 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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Tiêu chí 1.2 

1  H1.1.2.1  Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015 12/2010 P. HCTH H1.1.1.1 

2  H1.1.2.2  Luật Giáo dục 
Số 38/2005/QH11 

(14/06/2005) 
Quốc hội  

3  

H1.1.2.3  

Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 

Số 632/ĐHSPKT 

(21/7/2014) 
P.QTCL H1.1.1.2 

4  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

P.QTCL H1.1.1.3 

5  
Báo cáo kết quả thực hiện nửa chặng đường kế hoạch chiến 

lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015 
06/2013 P.QTCL  

6  

Quyết định về việc thành lập tổ công tác tổng kết kế hoạch 

chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, xây dựng 

kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030 

Số 1350/QĐ-

ĐHSPKT 

(06/7/2015) 

P.QTCL  

7  

Biên bản cuộc họp về việc xem xét nội dung soạn thảo Tổng 

kết kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-

2015, tầm nhìn 2020 và xây dựng Kế hoạch chiến lược phát 

triển trung hạn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn2 030 

24/9/2015 P.QTCL  

8  
Báo cáo tổng kết kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai 

đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 
12/10/2015 P.QTCL  

9  
Dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến 2030 
12/2015 P.QTCL  

10  

Báo cáo thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 

2030 

03/2016 P.QTCL  
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TIÊU CHUẨN 2 

Tiêu chí 2.1 

1  

H2.2.1.1  

Luật Giáo dục đại học 
Số 08/2012/QH13 

(18/6/2012) 
Quốc hội   

2  
Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

Số 70/2014/QĐ-

TTg (10/12/2014) 
Chính phủ  

3  Sơ đồ tổ chức Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh  2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

  

4  

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học 

quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 

của Chính phủ  

Số 141/2013/NĐ-

CP (24/10/2013) 
Chính phủ  

5  
Quyết định về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh  

Số 118/2000/QĐ-

TTg 

(10/10/2000) 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

6  H2.2.1.2  
Danh sách thống kê các văn bản về việc điều chỉnh cơ cấu tổ 

chức của nhà trường  
2011-2015 P.TCCB   

7  H2.2.1.3  Trang eoffice.hcmute.edu.vn của trường 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

In giao 

diện 

8  H2.2.1.4  

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh  

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

P.TCCB  

9  

H2.2.1.5  

Thông báo tổng kết năm học của nhà trường 2011-2015 P.HCTH  

10  Quyết định về Danh hiệu thi đua 2011-2015 P.TCCB  

11  Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua của Bộ 2011-2015 Bộ GD&ĐT  
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GD&ĐT 

12  H2.2.1.6  

Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

từ chức, miễn giảm viên chức lãnh đạo các đơn vị của Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 475/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(07/6/2013) 

P.TCCB  

Tiêu chí 2.2 

1  

H2.2.2.1  

Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015 12/2010 P.HCTH  

2  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 

Số 632/ĐHSPKT 

(21/7/2014) 
P.QTCL  

3  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

P.QTCL  

4  

Chương trình hành động nhiệm kỳ của Hiệu trưởng 

(Đề án công tác xây dựng và phát triển trường ĐHSP Kỹ thuật 

TPHCM nhiệm kỳ 2013-2018) 

2013 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

5  H2.2.2.2  Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Trường 2011-2015 P.ĐBCL  

6  

H2.2.2.3  

Quyết định về việc quy định cơ cấu tổ chức nhà trường và 

chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của Trường ĐHSP Kỹ thuật 

TPHCM 

Số 250/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(24/02/2009) 

P.TCCB  

7  

Quyết định về tổ chức thực hiện đúng Quy định về cơ cấu tổ 

chức nhà trường và chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

P.TCCB  

8  H2.2.2.4  Sổ tay Đảm bảo chất lượng 
Số ST-P.ĐBCL 

(01/01/2016) 
P.ĐBCL  

9  H2.2.2.5  
Danh sách thống kê các văn bản về việc tuyển dụng và quản lý 

CBVC 
2011-2015 P.TCCB  
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10  

H2.2.2.6  

Các văn bản về thực hiện công tác PCCC: 

Quyết định về việc thành lập đội kiểm tra an toàn phòng cháy 

chữa cháy định kỳ Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 2012 

Số 510/QĐ-

TCCB-ĐHSPKT 

(24/6/2012) 

P.TCCB  

11  

Thông báo kế hoạch phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn khi 

có sự cố cháy nổ tại Nhà học đa năng, Trường THKT Thực 

hành 

Số 123/ĐHSPKT 

(07/11/2012) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  
Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng cháy, chữa 

cháy, cứu hộ cứu nạn  

Số 961/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(05/9/2013) 

P.TCCB  

13  
Quyết định về việc kiện toàn Trung đội phòng cháy, chữa 

cháy, cứu hộ cứu nạn 
2013, 2014 P.TCCB  

14  
Thông báo về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy 

tại các đơn vị  

Số 131/TB-

ĐHSPKT 

(25/8/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

15  
Quyết định về việc thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy, cứu 

nạn - cứu hộ cơ sở Ký túc xá D, Quận 9 năm 2015 

Số 2109/QĐ-

ĐHSPKT 

(08/10/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

16  
Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị 

phòng cháy chữa cháy Nhà giữ xe sinh viên 2015 

Số 433/ĐHSPKT-

TPHCM 

(25/8/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

17  

H2.2.2.7  

Quyết định về việc ban hành hệ thống đánh giá năng lực thực 

hiện - KPIs áp dụng tại Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 279/ĐHSPKT-

QTCL 

(11/2/2014) 

P.QTCL  

18  

Quyết định về việc ban hành hệ thống đánh giá năng lực thực 

hiện - KPIs áp dụng tại Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

(Thay thế quyết định số 279/ĐHSPKT-QTCL ngày 11/2/2014 

Số 

1127/ĐHSPKT-

QTCL 

(22/12/2014) 

P.QTCL  
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19  
Thông báo về việc triển khai thí điểm hệ thống đánh giá năng 

lực thực hiện -KPIs áp dụng tại trường 2014 

Số 18/TB-

ĐHSPKT-QTCL 

(11/02/2014) 

P.QTCL  

20  
Thông báo về việc triển khai hệ thống đánh giá năng lực thực 

hiện - KPIs áp dụng tại Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 2014 

Số 143/TB-

ĐHSPKT 

(08/10/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

21  
Thông báo về việc tổ chức tập huấn Hệ thống đánh giá năng 

lực thực hiện – KPIs 2014 

Số 173/TB-

ĐHSPKT 

(04/12/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

22  
Hướng dẫn triển khai hệ thống đánh giá năng lực thực hiện - 

KPIs và hệ thống tác nghiệp điện tử 2015 

Số 13/HD-

ĐHSPKT 

(19/01/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

23  Thông báo về việc lập biểu mẫu kế hoạch KPIs 2015 

Số 17/TB-

ĐHSPKT 

(29/01/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

24  

H2.2.2.8  

Thống kê các minh chứng về công tác đào tạo 2011-2015 P.ĐT  

25  Thống kê các minh chứng về công tác quản lý sinh viên 2011-2015 P.TS&CTSV  

26  
Kế hoạch, thông báo, báo cáo về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân 
2011-2015 P.TS&CTSV  

27  Tổng hợp ý kiến đóng góp của HSSV HKI, HKII 2011-2015 P.TS&CTSV  

28  
Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo trường với 

sinh viên HKI, HKII 
2011-2015 P.TS&CTSV  

29  
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng về các vấn đề được 

đặt ra trong đối thoại HKI, HKII 
2011-2015 P.TS&CTSV  

30  
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo 

của Hiệu trưởng về các vấn đề được đặt ra trong đối thoại 
2011-2015 P.TS&CTSV  
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HKI, HKII 

31  H2.2.2.9  Báo cáo tình hình giảng dạy của giảng viên 2011-2015 P.TTGD  

32  

H2.2.2.10  

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường 

Số 86/2010/QĐ-

ĐHSPKT-QLKH 

(30/12/2010) 

P.KH&CN  

33  Công văn về việc báo cáo tình hình hoạt động KH&CN 2014 

Số 462/CV-

ĐHSPKT-QLKH 

(04/12/2014) 

P.KH&CN  

34  
Công văn về việc xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 

2016 

Số 110/CV-

ĐHSPKT 

(04/2/2015) 

P.KH&CN  

35  
Báo cáo tình hình thực hiện KHCN 5 năm 2011-2015, kế 

hoạch 2016, phương hướng 2016-2020 

Số 332/ 

ĐHSPKT-QLKH 

(24/6/2015) 

P.KH&CN  

36  

H2.2.2.11  

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và điều 

chỉnh 
2010, 2012 P.KHTC  

37  Công văn về việc báo cáo phục vụ kiểm toán năm 2015 

Số 284/CV-

ĐHSPKT 

(6/6/2015) 

P.KHTC  

38  Báo cáo tài chính 2011-2015 P.KHTC  

39  Quy định về quản lý các nguồn thu trong trường 

Số 162/TB –

ĐHSPKT 

(22/10/2014) 

P.KHTC  

40  Quy định về việc thu học phí 2012-2015 P.KHTC  

41  H2.2.2.12  Các báo cáo về công tác Lưu trữ 2010-2015 P.HCTH  
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Tiêu chí 2.3 

1  H2.2.3.1  

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ĐHSP Kỹ thuật 

TPHCM 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

P.TCCB  

2  

H2.2.3.2  

Quy định chức năng, nhiệm vụ; Trách nhiệm, quyền hạn của 

các lãnh đạo và nhân viên trong đơn vị  
2016 Đơn vị 

Lấy mẫu  

P.QHQT 

và 

K.ĐTCLC 

3  Website của các đơn vị 2016 Đơn vị 
Lấy mẫu 

K.CKM 

4  

H2.2.3.3  

Quyết định thành lập và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng 

tuyển sinh 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

5  
Quyết định thành lập và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng 

tuyển dụng 
2011-2015 P.TCCB  

6  
Quyết định thành lập và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng 

lương 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

7  
Quyết định thành lập và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thi 

tốt nghiệp 
2015-2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

8  H2.2.3.4  
Quyết định thành lập và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng 

Khoa học khoa 
2013 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Lấy mẫu 3 

khoa 

9  H2.2.3.5  Đánh giá CBVC hàng năm (Báo cáo công tác cá nhân) 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Lấy mẫu 
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10  
Thông báo phân công chuẩn bị các nội dung báo cáo năm học 

gửi Bộ GD&ĐT 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

11  

H2.2.3.6  

Nhà trường có kế hoạch phát triển đội ngũ giai đoạn 5 

năm: Thông báo về việc lập kế hoạch phát triển đội ngũ 

CBVC và kế hoạch đào tạo tiến sỹ giai đoạn 2011- 2015 

Số 93/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(27/9/2011) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  

Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đội ngũ cán 

bộ, viên chức Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 5 năm giai 

đoạn 2011 - 2015 

Số 129/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(02/12/2011) 

P.TCCB  

13  
Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo tiến sỹ giai 

đoạn 2011 - 2015 

Số 131/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(02/12/2011) 

P.TCCB  

14  
Thông báo về việc báo cáo tình hình nhân sự và định hướng 

phát triển giai đoạn 2013 - 2018 

Số73/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(12/12/2013) 

P.TCCB  

15  
Bảng tổng hợp kế hoạch phát triển đội ngũ giai đoạn 2015 - 

2020 
10/01/2014 P.TCCB  

16  

H2.2.3.7  

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng 

Số 539/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(09/6/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

17  
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, 

nhiệm kỳ 2013-2018 

Số 1425/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(16/7/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

18  Quyết định về Danh hiệu thi đua 2011-2015 P.TCCB H2.2.1.5 

19  
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua của Bộ 

GD&ĐT 
2011-2015 BGD&ĐT H2.2.1.5 
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Tiêu chí 2.4 

1  

H2.2.4.1  

Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn TNCS HCM Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2010 – 2012 

Số 41-QĐ/ĐTN 

(25/1/2011) 

BTV Thành 

đoàn 
 

2  
Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn TNCS HCM Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2012 – 2014 

Số 316-QĐ/ĐTN 

(10/7/2012) 

BTV Thành 

đoàn 
 

3  
Quyết định về việc công nhận BCH, BKT Hội Sinh viên VN 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VII (2013 – 2015) 

Số 51/QĐ-BTK-

TC (14/10/2013) 

BTK Hội sinh 

viên TPHCM 
 

4  
Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn TNCS HCM Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2017 

Số 1169-

QĐ/ĐTN-BTC 

(28/05/2015) 

BTV Thành 

đoàn 
 

5  
Quyết định về việc chuẩn y kiện toàn BCH Hội Sinh viên VN 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ VII (2013 – 2015) 

Số 22/QĐ-BTK-

TC 

(29/07/2015) 

BTK Hội sinh 

viên TPHCM 
 

6  Quyết định Ban hành quy chế Cán bộ Đoàn Đoàn TNCS HCM 
Số 1233-QĐ/TU 

(26/6/2012) 
Thành ủy  

7  
Thông báo về việc phân chia các ban chuyên môn và phụ trách 

đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017 

Số 01-TB/ĐTN 

(11/06/2015) 
Đoàn Trường  

8  
Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của BCH Đoàn 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2017 

Số 01-QĐ/ĐTN 

(12/6/2015) 
Đoàn Trường  

9  
Quyết định về việc bổ nhiệm Cửa hàng trưởng Cửa hàng 

Thanh niên nhiệm kỳ 2015 – 2017 

Số 04-QĐ/ĐTN 

(15/6/2015) 
Đoàn Trường  

10  
Quyết định về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm tư vấn 

– Hỗ trợ Sinh viên (SACUTE) nhiệm kỳ 2015 – 2017 

Số 04-QĐ/ĐTN 

(18/8/2015) 
Đoàn Trường  

11  H2.2.4.2  
Quyết định về việc chuẩn y UBKT Đảng bộ Trường ĐHSP Kỹ 

thuật TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 

Số 15-QĐ/TV 

(11/06/2010) 

BTV Đảng ủy 

khối 
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12  
Quyết định về chuẩn y BCH Đảng bộ Trường ĐHSP Kỹ thuật 

TPHCM nhiệm kỳ 2010 – 2015 

Số 20-QĐ/TV 

(11/06/2010) 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

13  
Thông báo về việc phân công Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm 

kỳ 2010-2015 

Số 30-TB/ĐU 

(24/06/2010) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

14  
Công văn về việc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và UVBCH 

Đảng bộ trường của đồng chí Thái Bá Cần 

Số 99-CV/ĐUK 

(17/06/2013) 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

15  
Công văn về việc chuẩn y bổ sung Bí thư Đảng bộ Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 

Số 53-QĐ/ĐUK 

(19/07/2013) 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

16  
Thông báo về việc phân công lại Ban chấp hành Đảng bộ 

trường nhiệm kỳ 2010-2015 

Số 50-TB/ĐU 

(18/03/2014) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

17  
Công văn về việc thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm của các 

đồng chí đảng viên Đảng bộ Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 33-TB/ĐUK 

(18/08/2014) 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

18  
Nghị quyết về việc ban hành quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 844-QĐ/ĐU 

(05/9/2014) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

19  
Thông báo về việc phân công lại Ban chấp hành Đảng bộ 

trường nhiệm kỳ 2010-2015 

Số 154-TB/ĐU 

(05/11/2014) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

20  

Quyết định về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2010-

2015 

Số 189-QĐ/ĐUK 

(08/12/2014) 

BTV Đảng ủy 

khối 
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21  
Thông báo về việc phân công lại Ban chấp hành Đảng bộ 

trường nhiệm kỳ 2010-2015 

Số 175-TB/ĐU 

(12/01/2015) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

22  
Quyết định về chuẩn y BCH Đảng bộ Trường ĐHSP Kỹ thuật 

TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Số 219-QĐ/ĐUK 

(21/04/2015) 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

23  
Quyết định về chuẩn y UBKT, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Số 220-QĐ/ĐUK 

(21/04/2015) 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

24  
Thông báo về việc phân công Ban chấp hành Đảng bộ trường 

nhiệm kỳ XV (2015-2020) 

Số 06-TB/ĐU 

(06/05/2015) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

25  

Quyết định về việc Ban hành quy chế làm việc Ban chấp hành 

Đảng bộ trường ĐHSP Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 

XV (2015 – 2020) 

Số 10-QĐ/ĐU 

(01/6/2015) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

26  
Quyết định về việc Ban hành quy chế dân chủ cơ sở Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 38-QĐ/ĐU 

(10/7/2015) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ 

thuậtTPHCM 

 

27  

Quyết định về việc Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy trường ĐHSP Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ XV (2015 – 2020) 

Số 100-QĐ/ĐU 

(05/10/2015) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

28  
Thông báo về việc phân công Ban chấp hành Đảng bộ trường 

Nhiệm kỳ XV (2015-2020) 

Số 60-TB/ĐU 

(06/01/2016) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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29  H2.2.4.3  Qui chế hoạt động của BCH Công đoàn trường  
Số 02/QĐ-CĐ 

(12/12/2012) 

Công đoàn 

trường 
 

30  

H2.2.4.4  

Hướng dẫn về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, 

phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm 
2013-2015 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

31  
Báo cáo về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và kết quả 

đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên 
2011-2015 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

32  

H2.2.4.5  

Kế hoạch về việc tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

trường lần thứ XV (2015-2020), tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng 

Số 223-KH/ĐU 

(20/03/2015) 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

33  
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Kỹ thuật 

TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 
15/4/2015 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

34  

H2.2.4.6  

Giấy khen Đảng bộ trường đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 

3 năm liền 2007-2009 
22/3/2010 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

35  

Giấy khen Đảng bộ trường có thành tích thực hiện cuộc vận 

động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

năm 2007 – 2010 

02/11/2012 
BTV Đảng ủy 

khối 
 

36  
Giấy khen thưởng Văn phòng Đảng ủy hoàn thành xuất sắc, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ 
2010, 2014, 2015 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

37  
Giấy khen thưởng Đảng bộ trường đạt thành tích xuất sắc 

trong công tác phát triển Đảng năm 2011 
26/3/2012 

BTV Đảng ủy 

khối 
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38  
Quyết định khen thưởng Đảng ủy trường hoàn thành tốt công 

tác tuyên giáo năm 2014 

Số 197-QĐ/ĐUK 

(22/01/2015) 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

39  
Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt 

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
2015, 2016 

BTV Đảng ủy 

khối 
 

40  
Quyết định về việc khen thưởng điển hình tiên tiến làm theo 

lời Bác 
2013-2015 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ 

thuậtTPHCM 

 

41  Quyết định về việc khen thưởng chi bộ và đảng viên 2013-2015 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

42  H2.2.4.7  Chương trình hoạt động năm học của Công đoàn trường 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

43  H2.2.4.8  Dự trù kinh phí hoạt động năm học của Công đoàn trường 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

44  H2.2.4.9  
Các biên bản họp liên tịch giữa Đảng ủy, BGH, Công đoàn và 

Đoàn Thanh niên 
2013-2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

45  

H2.2.4.10  

Kế hoạch Hội thao Công đoàn chào mừng 20/11 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

46  Kế hoạch Hội thao Công đoàn 30/4 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

47  Kế hoạch hội diễn văn nghệ Công đoàn chào mừng 30/4 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

48  
Kế hoạch và thông báo hoạt động chào mừng Ngày quốc tế 

phụ nữ 8/3 
2011-2015 

Công đoàn 

trường 
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49  Kế hoạch Hội thi Tìm hiểu Pháp luật 2013-2015 
Công đoàn 

trường 
 

50  Thông báo tổ chức thi Tìm hiểu AUN-QA khối CBVC  
47/TB-CĐ 

(17/12/2015) 

Công đoàn 

trường 
 

51  
Thông báo chương trình thăm hỏi công đoàn viên có hoàn 

cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 
2011-2015 

Công đoàn 

trường 
 

52  Thông báo tổ chức Nghỉ hè cho CBVC 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

53  Thông báo về tặng quà tết cho CBVC 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

54  

H2.2.4.11  

Báo cáo Tổng kết năm học của Trường 2011-2015 Nhà trường  

55  Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn các năm 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

56  

H2.2.4.12  

Thông báo về tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

57  Biên bản Hội nghị CBVC 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

58  Nghị quyết Hội nghị CBVC các năm 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

59  Báo cáo tổng hợp ý kiến từ Hội nghị CBVC các cấp 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

60  

H2.2.4.13  

Quyết định công nhận Kết quả thi đua của Liên đoàn Lao động 

TPHCM 
2012, 2015 

Liên đoàn LĐ 

TPHCM 
 

61  Kết quả thi đua cuối năm của các Công đoàn bộ phận 2011-2015 
Công đoàn 

trường 
 

62  Quyết định khen thưởng đơn vị Xuất sắc của Liên đoàn Lao 2013, 2015 LĐLĐ  
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động TPHCM TPHCM 

63  
Quyết định tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam năm 2012 
2012 

Tổng LĐLĐ 

VN 
 

64  H2.2.4.14  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2011-2015 Đoàn Trường  

65  

H2.2.4.15  

Hướng dẫn về việc đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong 

trào Thanh niên khu vực Trường học 
2011-2015 

BTV Thành 

đoàn 
 

66  

Hướng dẫn về việc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức HCM; phương hướng nhiệm vụ 

Số 26-HD/ĐTN 

(25/01/2014) 

BTV Thành 

đoàn 
 

67  
Hướng dẫn bình chọn tuyên dương thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác 
2011, 2013 Đoàn Trường  

68  
Kế hoạch kiểm tra, tổng kết công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên khu vực trường học 
2011-2015 Đoàn Trường  

69  
Thông báo kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên của Trường ĐH, CĐ- TCCN trực thuộc Thành Đoàn 
2011-2015 Đoàn Trường  

70  
Thông báo/ Hướng dẫn về việc tổ chức đánh giá lao động Bí 

thư chi đoàn các cấp 
2013-2015 Đoàn Trường  

71  H2.2.4.16  Danh hiệu thi đua cuối năm của Đoàn trường 2011-2015 Đoàn Trường  

Tiêu chí 2.5 

1  

H2.2.5.1  

Quy định của Bộ GD&ĐT về việc thành lập đơn vị/bộ phận 

đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường 

Số 76/2007/QĐ-

BGDĐT 

(14/12/2007) 

Bộ GD&ĐT  

2  Quyết định thành lập phòng Quản lý Chất lượng 

Số 674/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(26/8/2008) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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3  Sơ đồ tổ chức của phòng Quản lý Chất lượng 

HD-PQLCL-

SĐTC 

(01/9/2008) 

P. ĐBCL  

4  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý Chất lượng 

HD-PQLCL-

CNNV 

(01/9/2008) 

P. ĐBCL  

5  Mô tả trách nhiệm – quyền hạn việc của trưởng phòng 

HD-PQLCL-

TNQHTP 

(01/10/2008) 

P. ĐBCL  

6  Mô tả trách nhiệm – quyền hạn việc của chuyên viên ISO 
TNQHCVISO 

(01/10/2008) 
P. ĐBCL  

7  
Mô tả trách nhiệm – quyền hạn việc của chuyên viên kiểm 

định 

TNQHCVKĐ 

(01/10/2008) 
P. ĐBCL  

8  

H2.2.5.2 H 

QĐ về việc đổi tên phòng Quản lý Chất lượng thành phòng 

Đảm bảo Chất lượng 

Số 718/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(5/9/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

9  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đảm bảo Chất lượng 2015 P. ĐBCL  

10  Sơ đồ tổ chức của phòng Đảm bảo Chất lượng 2015 P. ĐBCL  

11  
Mô tả trách nhiệm – quyền hạn việc của trưởng phòng, phó 

phòng và các chuyên viên 
2015 P. ĐBCL  

12  

H2.2.5.3 H 

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng 

Số 726/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(05/9/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

13  
Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Đinh Thành Ngân giữ chức 

vụ trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng 
Số 2440/QĐ-

ĐHSPKT 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 
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(24/11/2015) TPHCM 

14  
Quyết định về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Thủy giữ chức 

vụ Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng 

Số 995/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(07/11/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

15  

- Quyết định tuyển chọn và cấp thể kiểm định viên kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 

năm 2014 

- Chứng chỉ Đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng 

giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp của TS. Ngô Văn 

Thuyên 

- Thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục của TS. 

Ngô Văn Thuyên 

- Danh sách đánh giá viên của AUN có tên TS. Ngô Văn 

Thuyên 

Số 81/QĐ-

KTKĐCLGD 

(20/10/2014) 

0000046/KĐ-46 

P.ĐBCL  

16  H2.2.5.4  

- QĐ khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” QĐ 

về việc tặng giấy khen và Giấy khen cho tập thể thực hiện tốt 

công tác đánh giá ngoài 03 CTĐT theo AUN-QA 

- QĐ về việc tặng giấy khen và Giấy khen cho các cá nhân 

thực hiện tốt công tác đánh giá ngoài 03 CTĐT theo AUN-Q 

2011-2015 

Số 798/QĐ-

ĐHSPKT 

(29/4/2016) 

Số 796/QĐ-

ĐHSPKT 

(29/4/2016) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

17  

H2.2.5.5  

Quyết định về việc cử cán bộ đi học cao học và bằng Thạc sỹ 

Đo lường và đánh giá trong giáo dục của chuyên viên Nguyễn 

Thị Mỹ Nhân (Bằng cao học số 1550/QĐ-ĐHQGHN ngày 

25/4/2015) 

Số 30/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(18/ 01/ 2013) 

P.TCCB  

18  
Giấy chứng nhận hoàn thành các khóa học “Kỹ năng phân tích 

công việc, xây dựng bảng mô tả công việc & Đánh giá kết quả 

công việc”, “Nâng cao năng lực quản lý”, “Năng lực làm việc 

2013-2016 P.ĐBCL  
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hiệu quả”, “Quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên 

viên”, “Leadership Skills Development Program”, “Kiểm định 

viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp” của các CBVC phòng ĐBCL 

19  H2.2.5.6 H 

Giấy chứng nhận đạt kết quả khóa học “Đánh giá nội bộ hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008”, “Kỹ 

năng triển khai, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2008” của các CBVC phòng ĐBCL 

2006-2014 
TTKTTC 

ĐLCL3 
 

20  H2.2.5.7  

Các quyết định, giấy chứng nhận CBVC phòng ĐBCL tham 

dự khóa tập huấn về ĐBCL bên trong do VULII- HEEAP, 

ASEAN-QA và SEAMEO tổ chức 

2013-2016 P.ĐBCL  

21  H2.2.5.8  

Các quyết định, giấy chứng nhận CBVC phòng ĐBCL tham 

dự khóa tập huấn về kiểm định viên, viết báo cáo tự đánh giá, 

kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý đào tạo,... do 

VULII- HEEAP, Cục KT&KĐCLGD, TTKT&ĐGCLGD-

ĐHQG TPHCM, Trường ĐHSPKT (mời chuyên gia nước 

ngoài) tổ chức 

2012-2016 P.ĐBCL  

22  H2.2.5.9  

Các quyết định, giấy chứng nhận CBVC phòng ĐBCL và các 

Khoa tham dự khóa tập huấn đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn 

AUN-QA, công tác đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài cấp 

CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA do AUN-QA tổ chức 

2014-2016 
Tổ chức  

AUN-QA 
 

23  
H2.2.5.10  

Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ thường xuyên 2011-2015 P.ĐBCL  

24  Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ định kỳ HKI và năm học 2011-2015 P.ĐBCL  

25  

H2.2.5.11  

Báo cáo về việc đánh giá tác động của các văn bản chính sách 

phát triển GDĐH 

Số 46/BC-QLCL 

(11/10/2011) 
P.QLCL  

26  Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác 
Số 57/BC-QLCL 

(22/5/2012) 
P.QLCL  

27  Báo cáo sơ kết một năm thực hiện chương trình hành động Số 62/BC-QLCL P.QLCL  
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“Nâng cao năng lực đội ngũ CBVC – Nhân tố quyết định sự 

phát triển bền vững của Nhà trường” 

(25/7/2012) 

28  
Báo cáo về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 

2011-2012 

Số 63/BC-QLCL 

(5/9/2012) 
P.QLCL  

29  Báo cáo về việc thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg 
Số 64/BC-QLCL 

(10/9/2012) 
P.QLCL  

30  

Báo cáo sơ kết HKI việc thực hiện kế hoạch 130/KH-

ĐHSPKT ngày 15/11/2012 của Nhà trường về Đảm bảo chất 

lượng toàn diện trong triển khai các TCĐT 150 TC 

Số 70/BC-QLCL 

(01/02/2013) 
P.QLCL  

31  
Báo cáo quá trình tiếp cận với tiêu chuẩn kiểm định trong khu 

vực ASEAN của Trường 

Số 72/BC-QLCL 

(26/04/2013) 
P.QLCL  

32  
Báo cáo kết quả thống kê phiếu khảo sát về hệ thống các quy 

trình của Nhà trường 

Số 75/BC-QLCL 

(04/05/2013) 
P.QLCL  

33  

Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch 130/KH-ĐHSPKT ngày 

15/11/2012 của Nhà trường về Đảm bảo chất lượng toàn diện 

trong triển khai các TCĐT 150 TC 

Số 76/BC-QLCL 

(04/05/2013) 
P.QLCL  

34  

Báo cáo về việc tích hợp dự án HEEAP vào kế hoạch chiến 

lược trung hạn của nhà trường giai đoạn 2014-2015 mảng đảm 

bảo chất lượng 

Số 04/BC-ĐBCL 

(16/6/2014) 
P.ĐBCL  

35  Báo cáo Sơ kết HKI và báo cáo tổng kết năm học 2011-2015 P.ĐBCL  

36  

H2.2.5.12  

Báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

37  
Báo cáo công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục 

ĐH và TCCN năm 2015, 2016 

Số 137/BC-

ĐHSPKT 

(16/3/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

38  Báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm các tiêu chí cho dự thảo Số 264/BC- Trường ĐHSP  
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phân tầng cơ sở giáo dục đại học ĐHSPKT 

(27/5/2015) 

Kỹ thuật 

TPHCM 

39  H2.2.5.13  
Báo cáo tự đánh giá chương trình giáo dục SPKTCN trình độ  

ĐH ngành Điện Công nghiệp năm 2012 
10/2010 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

40  

H2.2.5.14  

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các 

nhóm công tác chuyên trách kiểm định chất lượng Trường 

Số 1240/QĐ-

ĐHSPKT 

(12/6/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

41  

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký 

và các nhóm công tác chuyên trách kiểm định chất lượng 

Trường 

Số 59/QĐ-

ĐHSPKT 

(12/01/2016) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

42  Kế hoạch tự đánh giá Chất lượng Trường 

Số 172/KH-

ĐHSPKT 

(31/8/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

43  Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục 
Số 102/TTKĐ 

(04/8/2016) 
TTKĐ  

44  

H2.2.5.15  

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT theo chuẩn 

AUN 

Số 1245/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(10/12/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

45  
Quyết định thành lập các nhóm chuyên trách hỗ trợ công tác 

kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN 

Số 730/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(26/8/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

46  Tờ trình về công tác kiểm định CTĐT theo chuẩn AUN 

Số 01 TTr/ĐBCL 

ngày 

(18/10/2013) 

P.ĐBCL  

47  
Biên bản cuộc họp về lộ trình viết báo cáo tự đánh giá CTĐT 

theo chuẩn AUN 

Số 03/BB-ĐBCL 

ngày (27/6/2014) 
P.ĐBCL  
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48  Kế hoạch đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN 2015 P.ĐBCL  

49  
Báo cáo tổng kết công tác đánh giá ngoài 3 CTĐT theo chuẩn 

AUN-QA 

Số 17/BC-ĐBCL 

(30/8/2016) 
P.ĐBCL  

50  

H2.2.5.16  

Website Phòng Đảm bảo chất lượng 2016 P.ĐBCL 
In giao 

diện 

51  Danh mục 42 quy trình ISO 2016 P.ĐBCL 
In giao 

diện 

52  H2.2.5.17  Sổ tay Giảng viên 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

In giao 

diện 

53  H2.2.5.18  Sổ tay Đảm bảo chất lượng 
ST-P.ĐBCL 

(01/01/2016) 
P.ĐBCL H2.2.2.4 

Tiêu chí 2.6 

1  H2.2.6.1  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định. 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

P.QTCL  

2  H2.2.6.2  
Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất 

lượng năm học của Trường 
2011-2015 P.ĐBCL  

3  
H2.2.6.3  

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 2011-2015 HCTH  

4  Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-2015 HCTH H2.2.4.11 

5  H2.2.6.4  Quyết định về việc thành lập Phòng Quản trị chiến lược 

Số 705/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(05/9/2013) 

P.TCCB  

6  H2.2.6.5  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 
Số 632/ĐHSPKT 

(21/7/2014) 
P.QTCL 

H1.1.1.2 
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7  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

P.QTCL H1.1.1.3 

Tiêu chí 2.7 

1  

H2.2.7.1  

Thông báo tổng kết năm học của nhà trường 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H2.2.1.5 

2  Các văn bản phân công thực hiện các báo cáo 2011-2015 P.HCTH  

3  
Các thông báo của phòng HCTH đôn đốc việc thực hiện đúng 

tiến độ các báo cáo 
20122-2015 P.HCTH  

4  H2.2.7.2  Báo cáo tổng kết năm học của Trường 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H2.2.4.11 

5  H2.2.7.3  Báo cáo tài chính 2011-2015 P. KHTC H2.2.2.11 

6  

H2.2.7.4  

Báo cáo sơ kết đào tạo theo nhu cầu xã hội 
Số 49/ĐHSPKT 

(06/04/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

7  Các báo cáo về công tác Liên kết đào tạo quốc tế 2010-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  Các báo cáo về công tác Tuyển sinh 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

9  Các báo cáo về công tác Đào tạo Thạc sĩ 2011, 2013-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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10  Các báo cáo về công tác Đào tạo liên thông 2012-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

11  Các báo cáo về công tác TCCN 2013-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  Các báo cáo về công tác Đào tạo nghiệp vụ sư phạm 2011, 2013, 2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

13  

H2.2.7.5  

Báo cáo v/v Chuẩn bị báo cáo thực hiện nghị quyết 

35/2009/QH12 và NQ 50/2010/QH12 về các nội dung liên 

quan đến giáo dục đại học 

Số 208/BC-

ĐHSPKT 

(11/09/2012) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

14  
Báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg về đổi 

mới quản lý giáo dục 

Số 210/BC-

ĐHSPKT-TCCB 

(15/08/2012) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

15  

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 57/QĐ/TW ngày 

03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị 

nội bộ của Đảng” 

Số 169/BC-

ĐHSPKT-TCCB 

(10/08/2012) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

16  Báo cáo công tác giáo dục chính trị tư tưởng 2011-2015 P.TS&CTSV  

17  

H2.2.7.6  

Báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện trong học 

sinh sinh viên và cơ chế chính sách đối với học sinh sinh viên 

tham gia các hoạt động tình nguyện từ năm 2000 đến nay 

Số 77/BC-

ĐHSPKT 

(04/02/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

18  Báo cáo kết quả xây dựng ký túc xá văn hóa  2011-2015 BQL KTX  

19  Thống kê báo cáo về công tác phong trào thể dục thể thao 2013, 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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20   H2.2.7.7  Các báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 2010-2015 P.KH&CN  

21  

H2.2.7.8  

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 2013, 2014 Ban TTND  

22  Các báo cáo về công tác Phòng chống tham nhũng 2010, 2012, 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

23  Các báo cáo về công tác Nhân sự 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

24  Các báo cáo về công tác An ninh, trật tự 2013-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

25  Các báo cáo về công tác Quản lý HSSV 2010-2012 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

26  Các báo cáo về Hoạt động thanh tra 2010, 2011, 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

27  Các báo cáo về Hoạt động xây dựng 2010-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

28  Các báo cáo về công tác Tài chính, CSVC 2010-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

29  Các báo cáo về công tác Thi đua 2010-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

30  Các báo cáo về công tác ĐBCL 2015 Trường ĐHSP  



30 

Kỹ thuật 

TPHCM 

31  Báo cáo thống kê năm học 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

32  H2.2.7.9  Các báo cáo về công tác Lưu trữ 2010-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H2.2.2.12 

33  H2.2.7.10  Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ 

QT-PHCTH-

KSLTHS 

(1/12/2011) 

P.HCTH  

34  H2.2.7.11  
Thông báo, tờ trình, danh sách điểm danh về việc tổ chức lớp 

tập huấn soạn thảo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu 
2015 P.HCTH  

TIÊU CHUẨN 3 

Tiêu chí 3.1 

1  

H3.3.1.1  

Luật giáo dục 2005 

Số 

38/2005/QH11(14

/6/2005) 

Quốc hội  

2  Luật giáo dục đại học 2012 

Số 

08/2012/QH13(18

/6/2012) 

Quốc hội  

3  
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

giáo dục đại học 

Số 141/2013/NĐ-

CP(24/10/2013) 
Chính phủ  

4  Quyết định điều lệ trường đại học 

Số 70/2014/QĐ-

TTg 

(10/12/2014) 

Thủ tướng 

chính phủ 
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5  

Quyết định số 144/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban 

hành danh sách ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học của 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 144/QĐ-

BGDĐT 

(07/01/2011) 

Bộ GD&ĐT  

6  
Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt 

và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 

Số 04/2011/TT-

BGDĐT 

(28/01/2011) 

Bộ GD&ĐT  

7  

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

Số 08/2011/TT-

BGDĐT 

(17/02/2011) 

Bộ GD&ĐT  

8  
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành 

trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

Số 

8607/BGDĐT-

GDĐH 

(14/12/2012) 

Bộ GD&ĐT  

9  Thông tư Ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ 

Số 10/2009/TT-

BGDĐT 

(07/5/2009) 

Bộ GD&ĐT  

10  

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2009/TT-BGDĐT 

Số 05/2012/TT-

BGDĐT 

(15/02/2012) 

Bộ GD&ĐT  

11  Thông tư ban hành Qui chế đào tạo trình độ Thạc sỹ 

Số 15/2014/TT-

BGDĐT 

(15/5/2014) 

Bộ GD&ĐT  

12  

Thông tư quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

theo từng trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT 

(16/4/2015) 

Bộ GD&ĐT  
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13  

H3.3.1.2  

Quy trình lập và điều chỉnh chương trình đào tạo 2005 
QT-PĐT-LCTĐT 

(01/8/2005) 
P.ĐBCL  

14  Quy trình xây dựng mới CTĐT và điều chỉnh chương trình 
QT-PĐT-LCTĐT 

(28/8/2015) 
P.ĐBCL  

15  H3.3.1.3  
Khảo sát các bên liên quan trong việc mở ngành chương trình 

đào tạo  
2015 Khoa  

16  
H3.3.1.4  

Hồ sơ Đề án mở ngành đào tạo  2015 PĐT 
Lấy mẫu 

ĐH, Tiến sĩ 

17  Quyết định của Bộ GD&ĐT cho phép Trường mở ngành 2016 PĐT  

18  

H3.3.1.5  

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo ĐH, CĐ 
2012, 2014, 2015 P.ĐT  

19  Các Sổ tay sinh viên có CTĐT 2010-2012 P.ĐT  

20  Website của nhà trường công khai các CTĐT 2016 
www.aao.hcm

ute.edu.vn 
 

Tiêu chí 3.2 

1  

H3.3.2.1  

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

Số 08/2011/TT-

BGDĐT 

(17-02-2011) 

Bộ GD&ĐT  

2  
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành 

trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

Số 

8607/BGDĐT-

GDĐH 

(14/12/2012) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

3  
Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy định xây 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT  
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dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sỹ, tiến sỹ 

(16/04/2015) 

4  
Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại 

học 

Số 55/2012/TT-

BGDĐT 

(25/12/2012) 

Bộ GD&ĐT  

5  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo 

liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

Số 08/2015/TT 

(21/04/2015) 
Bộ GD&ĐT  

6  

H3.3.2.2  

Quyết định thành lập Ban xây dựng và triển khai đề án “Xây 

dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO” 

Số 14/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(12/01/2011) 

P.ĐT  

7  

Thông báo về việc lập kế hoạch xây dựng CTĐT 150 tín chỉ 

(xây dựng chuẩn đầu ra, kế hoạch đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần) 

Số 145/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(02/3/2011) 

P.ĐT  

8  

Thông báo về việc thực hiện các CTĐT hiện hành sau chuyển 

đổi (Ghi tên ngành đào tạo trên bằng tốt nghiệp, hiệu chỉnh và 

đặt tên các CTĐT) 

Số 184/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(7/4/2011) 

P.ĐT  

9  
Thông báo về việc thực hiện các CTĐT hiện hành sau chuyển 

đổi 

Số 297/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(25/5/2011) 

P.ĐT  

10  Thông báo kế hoạch hoàn thiện CTĐT 150 tín chỉ 

Số 693/KH-

ĐHSPKT-ĐT 

(28/10/2011) 

P.ĐT  

11  
H3.3.2.3  

Quyết định về việc xây dựng các CTĐT và phân bố các học 

phần giáo dục đại cương, các học phần SPKT trong các CTĐT 

150 tín chỉ 

Số 706/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(14/11/2011) 

P.ĐT  

12  Báo cáo kết quả họp kiểm tra tiến độ xây dựng CTĐT 150 tín Số 732/BC- P.ĐT  
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chỉ ĐHSPKT-ĐT 

(24/11/201)1 

13  
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký hội thảo xây dựng 

CTĐT và biên soạn đề cương chi tiết theo tiếp cận CDIO 

Số 738/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(05/12/2011) 

P.ĐT  

14  
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký tập huấn biên soạn đề 

cương chi tiết theo tiếp cận CDIO 

Số 739/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(06/12/2011) 

P.ĐT  

15  

H3.3.2.4  

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo ĐH, CĐ 
2012, 2014, 2015 P.ĐT  

16  Chương trình đào tạo của trường 2016 P.ĐT  

17  Các bảng mapping chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra 2015 P.ĐT 
Lấy mẫu 2 

ngành 

18  Sổ tay sinh viên 2011-2015 P.ĐT  

19  Link website trường công bố chuẩn đầu ra của các CTĐT 2016 P.ĐT 
In giao 

diện 

20  

H3.3.2.5  

Đề cương chi tiết các học phần (mẫu) 
BM6/QT-PĐT-

LCTĐT 
Khoa  

21  Hồ sơ giảng dạy của học phần (mẫu) 2015 Khoa  

22  
Các bảng mapping chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo 
2015 Khoa 

Hồ sơ môn 

học 

23  

H3.3.2.6  

Quy trình xây dựng mới CTĐT và điều chỉnh chương trình 
QT-PĐT-LCTĐT 

(28/8/2015) 
P.ĐBCL H3.3.1.2 

24  
Khảo sát các bên liên quan trong việc mở ngành chương trình 

đào tạo 
2015 Khoa H3.3.1.3 
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25  
Các quyết định thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT hoặc hợp 

đồng thẩm định CTĐT (Hồ sơ đề án mở ngành đào tạo) 
2015 Khoa H3.3.1.4 

26  
Biên bản họp Hội đồng KH và ĐT Trường (Hồ sơ đề án mở 

ngành đào tạo) 
2015 Khoa H3.3.1.4 

27  
Phiếu phản biện/thẩm định chương trình đào tạo (Hồ sơ đề án 

mở ngành đào tạo) 
2015 Khoa H3.3.1.4 

28  
Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên có việc làm sau 

khi tốt nghiệp 
2011-2015 P.ĐBCL  

29  
Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên về chất lượng 

giảng dạy của GV 
2011-2015 

P.ĐT 

P.ĐBCL 
 

30  
Biên bản họp cải tiến CTĐT sau khi điều tra ý kiến của các 

bên liên quan (Cựu sinh viên, doanh nghiệp, sinh viên,...) 
2014 Khoa H3.3.6.5 

Tiêu chí 3.3 

1  

H3.3.3.1  

Luật giáo dục 2005 
Số 38/2005/QH11 

(14/6/2005) 
Quốc hội H3.3.1.1 

2  Luật giáo dục đại học 2012 
Số 08/2012/QH13 

(18/6/2012) 
Quốc hội H3.3.1.1 

3  
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

giáo dục đại học 

Số 141/2013/NĐ-

CP 

(24/10/2013) 

Chính phủ H3.3.1.1 

4  Quyết định điều lệ trường đại học 

Số 70/2014/QĐ-

TTg 

(10/12/2014) 

Thủ tướng 

chính phủ 
H3.3.1.1 

5  
Quyết định số 144/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban 

hành danh sách ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học của 

Số 144/QĐ-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 
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Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM (07/01/2011) 

6  
Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt 

và sử dụng giáo trình giáo dục đại học 

Số 04/2011/TT-

BGDĐT 

(28/11/2011) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

7  

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào 

tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

Số 08/2011/TT-

BGDĐT(17/02/20

11) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

8  
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành 

trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

Số 

8607/BGDĐT-

GDĐH 

(14/12/2012) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

9  Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ 

Số 10/2009/TT-

BGDĐT 

(7/5/2009) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

10  

Thông tư ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Thông 

tư số 10/2009/TT-BGDĐT 

Số 05/2012/TT-

BGDĐT 

(15/02/2012) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

11  Thông tư ban hành Qui chế đào tạo trình độ Thạc sỹ 

Số 15/2014/TT-

BGDĐT 

(15/5/2014) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

12  

Thông tư quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

theo từng trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT 

(16/4/2015) 

Bộ GD&ĐT H3.3.1.1 

13  H3.3.3.2  
Hồ sơ xây dựng các CTĐT chính quy đã được phê duyệt và tổ 

chức thực hiện 
2012 P.ĐT  



37 

14  

H3.3.3.3  

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo ĐH, CĐ 
2012, 2014, 2015 P.ĐT H3.3.1.5 

15  
Các Quyết định được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành trình 

độ đại học, cao đẳng 
2011, 2013, 2014 Bộ GD&ĐT  

16  
Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần tương ứng 

của hệ chính quy (mẫu) 
2015 P.ĐT  

17  Các chương trình đào tạo không chính quy 2011, 2014 P.ĐTKCQ  

18  

H3.3.3.4  

Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hình thức vừa làm vừa học” 

Số 36/2007/QĐ-

BGD&ĐT 

(28/6/2007) 

Bộ GD&ĐT  

19  
Quyết định 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-

BGD&ĐT 

(15/08/2007) 

Bộ GD&ĐT  

20  
Quyết định về việc Ban hành Quy định về liên kết đào tạo 

trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 

Số 42/2008/QĐ-

BGDĐT 

(28/07/2008) 

Bộ GD&ĐT  

21  
Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học và cao 

đẳng hình thức vừa làm vừa học 

Số 62/2008/QĐ-

BGDĐT 

(25/11/2008) 

Bộ GD&ĐT  

22  

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban 

hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 

25/11/2008 của Bộ GD&ĐT 

Số 15/2011/TT-

BGDĐT 

(9/4/2011) 

Bộ GD&ĐT  

23  

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo đại học và 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 của Bộ GD&ĐT 

Số 57/2012/TT-

BGDĐT 

(27/12/2012) 

Bộ GD&ĐT  
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24  
Văn bản hợp nhất về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-

BGDĐT 

(15/5/2014) 

Bộ GD&ĐT  

25  

Hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 

Kỹ thuật TPHCM 

Số 125/QC-

ĐHSPKT 

(22/12/2008) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

26  
Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại 

học 

Số 55/2012/TT-

BGDĐT 

(25/12/2012) 

Bộ GD&ĐT  

27  
Quy định và các biểu mẫu thực hiện quản lý điều hành các lớp 

liên kết đào tạo tai địa phương 
02/2006 P.ĐTKCQ  

28  
Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các học phần hệ đào 

tạo không chính quy (mẫu) 
2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H3.3.3.3 

29  

H3.3.3.5  

Quy định về việc bổ sung hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 130/QC-

ĐHSPKT-ĐT 

(30/9/2013) 

P.ĐT  

30  
Quyết định về việc ban hành quy định về kiểm tra đánh giá 

học phần 

Số 1163/QĐ-

ĐHSPKT 

(28/05/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

31  Mẫu biên bản khảo sát cơ sở liên kết 

Số 956/ĐHSPKT-

ĐTTC 

Số 16/ĐTTC 

Số 844/ĐTTC 

Số 843/ĐTTC 

P.ĐTKCQ  

32  Các thiết bị đem đi dạy tại địa phương 2011-2015 Khoa/P.TBVT  
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Tiêu chí 3.4 

1  

H3.3.4.1 

Quy trình lập và điều chỉnh chương trình đào tạo 2005 
QT-PĐT-LCTDT 

(01/8/2005) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H3.3.1.2 

2  Quy trình xây dựng mới CTĐT và điều chỉnh chương trình 
QT-PĐT-LCTĐT 

(28/8/2015) 
P.ĐBCL H3.3.1.2 

3  H3.3.4.2 

Hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 

Kỹ thuật TPHCM 

Số 125/QC-

ĐHSPKT-ĐT 

(22/12/2008) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H3.3.3.4 

4  

H3.3.4.3 

Quy định về việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo đại học, 

cao đẳng 

Số 547/ĐHSPKT-

ĐT 

(01/11/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

5  

Quy định về xây dựng các CTĐT và phân bố các học phần 

giáo dục đại cương, các học phần SPKT trong các CTĐT 150 

tín chỉ 

Số 706/QĐ- 

ĐHSPKT-ĐT 

(14/11/2011) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

6  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo ĐH, CĐ 
2012, 2014, 2015 P.ĐT H3.3.1.5 

7  

H3.3.4.4 

Thông báo về việc rà soát CTĐT 150 tín chỉ (chuẩn bị & thực 

hiện giảng dạy các học phần trong các CTĐT 150 tín chỉ) 

Số 378/ĐHSPKT-

ĐT 

(01/12/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  
Thông báo về việc rà soát đề cương chi tiết và hồ sơ giảng dạy 

CTĐT 150 tín chỉ 

Số 222/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(10/03/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

9  
Kế hoạch về việc triển khai biên soạn tài liệu và giảng dạy các 

học phần CTĐT 150 TC sử dụng tiếng Anh 

Số 175/KH-

ĐHSPKT-ĐT 

(10/12/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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10  
Thông báo về việc rà soát và đăng ký viết bổ sung giáo trình, 

đề cương chi tiết cho CTĐT 150 tín chỉ 

Số 76/TB-

ĐHSPKT 

(19/5/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

11  Hồ sơ về việc điều chỉnh CTĐT và Đề cương chi tiết 2014-2016 Khoa  

12  

H3.3.4.5 

Thông tư về việc Ban hành quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT 

(16/04/2015) 

Bộ GD&ĐT  

13  Kế hoạch, biên bản, khảo sát về việc đánh giá lại CTĐT  2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Lấy mẫu 1 

khoa 

14  H3.3.4.6 
Hồ sơ minh chứng tổ chức hội thảo chức thẩm định và đánh 

giá định kỳ hiệu quả của CTĐT của các Khoa 
2014-2016 Khoa  

Tiêu chí 3.5 

1  

H3.3.5.1  

Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại 

học 

Số 55/2012/TT-

BGDĐT 

(25/12/2012) 

Bộ GD&ĐT  

2  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo 

liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

Số 08/2015/TT 

(21/04/2015) 
Bộ GD&ĐT  

3  

H3.3.5.2  

Quy định về việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo đại học, 

cao đẳng 

Số 547/QĐ-

ĐHSPKT 

(01/11/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

4  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo ĐH, CĐ 2012 
2012 P.ĐT  

5  H3.3.5.3  Quy định về việc xây dựng các chương trình đào tạo chuyên 
Số 154/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 
P.ĐT  
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ngành và phân bổ sinh viên theo các chuyên ngành đào tạo (19/06/2013) 

6  

Hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 

Kỹ thuật TPHCM 

Số 125/QC-

ĐHSPKT-ĐT 

(22/12/2008) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H3.3.3.4 

7  
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào 

tạo 

Số 262/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(24/03/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  H3.3.5.4 H 
Quy định về việc sửa đổi bổ sung khung chương trình đào tạo 

đại học liên thông từ cao đẳng nghề 

Số 27/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(06/02/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

9  

H3.3.5.5  

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện xét chuyển trình độ và 

hệ đào tạo 

Số 422/HD-

ĐHSPKT-ĐT 

(31/08/2012) 

P.ĐT  

10  
Thống kê số lượng SV chuyển từ trình độ đại học xuống hệ 

cao đẳng, TCCN của từng năm học 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

11  H3.3.5.6  
Thống kê số lượng SV học thêm CTĐT thứ 2 tại trường trong 

5 năm 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  

H3.3.5.7  

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ  

Số 15/2014/TT-

BGDĐT 

(15/05/2014) 

Bộ GD&ĐT  

13  
Quy định việc học bổ sung kiến thức của CTĐT bậc thạc sỹ 

đối với người tốt nghiệp đại học theo ngành gần và ngành khác 

Số 1201/QĐ-

ĐHSPKT 

(16/5/2014) 

P.ĐT  

14  
Quyết định các học phần nghiên cứu sinh cần học bổ sung đối 

với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh 

đã có bằng thạc sỹ nhưng ở chuyên ngành gần với chuyên 

Số 694/QĐ-

ĐHSPKT 
P.ĐT  
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ngành đào tạo trình độ tiến sỹ (15/3/2012) 

15  
Bảng thống kê về tình hình liên thông của CTĐT 

(Báo cáo thống kê năm học) 
2011-2015 P.ĐT  

16  
Hồ sơ/biên bản/thỏa thuận về đào tạo liên thông của các ngành 

đào tạo với các cơ sở giáo dục khác trong nước 
2016 ĐTKCQ  

17  

H3.3.5.8  

Thông báo về việc hoàn thiện các chương trình đào tạo liên 

thông cao đẳng nghề 

Số 126/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(26/05/2015) 

P.ĐT  

18  
Quyết định về việc ban hành Chuẩn đầu ra và chương trình 

đào tạo 27 ngành đào tạo trình độ đại học 2015 
2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

19  Quyết định về việc ban hành CTĐT trình độ thạc sỹ, tiến sỹ 2012, 2014-2016 P.ĐT  

20  

H3.3.5.9  

Quyết định ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành 

khác với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển nghiên cứu 

sinh và học bổ sung kiến thức 

2012, 2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 21  
Công văn của Trường cho phép SV được phép dự thi cao học 

khi đủ điều kiện tốt nghiệp 

Số 80/GĐN-SĐH 

(11/9/2014) 
P.ĐT 

22  
Công văn của Trường về việc xét tuyển thẳng cao học sinh 

viên tốt nghiệp loại giỏi 

Số 59/GĐN-SĐH 

(25/4/2016) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Tiêu chí 3.6 

1  H3.3.6.1  

Thông tư quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

theo từng trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT 

(16/4/2015) 

Bộ GD&ĐT  
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2  Quy trình xây dựng mới CTĐT và điều chỉnh chương trình 
QT-PĐT-LCTĐT 

(28/8/2015) 
P.ĐBCL H3.3.1.2 

3  

H3.3.6.2  

Tờ trình, quyết định về việc triển khai xây dựng CTĐT 150 tín 

chỉ 
2011-2012 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

4  
Hồ sơ xây dựng CTĐT 150 tín chỉ, bao gồm phiếu khảo sát, 

bản phản biện và các biên bản họp 
2011-2015 Khoa  

5  
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo ĐH, CĐ 
2012, 2014, 2015 P.ĐT H3.3.1.5 

6  

H3.3.6.3  

Thông báo về việc rà soát CTĐT 150 tín chỉ 2013-2014 P.ĐT  

7  CTĐT và đề cương chi tiết được hiệu chỉnh 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  

H3.3.6.4  

Kế hoạch đánh giá về việc triển khai các chương trình đào tạo 

theo hướng tiếp cận CDIO (giai đoạn 1 – HKI 2015-2016) 

Số 279/KH-

ĐSPKT 

(07/10/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

9  
Thông báo về Kế hoạch tổ chức tập huấn “Tự đánh giá triển 

khai CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO” 

Số 261/TB-

ĐHSPKT 

(14/12/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

10  
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo đánh giá việc triển 

khai các CTĐT của trường theo hướng tiếp cận CDIO 

Số 3042/QĐ-

ĐHSPKT 

(17/12/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

11  

Minh chứng các khoa tổ chức Hội thảo tự đánh giá CTĐT theo 

tiếp cận CDIO, báo cáo tổng kết và đề xuất cải tiến (kỷ yếu) 

(Hồ sơ minh chứng tổ chức hội thảo chức thẩm định và đánh 

giá định kỳ hiệu quả của CTĐT của các Khoa) 

2014-2016 P.ĐT H3.3.4.6 

12  Minh chứng đánh giá chéo CTĐT ở các đơn vị khác nhau (giai 2014-2016 P.ĐT H3.3.4.6 
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đoạn 2 – HKII 2015-2016) bao gồm: kế hoạch, thông báo, báo 

cáo, kỷ yếu, biên bản hội thảo của tự đánh giá CTĐT triển khai 

theo CDIO (Hồ sơ minh chứng tổ chức hội thảo chức thẩm 

định và đánh giá định kỳ hiệu quả của CTĐT của các Khoa) 

13  

H3.3.6.5  

Thông báo về việc báo cáo kế hoạch dự giờ ở đơn vị 

Số 152/TB-

ĐHSPKT 

(29/10/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

14  Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2011-2015 P.ĐBCL  

15  
Biên bản họp cải tiến CTĐT sau khi điều tra ý kiến của các 

bên liên quan (Cựu sinh viên, doanh nghiệp, sinh viên,...) 
2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

16  H3.3.6.6  

Thông báo, kế hoạch  về việc tổ chức hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm kiểm tra – đánh giá, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giảng 

dạy các học phần và đánh giá sự phù hợp của các CTĐT 150 

tín chỉ 

2013-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

17  

H3.3.6.7  

Quyết định về việc ban hành quy định về kiểm tra đánh giá 

học phần 

Số 1163/QĐ-

ĐHSPKT 

(28/05/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

18  Quyết định về việc ban hành quy định Trợ lý giảng dạy 

Số 694/QĐ- 

ĐHSPKT 

(02/03/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

 

19  H3.3.6.8  
Kế hoạch đánh giá các CTĐT của Nhà trường theo chuẩn 

AUN-QA giai đoạn 2017 - 2020 

Số 1048/QĐ-

ĐHSPKT 

(15/6/2016) 

P.ĐBCL  

TIÊU CHUẨN 4 

Tiêu chí 4.1 

1  H4.4.1.1  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Số 813/QĐ- Trường ĐHSP  
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không chính quy, Khoa Đào tạo Chất lượng cao, Phòng Quan 

hệ Quốc tế, Trung tâm đào tạo ngắn hạn 

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

Kỹ thuật 

TPHCM 

2  
Danh sách thống kê CTĐT của tất cả các hệ đào tạo theo học 

chế tín chỉ 
2012, 2015 P.ĐT  

3  Danh sách các chương trình đào tạo của hệ không chính quy 
Số 619/ĐHSPKT 

(23/12/2015) 
P.ĐTKCQ  

4  Danh sách các chương trình đào tạo của Khoa CLC 

Số 

6188/BGDĐT-

GDĐH 

(24/11/2015) 

Bộ GD&ĐT  

5  Danh sách các chương trình đào tạo liên kết quốc tế 2015 
Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

6  
Danh sách các khóa đào tạo ngắn hạn của TT Đào tạo ngắn 

hạn 
2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

7  

H4.4.1.2  

Văn bản quy định/mô tả về các hình thức đào tạo của Nhà 

trường và điều kiện thực hiện các hình thức đào tạo (có công 

bố công khai đến các bên liên quan và trên các phương tiện 

truyền thông): CSVC, đội ngũ GV, học liệu, hướng dẫn và tổ 

chức CTĐT 

2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  
Thông báo về việc xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy và 

tuyển sinh trình độ đại học liên thông hệ chính quy 
2016 P.ĐT  

9  Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học 

Số 74/TB-

ĐHSPKT 

(25/4/2016) 

P.ĐT  

10  Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học Số 34/TB- Trường ĐHSP  
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ĐHSPKT 

(26/02/2016) 

Kỹ thuật 

TPHCM 

11  
Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

trình độ đại học 

Số 28/TB-

ĐHSPKT 

(25/02/2016) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn của trung tâm 

Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, 

Viện Sư phạm Kỹ thuật 

2015 Đơn vị  

13  
Tổng hợp kết quả tuyển sinh, đào tạo các lớp ngắn hạn, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
2011-2015 P.ĐT  

14  H4.4.1.3  
Phiếu khảo sát và báo cáo khảo sát SV về chất lượng giảng dạy 

của GV 
2011-2015 P.ĐBCL  

15  H4.4.1.4  Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2011-2015 P.ĐBCL  

16  H4.4.1.5  Khảo sát cựu sinh viên 2015 Khoa  

17  

H4.4.1.6  

Tổng hợp kết quả tuyển sinh, đào tạo các lớp ngắn hạn, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
2011-2015 P.ĐT H4.4.1.2 

18  
Báo cáo tổng kết hàng năm về công tác đào tạo của mỗi hình 

thức đào tạo (Báo cáo thống kê năm học) 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

19  Báo cáo đánh giá xác định nhu cầu đào tạo của xã hội 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Lấy mẫu 1 

khoa 

Tiêu chí 4.2 

1  H4.4.2.1  

Quyết định về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và 

công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học 

chế tín chỉ 

Số 31/2001/QĐ-

BGD&ĐT 

(30/7/2001) 

Bộ GD&ĐT  
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2  
Hướng dẫn thực hiện quy chế học vụ tạm thời theo học chế tín 

chỉ 
20/12/1997 P.ĐT 

Sổ tay SV 

1998 

3  
Hướng dẫn về hướng dẫn thực hiện Quy chế 31 theo học chế 

tín chỉ 

Số 367/2001/ĐT 

(04/01/2002) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

4  
Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-

BGD&ĐT 

(15/8/2007) 

Bộ GD&ĐT  

5  

Hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 

Kỹ thuật TPHCM 

Số 125/QC-

ĐHSPKT-ĐT 

(22/12/2008) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

6  
Danh sách thống kê CTĐT của tất cả các hệ đào tạo theo học 

chế tín chỉ 
2012, 2015 P.ĐT H4.4.1.1 

7  
Chương trình giáo dục đại học hệ tín chỉ của các ngành đào tạo 

150 tín chỉ 
2013, 2016 P.ĐT  

8  

H4.4.2.2  

Danh mục các môn học tương đương cho sinh viên khóa trước 

2012 
2013, 2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

9  
Hướng dẫn tăng thời gian hoàn thành CTĐT tối đa lên gấp đôi 

thời gian học là 8 năm 

Số 111/HD-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Sổ tay SV 

10  H4.4.2.3  
http://online.hcmute.edu.vn và các chức năng hỗ trợ cho SV, 

gửi thông báo học vụ, ... qua email cho SV 
2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

In giao 

diện 

11  H4.4.2.4  Quyết định ban hành Quy định công tác Tư vấn đối với SV 
Số 389/QĐ-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

P.TS&CTSV  

http://online.hcmute.edu.vn/
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(19/9/2014) 

12  
Thông báo về việc tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn đối 

với sinh viên hệ chính quy 

Số 416/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(20/10/2014) 

P.TS&CTSV  

13  Quyết định về việc bổ nhiệm đội ngũ tư vấn 2014, 2015 P.TS&CTSV  

14  
Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ tư vấn viên (trong báo 

cáo tổng kết năm học của Phòng TS&CTSV) 
2015, 2016 P.TS&CTSV  

15  

H4.4.2.5  

Quyết định về việc ban hành quy định miễn thi và chuyển 

điểm các học phần ngoại ngữ 

Số 22/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(20/01/2014) 

P.ĐT  

16  
Danh sách thống kê SV được miễn thi hoặc chuyển điểm năm 

học 2014-2015 và 2015 – 2016 
2014-2016 P.ĐT  

17  
H4.4.2.6  

Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2011-2015 P.ĐBCL H4.4.1.4 

18  Khảo sát người học về việc triển khai chương trình đào tạo 2016 Khoa  

Tiêu chí 4.3 

1  H4.4.3.1  
Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số 

1276/BGDĐT-

NG 

(20/02/2008) 

Bộ GD&ĐT  

2  

H4.4.3.2  

Quyết định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 

Số 38/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(14/4/2008) 

P.ĐT  

3  
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Số 54/TB-

ĐHSPKT-ĐBCL 

(08/5/2014) 

P.ĐBCL  
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4  H4.4.3.3  
Email, website và facebook của Phòng ĐBCL thông báo khảo 

sát sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên 
2015, 2016 P.ĐBCL  

5  H4.4.3.4  
Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy lý, thực 

hành thuyết của giảng viên 
2011-2015 P.ĐBCL H4.4.1.3 

6  H4.4.3.5  
Thống kê kết quả khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên 

và báo cáo của các khoa 
2011-2015 P.ĐBCL H4.4.1.3 

7  H4.4.3.6  Báo cáo kết quả khảo sát của Phòng ĐBCL 2013-2015 P.ĐBCL H4.4.1.3 

8  H4.4.3.7  Đề cương chi tiết một số học phần 2012 P.ĐT  

9  H4.4.3.8  
Quyết định về việc ban hành quy định về kiểm tra đánh giá 

học phần 

Số 1163/QĐ-

ĐHSPKT 

(28/05/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

10  H4.4.3.9  
Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết, giao nhận 

bài thi và điểm thi 

QT-PĐBCL-

RĐTV 

(20/3/2015) 

P.ĐBCL  

11  H4.4.3.10  
Kế hoạch, thông báo, danh sách tham dự, tài liệu báo cáo Hội 

thảo Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra đánh giá 
2014 P.ĐT  

12  H4.4.3.11  Danh sách các môn học tổ chức thi sớm trong từng học kỳ 2011-2015 P.ĐT H4.4.4.11 

13  H4.4.3.12  
Quy định về chế độ chính sách tạm thời đối với giảng viên, cá 

nhân tham gia E/M learning thử nghiệm 

Số 180/QyĐ-

ĐHSPKT 

(08/10/2014) 

P.ĐT  

14  
H4.4.3.13  

Quy định về trợ lý giảng dạy 

Số 694/QĐ-

ĐHSPKT 

(02/3/2015) 

P.ĐT  

15  Thống kê giảng viên được sử dụng trợ lý giảng dạy 2014-2016 P.ĐT  

16  H4.4.3.14  
Quy định về việc xây dựng các chương trình đào tạo và phân 

bố các học phần giáo dục đại cương, các học phần Sư phạm kỹ 
Số 706/QĐ- P.ĐT  

http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/19.QT%20Ra%20de%20thi.pdf
http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/19.QT%20Ra%20de%20thi.pdf
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thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ ĐHSPKT-ĐT 

(14/11/2011) 

17  
Quy định hỗ trợ GV trong việc giảng dạy các học phần theo 

CTĐT 150 tín chỉ (3 văn bản) 
2014, 2015 P.ĐT  

18  H4.4.3.15  
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án 

Capstone Projects 

Số 780/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(11/9/2014) 

P.ĐT  

19  

H4.4.3.16  

Thông báo về việc báo cáo kế hoạch dự giờ ở đơn vị 

Số 152/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(29/10/2014) 

P.ĐT  

20  Thông báo về việc gửi kế hoạch dự giờ định kỳ và đột xuất 

Số 265/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(09/11/2015) 

P.ĐT  

21  Quy trình dự giờ 
QT-PĐT-QTDG 

(01/4/2007) 
P.ĐBCL  

22  Hồ sơ dự giờ của Khoa 2011-2015 Khoa 
Lấy mẫu 1 

khoa 

Tiêu chí 4.4 

1  H4.4.4.1  
Quyết định 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-

BGD&ĐT 

(15/08/2007) 

Bộ GD&ĐT  

2  H4.4.4.2  
Quy định về cách kiểm tra, đánh giá, trọng số của các điểm 

thành phần 

Số 1163/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(28/5/2015) 

P.ĐT  

3  H4.4.4.3  Các bài làm, bài luận về nhà, bài khóa luận của sinh viên 2015 P.ĐT  
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4  H4.4.4.4  
Phiếu, báo cáo Khảo sát sinh viên về chất lượng giảng dạy của 

giảng viên 
2011-2015 

P.ĐT và 

P.ĐBCL 
 

5  H4.4.4.5  Đề cương chi tiết một số học phần 2011-2015 P.ĐT H4.4.3.7 

6  
H4.4.4.6  

Quy định về trợ lý giảng dạy 

số: 694/QĐ-

ĐHSPKT 

(2/3/2015) 

P.ĐT H4.4.3.13 

7  Thống kê giảng viên được sử dụng trợ lý giảng dạy 2014-2016 P.ĐT H4.4.3.13 

8  H4.4.4.7  Quy trình lập kế hoạch và thực hiện thi (kiểm tra) 
QT-PĐT-THI 

(01/03/2006) 
P.ĐBCL  

9  H4.4.4.8  
Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết, giao nhận 

bài thi và điểm thi 

QT-PĐBCL-

RĐTV 

(20/03/2015) 

P.ĐBCL H4.4.3.9 

10  H4.4.4.9  Quy trình giám sát thi học kỳ 
QT-TTGD-GST 

(28/8/2015) 
P.TTGD  

11  H4.4.4.10  Thông báo về việc triển khai thi trắc nghiệm trên máy tính 

Số 132/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(16/7/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  
H4.4.4.11  

Các thông báo công bố lịch thi chính thức trong từng học kỳ 2011-2015 P.ĐT  

13  Danh sách các môn học tổ chức thi sớm trong từng học kỳ 2015-2016 P.ĐT  

14  H4.4.4.12  
Kế hoạch, thông báo, danh sách tham dự, tài liệu báo cáo Hội 

thảo Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra đánh giá 
12/5/2015 P.ĐT H4.4.3.10 

Tiêu chí 4.5 

1  H4.4.5.1  Cổng thông tin điện tử của trường https://www.hcmute.edu.vn 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

In giao 

diện 

http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/19.QT%20Ra%20de%20thi.pdf
http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/19.QT%20Ra%20de%20thi.pdf
https://www.hcmute.edu.vn/
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2  
Hệ thống online của nhà trường theo địa chỉ 

http://online.hcmute.edu.vn 
2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

In giao 

diện xem 

bảng điểm 

của SV, 

nhập điểm 

của GV 

3  
Quyết định về việc ban hành quy định về kiểm tra đánh giá 

học phần 

Số 1163/QĐ-

ĐHSPKT 

(28/05/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H4.4.3.8 

4  
Quy trình ra đề thi, bảo mật và nhân bản đề thi viết, giao nhận 

bài thi và điểm thi 

QT-PĐBCL-

RĐTV 

(20/03/2015) 

P.ĐBCL H4.4.3.9 

5  Quy trình quản lý điểm từ HKII/2011-2012 16/4/2012 P.ĐT  

6  Các thông báo công bố lịch thi chính thức trong từng học kỳ 2011-2015 P.ĐT H4.4.4.11 

7  
Đơn xin phúc khảo điểm thi và văn bản phản hồi điểm thi phúc 

khảo/ Biên bản phúc khảo, đối thoại 
2016 Khoa  

8  

H4.4.5.2  

Danh mục Hệ thống server và thông tin phần mềm được cài 

đặt 
2016 TTTTMT  

9  
Hệ thống lưu trữ (thiết bị SAN tại phòng máy chủ - dung 

lượng 9TB) 
2016 TTTTMT  

10  Hướng dẫn sử dụng của hệ thống phần mềm về Backup dữ liệu 2016 TTTTMT  

11  Hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý điểm 2015 P.ĐT  

12  Danh mục hồ sơ lưu trữ điểm tại Phòng Đào tạo 22/8/2016 P.ĐT  

13  
H4.4.5.3  

Quy trình quản lý cấp phát bằng ĐH, CĐ và TCCN 
QT-PĐT-QLCPB 

(01/4/2007) 
P.ĐBCL  

14  Hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ Số 125/QC- Trường ĐHSP H4.4.2.1 

http://online.hcmute.edu.vn/
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chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 

Kỹ thuật TPHCM 

ĐHSPKT-ĐT 

(22/12/2008) 

Kỹ thuật 

TPHCM 

15  
Quyết định về quy trình cấp phát phôi bằng, chứng chỉ tại cơ 

quan Bộ GD&ĐT 

Số 5599/QĐ-

BGDĐT 

(01/12/2010) 

Bộ GD&ĐT  

16  
Hướng dẫn về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, 

chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

Số 4366/BGDĐT 

(23/7/2010) 
Bộ GD&ĐT  

17  
Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế 

Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 

Số 22/2012/TT-

BGDĐT 

(20/6/2012) 

Bộ GD&ĐT  

18  
Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người 

Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

Số 21/VBHN-

BGDĐT 

(16/6/2014) 

Bộ GD&ĐT  

19  
Thông tư về việc ban hành quy chế quản lý văn bằng chứng 

chỉ giáo dục quốc dân 

Số 19/2015/TT-

BGDĐT 

(08/9/2015) 

Bộ GD&ĐT  

20  Mục tra cứu văn bằng trên trang online 2015 P.ĐT 
In giao 

diện 

21  Quyết định công nhận tốt nghiệp theo từng đợt xét tốt nghiệp 2011-2015 P.ĐT Lấy mẫu 

22  
Danh sách tốt nghiệp được công bố trên Website của Phòng 

ĐT: http://aao.hcmute.edu.vn 
2015 P.ĐT 

In giao 

diện 

23  

H4.4.5.4  

Quy định về việc kiểm dò điểm trong hướng dẫn 125 của 

Trường 
2008 P.ĐT  

24  
Thông báo về việc triển khai kiểm dò điểm và báo cáo kết quả 

kiểm dò theo phần mềm từ HKI/2015-2016 

Số 07/TB-

ĐHSPKT-PĐT 

(19/5/2015) 

P.ĐT  

http://aao.hcmute.edu.vn/
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25  Biên bản vào sai sót điểm 06/6/2016 P.ĐT  

26  

Biển bản đối thoại chấm phúc tra (Đơn xin phúc khảo điểm thi 

và văn bản phản hồi điểm thi phúc khảo/ Biên bản phúc khảo, 

đối thoại) 

2016 P.ĐT H4.4.5.1 

27  Thống kê lượt môn học sai sót điểm 2011-2015 P.ĐT  

28  Biên bản hủy phôi bằng tốt nghiệp do in lỗi hoặc phôi bằng lỗi 2012-2015 P.ĐT  

29  
Đơn xin điều chỉnh thông tin theo thay đổi hộ tịch, khai sinh 

của người được cấp 
2015 P.ĐT  

30  Văn bản về việc kiểm dò sai sót điểm 2014 P.ĐT  

31  
Quy trình khắc phục và phòng ngừa. 

Kèm văn bản minh chứng Phòng ĐT thực hiện quy trình này 

QT-PQLCL-

KPPN 

(01/6/2011) 

P.ĐBCL và 

P.ĐT 
 

32  Báo cáo đánh giá chức năng phần mềm quản lý đào tạo 2015, 2016 P.ĐT  

33  Mục tiêu chất lượng phòng đào tạo hàng năm 2011-2015 P.ĐT  

Tiêu chí 4.6 

1  H4.4.6.1  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến 2020 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

2  

H4.4.6.2  

Thông báo về việc triển khai phần mềm PSC trong học kỳ 

1/2013-2014. 

Số 278/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(15/10/2013) 

P.ĐT  

3  

Hệ thống e-Office quản lý các văn bản liên quan đến đào tạo, 

(các quy định ban hành về tuyển sinh, các quyết định ban hành 

các quy định về đào tạo, các thông báo về triển khai xây dựng, 

hiệu chỉnh CTĐT, triển khai quy định kiểm tra, đánh giá, quy 

2016 P.ĐT 
In giao 

diện 
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định trợ lý giảng dạy, …) 

4  Thống kê điểm chuẩn đầu vào của các ngành 2011-2015 P.ĐT 
In từ phần 

mềm 

5  Danh sách SV nhập học theo ngành (mẫu) 2011-2015 P.ĐT 
In từ phần 

mềm 

6  Kết quả học tập của SV và điểm tốt nghiệp (mẫu) 11/8/2016 P.ĐT 
In từ phần 

mềm 

7  Danh sách SV tốt nghiệp từ 2011 – 2015 2011-2015 P.ĐT Lấy mẫu 

8  
- Dự án Dashboard giai đoạn 1 và giai đoạn 2 

- Giao diện phần mềm 
2015 P.ĐT 

In giao 

diện 

9  

H4.4.6.3  

Biểu đồ kế hoạch giảng dạy – Học tập 2011-2015 P.ĐT  

10  Tiến độ thực hiện chương trình đào tạo 12/8/2016 P.ĐT  

11  Trang http://online.hcmute.edu.vn dành cho GV 2016 P.ĐT 
In giao 

diện 

12  Lịch giảng dạy của GV (mẫu) 2016 P.ĐT  

13  
Các chức năng khác của trang online dành cho GV: báo nghỉ - 

báo bù, đăng ký Moodle, trợ giảng, kết quả phản hồi của SV 
2016 P.ĐT 

In giao 

diện 

14  

H4.4.6.4  

Giao diện trang http://online.hcmute.edu.vn dành cho SV 2016 P.ĐT 
In giao 

diện 

15  Đăng ký môn học (mẫu) 2016 P.ĐT  

16  Thời khóa biểu của SV (mẫu) 2016 P.ĐT  

17  Kết quả học tập của SV (mẫu) 2016 P.ĐT H4.4.6.2 

18  Các chức năng khác của trang online dành cho SV 2016 P.ĐT  

19  H4.4.6.5  Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát SV tốt nghiệp 2011-2016 P.TS&CTSV   

http://online.hcmute.edu.vn/
http://online.hcmute.edu.vn/
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P.ĐBCL 

20  
H4.4.6.6  

Báo cáo đánh giá chức năng phần mềm quản lý đào tạo 2015, 2016 P.ĐT H4.4.5.4 

21  Báo cáo thống kê năm học (31/12 hàng năm) 2011-2015 P.ĐT H4.4.1.6 

Tiêu chí 4.7 

1  H4.4.7.1  Quy trình Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với CTĐT 

QT-ĐBCL-

HLKH 

(01/9/2015) 

P.ĐBCL  

2  H4.4.7.2  Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2011-2016 
P.TS&CTSV 

P.ĐBCL 
H4.4.1.4 

3  H4.4.7.3  
Thông báo, phiếu, báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt 

nghiệp sau 6 tháng, 1 năm 
2015-2016 P.ĐBCL  

4  

H4.4.7.4  

Quy trình xây dựng mới CTĐT và điều chỉnh chương trình 
QT-PĐT-LCTĐT 

(28/8/2015) 
P.ĐBCL  

5  
Kế hoạch, khảo sát, Biên bản họp khoa điều chỉnh chương 

trình đào tạo 
2011-2015 Khoa  

6  H4.4.7.5  
Phiếu, thống kê, báo cáo khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp 

ứng công việc của sinh viên 
2009, 2015 P.QHCC&DN  

7  H4.4.7.6  Họp mặt cựu sinh viên và khảo sát cựu sinh viên 2015 Khoa H4.4.1.5  

8  

H4.4.7.7  

Kế hoạch hoàn thiện CTĐT 150 tín chỉ theo CDIO 

Số 693/KH-

ĐHSPKT-ĐT 

(28/10/2011) 

P.ĐT  

9  

Quy định về việc xây dựng các chương trình đào tạo và phân 

bổ các học phần giáo dục đại cương, các học phần sư phạm kỳ 

thuật trong các CTĐT 150 tín chỉ 

Số 706/QĐ- 

ĐHSPKT-ĐT 

(14/11/2011) 

P.ĐT  

10  Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 2012, 2014, 2015 P.ĐT  
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tạo ĐH, CĐ 

11  
Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu 

yêu cầu năng lực của người học sau khi tốt nghiệp 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT 

(16/4/2015) 

BGD&ĐT  

TIÊU CHUẨN 5 

Tiêu chí 5.1 

1  

H5.5.1.1  

Nghị định về việc Hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng 

lao động 

Số 44/2013/NĐ-

CP 

(10/05/2013) 

Chính phủ  

2  Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Số 29/2012/NĐ-

CP 

(12/04/2012) 

Chính phủ  

3  Quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức 

QT-PTCCB-

TDCBVC 

(01/12/2012) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

4  

H5.5.1.2  

Kế hoạch tuyển dụng của các đơn vị trong trường 2011-2015 Đơn vị  

5  Tổng hợp kế hoạch tuyển dụng của các đơn vị 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

6  H5.5.1.3  

Thông báo tuyển dụng trên báo Người lao động, báo Thanh 

niên, báo Giáo dục và Thời đại, …và website trường, website 

Phòng TCCB, facebook, … 

2012-2016 P.TCCB  

7  H5.5.1.4  Quyết định về việc tuyển dụng nhận sự 2011-2015 P.TCCB  

8  H5.5.1.5  Danh sách công nhận hết hạn tập sự các năm 2011-2015 P.TCCB  

9  H5.5.1.6  Quy định về nhiệm vụ và điều kiện xét hết hạn tập sự  Số 318/QĐ- P.TCCB  
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ĐHSPKT-TCCB 

(17/11/2010) 

10  

H5.5.1.7  

Thông báo về việc thi, ôn thi và kết quả thi để bổ nhiệm vào 

ngạch GV, GVTH, chuyên viên và các ngạch tương đương 
2011-2015 P.TCCB  

11  
Danh sách bổ nhiệm vào các ngạch Giảng viên, Giáo viên 

trung học, Chuyên viên, Kế toán viên, Thư viện viên 
2011-2015 P.TCCB  

12  

H5.5.1.8  

Quy trình Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

QT-PTCCB-

ĐTNL 

(01/10/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

13  
Thông báo và tổng hợp kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ năm học 
2011-2015 P.TCCB  

14  

H5.5.1.9  

Danh sách cử đi đào Tiến sỹ nước ngoài 2010 - 2015 P.TCCB  

15  Danh sách cử đi đào Tiến sỹ trong nước 2010 - 2015 P.TCCB  

16  Danh sách cử đi đào Thạc sỹ nước ngoài 2010 - 2015 P.TCCB  

17  Danh sách cử đi đào Thạc sỹ trong nước 2010 - 2015 P.TCCB  

18  
Danh sách cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng ở 

nước ngoài 
2010 - 2015 P.TCCB  

19  
Danh sách cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng 

trong nước 
2010 - 2015 P.TCCB  

20  
Danh sách cán bộ, viên chức đi tham dự hội thảo, hội nghị 

nước ngoài 
2010 - 2015 P.TCCB  

21  
Danh sách cán bộ, viên chức đi tham dự hội thảo, hội nghị 

trong nước 
2010 - 2015 P.TCCB  

22  H5.5.1.10  

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo các đơn vị của 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 475/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 
P.TCCB  
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(07/6/2013) 

23  H5.5.1.11  

Chiến lược phát triển cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực (Mục 

4.2 - Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-

2015, tầm nhìn đến 2020 - Trang 12, 13, 14) 

10/2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

24  

H5.5.1.12  

Danh sách các quyết định bổ nhiệm từ năm 2010 đến tháng 

4/2016 
2010-2016 P.TCCB  

25  Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2015 P.TCCB 

Lấy mẫu 1 

năm của 

K.ĐTCLC 

26  Nhận xét đánh giá của lãnh đạo đơn vị 2015 P.TCCB 

27  
Báo cáo đánh giá, phân loại công chức, viên chức lao động 

hợp đồng năm 2015 
2015 P.TCCB 

28  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá viên chức năm 2015 2015 P.TCCB 

Tiêu chí 5.2 

1  

H5.5.2.1  

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở nhiệm kỳ 2013 – 2018 

Số 810/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(26/09/2013) 

Hiệu trưởng 

ĐHSPKT 
 

2  
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ cơ sở Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 32- QĐ/ĐU 

TPHCM 

(11/06/2015) 

Ban thường vụ 

Đảng ủy 
 

3  
Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở Trường ĐHSP Kỹ 

thuật TPHCM 

Số 38-QĐ/ĐU 

TPHCM 

(10/07/2015) 

Ban thường vụ 

Đảng ủy 
 

4  H5.5.2.2  Báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 2013, 2014 Đảng ủy  

5  
H5.5.2.3  

Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân 
Số 56/QĐ-CĐ 

(27/12/2012) 

Công đoàn 

Trường 
 

6  Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014- Số 72/QĐ-CĐ Công đoàn  
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2016 (04/12/2014) Trường 

7  

H5.5.2.4  

Quy chế làm việc của Ban thanh tra nhân dân 01/01/2011 Ban TTND  

8  Biên bản họp Ban Thanh tra nhân dân 2008-2016 Ban TTND  

9  
Báo cáo tổng kết hoạt động năm học của Ban Thanh tra nhân 

dân 
2011-2015 Ban TTND  

10  
Báo cáo giải trình về việc chưa hoàn thành công tác biên soạn 

giáo trình phục vụ CTĐT 150 tín chỉ 
26/6/2015 Ban TTND  

11  
Đơn khiếu nại, tố cáo của CBVC, HSSV và biên bản giải 

quyết 
2011-2015 Ban TTND  

12  
Quyết định về việc thành lập hội đồng kỷ luật, các quyết định 

kỷ luật viên chức và các hồ sơ liên quan 
2014-2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

13  

H5.5.2.5  

Quy trình giải quyết khiếu nại của CBVC 

QT-TTGD-

GQKNCBVC 

(28/8/2015) 

P.ĐBCL  

14  Quy trình giải quyết đơn khiếu nại của sinh viên 

QT-TTGD-

GQKN 

(28/8/2015) 

P.ĐBCL  

15  
H5.5.2.6  

Biên bản Hội nghị CBVC ở các đơn vị 2011-2015 P.TCCB  

16  Biên bản họp đánh giá CBVC cuối năm 2011-2015 P.TCCB  

17  H5.5.2.7  Biên bản hội nghị CBVC trường 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

18  
H5.5.2.8  

Tổng hợp ý kiến đóng góp của HSSV HKI, HKII 2011-2015 P.TS&CTSV  

19  Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo trường với 2011-2015 P.TS&CTSV  
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sinh viên HKI, HKII 

20  
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng về các vấn đề được 

đặt ra trong đối thoại HKI, HKII 
2011-2015 P.TS&CTSV  

21  

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo 

của Hiệu trưởng về các vấn đề được đặt ra trong đối thoại 

HKI, HKII 

2011-2015 P.TS&CTSV  

22  H5.5.2.9  Lịch tiếp CBVC và HSSV vào thứ 5 tuần cuối tháng 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Lấy mẫu 

23  H5.5.2.10  Diễn đàn sinh viên SPKT 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

In giao 

diện 

Tiêu chí 5.3 

1  

H5.5.3.1  

Quy chế chi tiêu nội bộ (Công tác phí trong nước; Chi tiêu hội 

nghị, hội thảo; định mức chi hỗ trợ khuyến kích nâng cao trình 

độ và nghiên cứu khoa học) 

Số 56/QĐ-

ĐHSPKT-KHTC 

(10/9/2010) 

P.KHTC  

2  Đề nghị hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo, hội nghị 2014, 2015 Đơn vị  

3  
Quyết định khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học 
2013-2015 P.KH&CN  

4  H5.5.3.2  Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

BM-PTCCB-

ĐTNL 

(01/10/2010) 

P.TCCB  

5  H5.5.3.3  Quy định về việc học tập nâng cao trình độ 

Số 274/QyĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(02/4/2009) 

P.TCCB  

6  H5.5.3.4  Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học Số 124/QyĐ- P.TCCB  
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Cao học - Nghiên cứu sinh ĐHSPKT 

(02/11/2011) 

7  
Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước 

Số 212/QyĐ-

ĐHSPKT 

(23/10/2015) 

P.TCCB  

8  H5.5.3.5  
Thông báo về việc khuyến khích học tập nâng cao trình độ 

Ngoại ngữ 

Số 140/TB-

ĐHSPKT 

(08/10/2014) 

P.TCCB  

9  H5.5.3.6  Kế hoạch chiến lược trung hạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 10/2014 P.QTCL  

10  

H5.5.3.7  

Thông báo về thủ tục đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước 

Số 118/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(11/12/2009) 

P.TCCB  

11  
Thông báo về việc bồi dưỡng ngoại ngữ trước khi đi 

Philippines 

Số 04/TB-TCCB 

(14/1/2013) 
P.TCCB  

12  Thông báo về việc kiểm tra ngoại ngữ trước khi đi Philippines 
Số 14/TB-TCCB 

(11/3/2013) 
P.TCCB  

13  Thông báo về việc Bồi dưỡng Anh văn tại Philippines 
Số 26/TB-TCCB 

(11/4/2013) 
P.TCCB  

14  
Thông báo về việc bồi dưỡng Anh văn cho chương trình 

HEEAP 

Số 28/TB-TCCB 

(18/4/2013) 
P.TCCB  

15  
Thông báo về kết quả kiểm tra Anh văn cho CB chuẩn bị tham 

gia chương trình HEEAP 

Số 67/TB-TCCB 

(07/11/2013) 
P.TCCB  

16  
Quy định về việc quản lý cán bộ, viên chức đi học ở nước 

ngoài 

Số 110/QyĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(21/7/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

17  H5.5.3.8  Các thông báo về việc mở lớp Anh văn cho CBVC 2011-2015 P.TCCB  
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18  
Các thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nghệp vụ sư phạm 

cho CBVC 
2011-2015 P.TCCB  

19  
Các thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 

CBVC 
2011-2015 P.TCCB  

20  Thông báo về việc báo cáo kết quả học tập 2011-2015 P.TCCB  

21  

H5.5.3.9  

Danh sách cử đi đào Tiến sỹ nước ngoài, trong nước 2010-2015 P.TCCB H5.5.1.9 

22  Danh sách cử đi đào Thạc sỹ nước ngoài, trong nước 2010-2015 P.TCCB H5.5.1.9 

23  
Danh sách cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng ở 

nước ngoài, trong nước 
2010-2015 P.TCCB H5.5.1.9 

24  
Danh sách cán bộ, viên chức đi tham dự hội thảo, hội nghị 

nước ngoài, trong nước 
2010-2015 P.TCCB H5.5.1.9 

Tiêu chí 5.4 

1  H5.5.4.1  

Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 5099/QĐ-BGDĐT 

của Bộ trưởng BGD&ĐT về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc BGD&ĐT 

Số 5099/QĐ-

BGDĐT 

(19/11/2012) 

Bộ GD&ĐT  

2  H5.5.4.2  

Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

từ chức, miễn nhiệm công chức viên chức lãnh đạo Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 

Số 475/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(07/6/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

3  H5.5.4.3  
Kế hoạch về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng 

Số 112-

KHLT/ĐU-BGH 

(10/03/2015) 

BGH - Đảng 

ủy 
 

4  H5.5.4.4  
Quyết định về việc công nhận đánh giá chất lượng chi bộ và 

đảng viên 
2014 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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5  
Báo cáo về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và kết quả 

đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên 
2011-2015 

Đảng ủy 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

6  

H5.5.4.5  

Danh sách CBVC đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở nước 

ngoài 
2010 - 2015 P.TCCB  

7  
Danh sách CBVC đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong 

nước  
2010 - 2015 P.TCCB  

8  Danh sách CBVC đi tham dự hội thảo, hội nghị nước ngoài  2010 - 2015 P.TCCB  

9  Danh sách CBVC đi tham dự hội thảo, hội nghị trong nước  2010 - 2015 P.TCCB  

10  
Thông báo và bảng tổng hợp về kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ năm học  
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

11  
H5.5.4.6  

Danh sách tập thể, cán bộ viên chức đạt khen thưởng các cấp 2011-2015 P.TCCB  

12  Tổng hợp thành tích thi đua của trường  2011-2015 P.TCCB  

13  H5.5.4.7  Danh sách tập thể, CBVC được khen thưởng đột xuất 2011-2015 P.TCCB  

14  

H5.5.4.8  

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 

Cấp trường 

HD-ĐHSPKT-

KHMTCL 

2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

15  
Mục tiêu chất lượng và kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 

Phòng Tổ chức - Cán bộ  

HD-P.TCCB-

KHMTCL 

2011-2015 

P.TCCB  

16  Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ của trường 2011-2015 P.ĐBCL  

17  H5.5.4.9  
Quyết định về việc ban hành hệ thống đánh giá năng lực thực 

hiện - KPIs áp dụng tại Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 1127 

/ĐHSPKT 

(22/12/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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18  
Danh sách tổng hợp các danh hiệu thi đua và điểm đánh giá 

KPIs học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 
2014-2015 P.TCCB  

Tiêu chí 5.5 

1  

H5.5.5.1  

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch 

phát triển trung hạn giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến 2020 

(Các chỉ tiêu về đội ngũ) 

Số 1030/QĐ-

ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

2  

Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục 

đại học năm học 2014 - 2015 (Theo Báo cáo số 443/BC-

ĐHSPKT ngày 14/11/2014 của Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.  

Hồ Chí Minh) 

Số 443/BC-

ĐHSPKT 

(14/11/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

3  

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập 

Số 

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV 

(28/11/2014) 

BGD&ĐT 

BNV 
 

4  Danh mục đề tài NCKH cấp giảng viên trẻ 2013-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

5  Danh mục đề tài NCKH cấp trường  2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

6  Danh mục đề tài CNKH cấp trường trọng điểm 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

7  
H5.5.5.2  

Quy trình tuyển dụng các bộ viên chức  

QT-PTCCB-

TDCBVC 

(01/01/2012) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  Kế hoạch tuyển dụng các đợt trong năm 2011-2015 Trường ĐHSP  
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Kỹ thuật 

TPHCM 

9  Quyết định tuyển dụng nhận sự  2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

10  

H5.5.5.3  

Thông báo và bảng tổng hợp về kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ năm học 
2011-2015 P.TCCB  

11  Quy định về việc học tập nâng cao trình độ 

Số 274/QyĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(02/4/2009) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  
Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Cao học - Nghiên cứu sinh 

Số 124/QyĐ-

ĐHSPKT 

(02/11/2011) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

13  
Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước 

Số 212/QyĐ-

ĐHSPKT 

(23/10/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

14  
Thông báo về việc khuyến khích học tập nâng cao trình độ 

ngoại ngữ 

Số 140/TB-

ĐHSPKT 

(08/10/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

15  

H5.5.5.4  

 

Danh sách giảng viên cơ hữu Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. Hồ 

Chí Minh (Link: 

http://hrmo.hcmute.edu.vn/ArticleId/b7eee687-07b4-46db-

b345-92f67a35aa89/danh-sach-giang-vien-co-huu-nam-2015) 

2016 P.TCCB  

16  Thống kê số lượng giảng viên và quy đổi giảng viên 31/12/2015 P.TCCB  

17  Thông kê số lượng sinh viên nhập học 2011-2015 P.TS&CTSV  

18  
Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục 

đại học năm học 2013 - 2014 
2013-2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 
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TPHCM 

19  
Chuyên mục “Công khai giáo dục” trên website trường 

http://hcmute.edu.vn 
2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

20  

H5.5.5.5  

Quyết định về ban hành quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên 

Số 64/2008/QĐ-

BGDĐT 

(28/11/2008) 

Bộ GD&ĐT  

21  
Quy định về tiêu chuẩn giảng viên Trường ĐHSP Kỹ thuật 

TPHCM 

Số 42/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(09/4/2013) 

P.TCCB  

22  Quyết định về việc ban hành quy định về trợ lý giảng dạy 

Số 694/QĐ-

ĐHSPKT 

(02/3/2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

23  Thông báo về việc triển khai trợ lý giảng dạy ở các khoa 

Số 49/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(01/04/2014) 

P.ĐT  

24  
Quy định về chế độ chính sách đối với giảng viên, cá nhân 

tham gia dạy học số 

Số 271/QyĐ-

ĐHSPKT 

(23/12/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

25  
Danh sách bổ nhiệm vào các ngạch giảng viên từ năm 2011-

2015 
2011-2015 P.TCCB  

26  
Quy định về việc đổi mới các phương pháp dạy và học của 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 
2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

27  
Thông báo về về quy định quy chế giới hạn tối đa tiền thù lao 

giảng dạy trong học kỳ 

Số 03/TB-

ĐHSPKT 

(07/01/2016) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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28  

Thông báo về việc giảm trừ tiền lương tăng thêm đối với các 

cán bộ giảng dạy thiếu tiết giảng dạy năm học 2014-2015 và 

thiếu tiết NCKH năm học 2013-2014 

Số 198/TB-

ĐHSPKT 

(08/10/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

29  
Thông báo về việc giảm trừ tiền lương tăng thêm đối với các 

cán bộ giảng dạy thiếu tiết giảng và tiết nghiên cứu khoa học  

Số 163/TB-TCCB 

(17/11/2014) 
P.TCCB  

30  

Khoản 1, 2 Điều 17 Quy chế Chi tiêu nội bộ quy định về định 

mức giờ giảng, nghiên cứu khoa học của giảng viên (Theo 

quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ) 

Số 56/QĐ-

ĐHSPKT-KHTC 

(10/9/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

31  
Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 

(Mục 2.2 Quy đổi ra giờ chuẩn các HĐ NCKH) 

Số 35/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/04/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

Tiêu chí 5.6 

1  

H5.5.6.1  

Luật Giáo dục Đại học 
Số 08/2012/QH13 

(18/6/2012) 
Quốc hội  

2  Điều lệ trường đại học 
Số 70/2014/QĐ-

TTg(10/12/2014) 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

3  

H5.5.6.2  

Quyết định về ban hành quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên  

Số 64/2008/QĐ-

BGDĐT 

(28/11/2008) 

BGD&ĐT  

4  
Quy định về tiêu chuẩn giảng viên Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh  

Số 42/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(09/4/2013) 

P.TCCB  

5  

H5.5.6.3  

Thống kê số lượng giảng viên của trường có phân chia theo 

học hàm, học vị 
31/12/2015 P.TCCB  

6  
Danh sách giảng viên cơ hữu Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.                

Hồ Chí Minh (Link: 

http://hrmo.hcmute.edu.vn/ArticleId/b7eee687-07b4-46db-

2016 P.TCCB H5.5.5.4 
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b345-92f67a35aa89/danh-sach-giang-vien-co-huu-nam-2015) 

7  

H5.5.6.4  

Thông báo và tổng hợp kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ năm học 
2011-2015 P.TCCB  

8  Quy định về việc học tập nâng cao trình độ 

Số 274/QyĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(02/4/2009) 

P.TCCB  

9  
Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Cao học - Nghiên cứu sinh 

Số 124/QyĐ-

ĐHSPKT 

(02/11/2011) 

P.TCCB H5.5.5.3 

10  
Thông báo về việc khuyến khích học tập nâng cao trình độ 

ngoại ngữ 

Số 140/TB-

ĐHSPKT 

(08/10/2014) 

P.TCCB H5.5.5.3 

11  
Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước 

Số 212/QyĐ-

ĐHSPKT 

(23/10/2015) 

P.TCCB  

12  

H5.5.6.5  

Quy trình tuyển dụng các bộ viên chức  

QT-PTCCB-

TDCBVC 

(01/01/2012) 

P.TCCB  

13  Kế hoạch tuyển dụng các đợt trong năm 2011-2015 P.TCCB H5.5.1.2 

14  

Thông báo tuyển dụng trên báo Người lao động, báo Thanh 

niên, báo Giáo dục và Thời đại, …và website trường, website 

Phòng TCCB, facebook, … 

2011-2015 P.TCCB H5.5.1.3 

15  Quyết định về việc tuyển dụng nhận sự 2011-2015 P.TCCB H5.5.1.4 

16  H5.5.6.6  
Quy chế Chi tiêu nội bộ quy định về định mức giờ giảng, 

nghiên cứu khoa học của giảng viên  

Số 56/QĐ-

ĐHSPKT-KHTC 

(10/9/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H5.5.3.1 
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17  
Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 

(Mục 2.2 Quy đổi ra giờ chuẩn các HĐ NCKH)  

Số 35/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/04/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

18  
Danh sách cán bộ, viên chức cử đi tham dự các khóa bồi 

dưỡng trong và ngoài nước 
2011-2015 P.TCCB H5.5.1.9 

19  Danh mục đề tài NCKH của giảng viên trẻ  2013-2015 P.KH&CN  

20  Danh mục đề tài NCKH cấp trường 2011-2015 P.KH&CN  

21  Danh mục đề tài NCKH cấp trường trọng điểm 2011-2015 P.KH&CN  

22  Danh mục bài báo, tham luận của giảng viên 2011-2015 P.KH&CN  

23  
Danh sách cán bộ, viên chức đi tham dự hội thảo, hội nghị 

nước ngoài, trong nước 
2010-2015 P.TCCB H5.5.1.9 

24  H5.5.6.7  

Báo cáo khảo sát Thực trạng và một số giải pháp nâng cao 

năng lực ngoại ngữ của cán bộ viên chức Trường ĐHSP Kỹ 

thuật TPHCM 

2015 P.TCCB  

25  H5.5.6.8  

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập 

Số 

36/2014/TTLT-

BGDDT-BNV 

(28/11/204) 

P.TCCB  

26  

H5.5.6.9  

Quy định về nhiệm vụ và điều kiện xét hết hạn tập sự 

Số 318/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(17/11/2010) 

P.TCCB  

27  Danh sách CBVC tập sự, công nhận hết hạn tập sự 2010-2015 P.TCCB  

28  Danh sách các bổ nhiệm vào các ngạch của CBVC 2011-2015 P.TCCB  

Tiêu chí 5.7 

1  H5.5.7.1  Thống kê số lượng đội ngũ giảng viên của trường theo độ tuổi 2015 P.TCCB  
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và số năm công tác 

2  

H5.5.7.2  

Quy định về việc học tập nâng cao trình độ 

Số 274/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(02/4/2009) 

P.TCCB  

3  Danh sách cử đi đào Tiến sỹ nước ngoài, trong nước 2010 - 2015 P.TCCB  

4  Danh sách cử đi đào Thạc sỹ nước ngoài, trong nước 2010 - 2015 P.TCCB  

5  
Danh sách cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng ở 

nước ngoài 
2010 - 2015 P.TCCB H5.5.1.9 

6  
Danh sách cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng 

trong nước 
2010 - 2015 P.TCCB  

7  
Danh sách cán bộ, viên chức đi tham dự hội thảo, hội nghị 

nước ngoài, trong nước 
2010 - 2015 P.TCCB  

8  

H5.5.7.3  

Quy chế chi tiêu nội bộ và phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ (phụ 

lục 6: Định mức chi hỗ trợ khuyến khích nâng cao trình độ và 

nghiên cứu khoa học) 

Số 56/QĐ-

ĐHSPKT-KHTC 

(10/9/2010) 

P.KHTC  

9  
Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Cao học - Nghiên cứu sinh trong nước 

Số 124/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(22/11/2011 ) 

P.TCCB  

10  
Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước 

Số 212/Qy-

ĐHSPKT 

(23/10/2015) 

P.TCCB  

11  
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác có liên quan 

Số 141/2013/NĐ-

CP (24/10/2013) 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

12  

Các văn bản hỗ trợ thực tế cho một số giảng viên (các quyết 

định cử CBVC học nghiên cứu sinh, cao học, đi học nước 

ngoài) 

2011-2015 P.TCCB  
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13  H5.5.7.4  

Chính sách, chế độ đối với giảng viên có chức danh giáo sư, 

phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sỹ đến tuổi nghỉ hưu 

được kéo dài thời gian làm việc 

2013-2016 P.TCCB  

14  

H5.5.7.5  

Kế hoạch tuyển dụng CBVC 2011-2015 P.TCCB  

15  

Thông báo tuyển dụng trên báo Người lao động, báo Thanh 

niên, báo Giáo dục và Thời đại, … và website trường, website 

Phòng TCCB, facebook, … 

2011-2015 P.TCCB  

16  Quyết định về việc tuyển dụng nhận sự  2011-2015 P.TCCB  

17  Danh sách cán bộ viên chức được tuyển dụng 2011-2015 P.TCCB  

Tiêu chí 5.8 

1  

H5.5.8.1  

Quy trình tuyển dụng các bộ viên chức 

QT-PTCCB-

TDCBVC 

(01/12/2012) 

P.TCCB  

2  
Kế hoạch tuyển dụng các đợt trong năm từ năm 2011 đến năm 

2015 
2011-2015 P.TCCB  

3  Quyết định tuyển dụng nhận sự từ năm 2011 đến năm 2015 2011-2015 P.TCCB  

4  H5.5.8.2  Danh sách nhân viên, kỹ thuật viên của nhà trường 2011-2015 P.TCCB  

5  

H5.5.8.3  

Quy định về nhiệm vụ và điều kiện xét hết hạn tập sự 

Số 318/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(17/11/2010) 

P.TCCB  

6  

Thông báo về việc phân công cán bộ hướng dẫn tập sự (kèm 

theo các quyết định cử cán bộ làm hướng dẫn tập sự và quyết 

định công nhận hết thời gian tập sự) 

2011-2015 P.TCCB  

7  
Danh sách cán bộ, viên chức tập sự và công nhận hết hạn tập 

sự 
2010-2015 P.TCCB  
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8  

H5.5.8.4  

Thông báo về việc thi, ôn thi và kết quả thi để bổ nhiệm vào 

ngạch GV, GVTH, chuyên viên và các ngạch tương đương 
2011-2015 P.TCCB H5.5.1.7 

9  
Danh sách bổ nhiệm vào các ngạch Giảng viên, Giáo viên 

trung học, Chuyên viên, Kế toán viên, Thư viện viên 
2011-2015 P.TCCB H5.5.1.7 

10  H5.5.8.5  Quy trình giải quyết các mảng công việc 2016 P.TCCB  

11  H5.5.8.6  

Tài liệu KPIs 

http://hrmo.hcmute.edu.vn/ArticleId/86089431-ca3e-4316-

87c6-e1ac7be4e706/tai-lieu-kpis 

12/2014 P.TCCB  

12  

H5.5.8.7  

Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn 2011-2015, tầm nhìn 

đến 2020 

12/2010 

07/2014 

10/2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

13  Quy trình Đào tạo phát triển nguồn nhân lực  

QT-PTCCB-

ĐTNL 

(01/10/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H5.5.1.8 

14  
Thông báo và tổng hợp kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ năm học 
2011-2015 P.TCCB H5.5.1.8 

15  Quy định về việc học tập nâng cao trình độ 

Số 274/QyĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(02/4/2009) 

P.TCCB H5.5.3.3 

16  
Quy định số về việc quản lý cán bộ, viên chức đi học ở nước 

ngoài 

Số 110/QyĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(21/7/2014) 

P.TCCB H5.5.3.7 

17  

H5.5.8.8  

Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 

Cao học - Nghiên cứu sinh 

Số 124/QyĐ-

ĐHSPKT 

(02/11/2011) 

P.TCCB H5.5.5.3 

18  Quy định về mức hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức đi học 
Số 212/QyĐ-

ĐHSPKT 
P.TCCB H5.5.5.3 
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Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước (23/10/2015) 

19  
Thông báo về việc khuyến khích học tập nâng cao trình độ 

Ngoại ngữ 

Số 140/TB-

ĐHSPKT 

(08/10/2014) 

P.TCCB H5.5.5.3 

20  
Danh sách cán bộ, viên chức đi tham dự hội thảo, hội nghị 

nước ngoài, trong nước 
2011 - 2015 P.TCCB H5.5.1.9 

21  

H5.5.8.9  

Các thông báo về việc mở lớp Anh văn cho CBVC 2011-2015 P.TCCB H5.5.3.8 

22  
Các thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nghệp vụ sư phạm 

cho CBVC 
2011-2015 P.TCCB H5.5.3.8 

23  
Các thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho 

CBVC 
2011-2015 P.TCCB H5.5.3.8 

24  Thông báo về việc báo cáo kết quả học tập 2011-2015 P.TCCB H5.5.3.8 

25  

H5.5.8.10  

Bảng chấm công hàng tháng của CBVC 2011-2015 P.TCCB Lấy mẫu 

26  Báo cáo công tác cá nhân của CBVC 2011-2015 P.TCCB Lấy mẫu 

27  Quyết định danh hiệu thi đua hàng năm 2011-2015 P.TCCB  

28  H5.5.8.11  
Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên về chất lượng 

phục vụ của nhà trường 
2015, 2016 P.ĐBCL  

TIÊU CHUẨN 6 

Tiêu chí 6.1 

1  

H6.6.1.1  

Kế hoạch tuyên truyền giới thiệu về trường phục vụ tuyển sinh  2011-2015 P.TS&CTSV  

2  Lịch tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh  2011-2015 P.TS&CTSV  

3  
Báo cáo kết quả tư vấn tuyển sinh (trong báo cáo tổng kết năm 

học của Phòng TS&CTSV) 
2011-2015 P.TS&CTSV  

4  H6.6.1.2  Kế hoạch, thông báo, báo cáo về việc tổ chức tuần sinh hoạt 2011-2015 Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 
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công dân TPHCM 

5  Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên tham gia sinh hoạt đầu năm học 2011-2015 P.TS&CTSV  

6  

H6.6.1.3  

Quyết định 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-

BGD&ĐT 

(15/08/2007) 

Bộ GD&ĐT  

7  

Hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 

Kỹ thuật TPHCM 

Số 125/QC-

ĐHSPKT-ĐT 

(22/12/2008) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  
Thông báo về việc tổ chức hội thảo về nhập môn ngành năm 

học 2012-2013 

Số 119/TB-

ĐHSPKT-ĐT 

(01/05/2013) 

P.ĐT  

9  
Quyết định 1163/QĐ-ĐHSPKT về việc ban hành Quy định về 

kiểm tra đánh giá học phần 

Số 1163/QĐ-

ĐHSPKT 

(28/5/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

10  Chương trình đào tạo của một số ngành 2016 P.ĐT  

11  

Công bố chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trên trang web 

các Khoa. Minh chứng 1 chuẩn đầu ra: 

http://fme.hcmute.edu.vn/ArticleId/d99f85ea-e764-428c-aea3-

76a766edfb29/chuan-dau-ra-nganh-cn-che-tao-may 

2016 Khoa  

12  H6.6.1.4  Sổ tay sinh viên 2011-2015 P.TS&CTSV  

13  H6.6.1.5  Đề cương môn nhập môn ngành của một số ngành 2014 P.ĐT  

14  H6.6.1.6  
Trang DKMH: https://dkmh.hcmute.edu.vn (VD của 1 SV và 

xem biểu đồ giảng dạy học tập) 
2016 P.ĐT 

In giao 

diện 

15  H6.6.1.7  
Trang online: http://online.hcmute.edu.vn (VD của 1 SV xem 

kết quả học tập) 
2016 P.ĐT 

In giao 

diện 

16  H6.6.1.8  Trang web phòng Đào tạo (mở trang có quy định, hướng dẫn) 2016 P.ĐT In giao 

http://fme.hcmute.edu.vn/ArticleId/d99f85ea-e764-428c-aea3-76a766edfb29/chuan-dau-ra-nganh-cn-che-tao-may
http://fme.hcmute.edu.vn/ArticleId/d99f85ea-e764-428c-aea3-76a766edfb29/chuan-dau-ra-nganh-cn-che-tao-may
https://dkmh.hcmute.edu.vn/
http://online.hcmute.edu.vn/
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và web của một số khoa (thông tin học tập cho SV) diện 

17  H6.6.1.9  
Hệ thống dạy học trực tuyến Moodle: 

http://LMS.hcmute.edu.vn. 
2016 P.ĐT  

18  H6.6.1.10  Facebook, skype, mail trao đổi giữa giảng viên và sinh viên 2016 P.ĐT  

19  

H6.6.1.11  

Quyết định về việc ban hành quy định về công tác tư vấn đối 

với sinh viên 

Số 389/QĐ-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(19/9/2014) 

P.TS&CTSV  

20  
Thông báo về việc tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn đối 

với sinh viên hệ chính quy 

Số 416/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(20/10/2014) 

P.TS&CTSV  

21  Quyết định về việc bổ nhiệm đội ngũ tư vấn 2014, 2015 P.TS&CTSV  

22  Trang tư vấn online các đơn vị 2016 Các đơn vị 
In giao 

dien 

23  H6.6.1.12  
Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên về chất lượng 

phục vụ của nhà trường 
2015, 2016 

P.ĐBCL  

24  

H6.6.1.13  

Tổng hợp ý kiến đóng góp của HSSV HKI, HKII năm học  2011-2015 P.TS&CTSV  

25  
Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo trường với 

sinh viên HKI, HKII năm học  
2011-2015 P.TS&CTSV  

26  
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng về các vấn đề được 

đặt ra trong đối thoại HKI, HKII năm học  
2011-2015 P.TS&CTSV  

27  

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo 

của Hiệu trưởng về các vấn đề được đặt ra trong đối thoại 

HKI, HKII năm học  

2011-2015 P.TS&CTSV  

28  H6.6.1.14  Minh chứng về gặp gỡ đối thoại online HKII/2015-2016 2015-2016 Trường ĐHSP  

http://lms.hcmute.edu.vn/
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Kỹ thuật 

TPHCM 

Tiêu chí 6.2 

1  
H6.6.2.1  

Kế hoạch, thông báo, báo cáo về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân 
2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.2 

2  Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên tham gia sinh hoạt đầu năm học 2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.2 

3  H6.6.2.2  
Email của phòng CTHSSV nhắc nhở các đơn vị thực hiện 

hướng dẫn 
2015 P.TS&CTSV  

4  H6.6.2.3  Website của phòng TS&CTSV sao.hcmute.edu.vn 2016 P.TS&CTSV  

5  H6.6.2.4  Sổ tay sinh viên 2011-2015 P.TS&CTSV  

6  

H6.6.2.5  

Quyết định về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo 

dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Số 70/1998/QĐ-

TTg 

(31/3/1998) 

Chính phủ  

7  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối 

với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho 

các trường sư phạm 

Số 

66/1998/TTLT/B

GD&ĐT-BTC 

(26/12/1998) 

BGD&ĐT- Bộ 

Tài chính 
 

8  

Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 

học 2014-2015 

Số 49/2010/NĐ-

CP 

(14/5/2010) 

Chính phủ  

9  

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ 

chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-

2015 

Số 74/2013/NĐ-

CP 

(15/7/2013) 

Chính phủ  
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10  

Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 

của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến 

năm học 2014-2015 

Số 29/2010/ 

TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH 

(15/11/2010) 

Bộ Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội-Bộ 

Tài chính-

BGD&ĐT 

 

11  

Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 

2016 đến năm học 2020 - 2021 

Số 86/2015/NĐ-

CP 

(02/10/2015) 

Chính phủ  

12  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định 86/2015//NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 2015-2016 đến 2020-2021 

Số 

09/20016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH 

(30/3/2016) 

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH 
 

13  Thông báo về việc thực hiện quy định miễn, giảm học phí  

số 149/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(01/12/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

14  Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí 2013, 2014, 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

15  Quyết định miễn học phí cho người học HKI, HKII 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

16  Quyết định giảm học phí cho người học HKI, HKII 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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17  

H6.6.2.6  

Thông báo về việc xét trợ cấp cho Sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

18  Quyết định trợ cấp xã hội cho người học HKI, HKII 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

19  Quyết định về việc chi trợ cấp khó khăn cho HSSV năm học  2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

20  
Quyết định chi trợ cấp khó khăn cho HSSV (Lấy đại diện sinh 

viên) 
2011, 2014-2015 P.TS&CTSV  

21  

H6.6.2.7  

Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, 

các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân 

Số 44/2007/QĐ-

BGDĐT 

(15/8/2007) 

Bộ GD&ĐT  

22  

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 

44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng BGD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với 

học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng 

khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Số 31/2013/TT-

BGDĐT 

(01/08/2013) 

Bộ GD&ĐT  

23  
Hướng dẫn về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho 

học sinh sinh viên 

Số 

348/HD/ĐHSP 

KT/CTCT-QLSV 

(15/9/2007) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Sổ tay SV 

2013 trang 

99 

24  
Hướng dẫn về việc điều chỉnh số tín chỉ đăng ký học tập để xét 

cấp học bổng khuyến khích học tập; mức học bổng & điều 

kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với SV đại 

Số 25/HD-ĐHSP 

KT-CTHSSV 

(23/3/2009) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

Sổ tay SV 

2013 trang 

102 
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học, cao đẳng hệ chính quy 

25  
Hướng dẫn về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích 

học tập 
2011-2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

26  
Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho 

học sinh, sinh viên 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

27  Các học bổng tài trợ 2011-2015 P.TS&CTSV  

28  
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập HKI, HKII 

năm học 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

29  
Thống kê số liệu người học thuộc đối tượng chính sách được 

hưởng chế độ theo quy định 
2011-2015 P.TS&CTSV  

30  H6.6.2.8  Các văn bản về công tác văn nghệ HSSV 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

31  H6.6.2.9  Công tác tổ chức hội thao HSSV  2012-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

32  

H6.6.2.10  

Quy định về hình thức, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua khen 

thưởng đối với HSSV 

Số 358/QĐ-

ĐHSPKT-

CTCT&QLSV 

(20/10/2007) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

STSV 2014 

trang 64 

33  Quy định về định mức thưởng đối với HSSV 

Số 109/QĐ-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(20/8/2012) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

STSV 2014 

trang 68 
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34  Thông báo về việc tổng kết & xét khen thưởng sinh viên 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

35  
Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp, ban đại diện lớp 

và sinh viên 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

36  Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp 2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

37  
H6.6.2.11  

Báo cáo tổng kết hoạt động P.TS&CTSV 2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.1 

38  Báo cáo công tác giáo dục chính trị tư tưởng 2011-2015 P.TS&CTSV  

39  

H6.6.2.12  

Quyết định thành lập trạm y tế và các phòng ban chức năng 
Số 633/QĐ-CP 

06/06/1977 

Bộ 

ĐH&THCN 
 

40  Biên bản thẩm định thành lập trạm y tế của sở y tế  
Số 12/TT YTLĐ 

30/9/2004 

TT-YHLĐ-

SYT TPHCM 
 

41  Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

42  

- QĐ bổ nhiệm cán bộ. Trưởng Trạm y tế 

- Phân công chức trách, nhiệm vụ của từng NV y tế 

Số 724/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

05/9/2013 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

Mục tiêu kế hoạch và báo cáo thực hiện hàng năm Trạm y tế 2011-2015 Trạm y tế  

Bộ y tế khen thưởng về công tác y tế trường học QĐ4303/QĐ-

BYT 
2011, 2013 Bộ y tế  
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43  

H6.6.2.13  

Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ HSSV 2011-2015 BV Q.Thủ Đức  

44  
Báo cáo tổng hợp, danh sách sinh viên khám sức khỏe hàng 

năm 
2011-2015 BV Q.Thủ Đức  

45  H6.6.2.14  
Thông báo, tuyên truyền các hoạt động dịch vụ y tế cũng như 

tuyên truyền về công tác phòng chống các bệnh dịch 
2015 Trạm y tế  

46  H6.6.2.15  Công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên mới vào trường 2011-2015 Trạm y tế  

47  H6.6.2.16  
Kế hoạch, Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu và thanh lý HĐ 

Phun thuốc phong dịch hàng năm 
2011-2015 

TT.YTDP 

Q.Thủ Đức 
 

48  H6.6.2.17  
Biên bản kiểm tra các căn tin của trạm và của Chi cục Vệ sinh 

An toàn thực phẩm TPHCM 
2014-2016 

Trạm y tế và 

CCVSATTP 

TPHCM 

 

49  H6.6.2.18  Danh mục thuốc thiết yếu, báo cáo xuất nhập thuốc 2015 Trạm y tế  

50  H6.6.2.19  
Quyết định thành lập đội ngũ tư vấn, nội dung bộ câu hỏi tư 

vấn 
2014, 2015 

P.TS&CTSV, 

Trạm y tế 
 

51  H6.6.2.20  Phân công lịch trực các ngày lễ, tết 2011-2015 P.TCCB  

52  H6.6.2.21  

Phối hợp với các đơn vị công an và dân quân, dân phòng trên 

địa bàn quận 9, quận Thủ Đức hỗ trợ hơn nữa về công tác 

ANTT của Nhà trường 

2013, 2014 P.TCCB  

53  H6.6.2.22  Phối hợp với Đoàn TN phổ biến và kiểm soát sinh viên 
Số 11-QC/ĐTN 

(20/01/2015) 
P.TCCB  

54  H6.6.2.23  Bồi dưỡng, diễn tập chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ 2014, 2015 P.TCCB  

55  

H6.6.2.24  

Thành lập các đoàn kiểm tra an ninh, trật tự trong trường 2012, 2013, 2015 P.TCCB  

56  
Tổ chức các đợt kiểm tra hệ thống an toàn phòng cháy chữa 

cháy tại các đơn vị 
2011-2015 P.TCCB  

57  H6.6.2.25  Giấy đề nghị về việc lập các kênh thông tin để tiếp nhận các ý Số 47/ĐN-TCCB P.TCCB  
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kiến phản hồi các ý kiến và được BGH và các phòng ban chức 

năng giải đáp kịp thời 

(03/11/2015) 

58  H6.6.2.26  
Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên về chất lượng 

phục vụ của nhà trường 
2015, 2016 P.ĐBCL  

59  

H6.6.2.27  

Tổng hợp ý kiến đóng góp của HSSV HKI, HKII  2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

60  
Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo trường với 

sinh viên HKI, HKII  
2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

61  
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng về các vấn đề được 

đặt ra trong đối thoại HKI, HKII  
2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

62  

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo 

của Hiệu trưởng về các vấn đề được đặt ra trong đối thoại 

HKI, HKII 

2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

Tiêu chí 6.3 

1  H6.6.3.1  Thông báo về vệc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 2011-2015 P.TSCT&SV  

2  

H6.6.3.2  

Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện của học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và 

trường TCCN hệ chính quy 

Số 60/2007/QĐ-

BGDĐT 

(06/10/2007) 

Bộ GD&ĐT  

3  
Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện sinh viên hệ chính quy Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

Số 354/QĐ-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(01/8/2014) 

P.TS&CTSV  

4  
Thông tư về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 

của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

Số 16/2015/TT-

BGDĐT 

(12/8/2015) 

Bộ GD&ĐT  

5  
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường 

Số 2291/QĐ-

ĐHSPKT 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 
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ĐHSP Kỹ thuật TPHCM (30/10/2015) TPHCM 

6  

H6.6.3.3  

Số tay sinh viên 2011-2015 P.TS&CTSV  

7  
Kế hoạch, thông báo, báo cáo về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân 
2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.2 

8  Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên tham gia sinh hoạt đầu năm học 2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.2 

9  H6.6.3.4  Báo cáo công tác giáo dục chính trị tư tưởng 2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.2.11 

10  

H6.6.3.5  

Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện 

chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy 

Số 224/QĐ-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(09/12/2013) 

P.TS&CTSV  

11  
Thông báo về việc tập huấn công tác thực hiện chương trình 

công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy 

Số 246/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(23/12/2013) 

P.TS&CTSV 
 

12  

H6.6.3.6  

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện chương trình CTXH đối 

với sinh viên hệ chính quy  
2014, 2015 

P.TS&CTSV 
 

13  

Hướng dẫn về việc hướng dẫn việc thực hiện đánh giá điểm 

công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy trong chương trình 

tình nguyện hè năm 2015 

Số 49/HD-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(25/6/2015) 

P.TS&CTSV 
 

14  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, rèn luyện, CTXH 

của các đơn vị phục vụ công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, 

đạo đức và lối sống cho người học trong trường 

2015 Các đơn vị  

15  H6.6.3.7  
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh 

viên 

Số 375/HD-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

Phòng Công 

tác HSSV 
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(27/08/2014) 

16  H6.6.3.8  
Các văn bản về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa 

học Mác-Lênin và tư tưởng HCM 
2011, 2012 Đoàn Trường  

17  

H6.6.3.9  

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng  2013-2015 
Ban thường vụ 

Đảng ủy 
 

18  Báo cáo kết quả lớp học Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng 2012-2015 
Ban thường vụ 

Đảng ủy 
 

19  
Thống kê danh sách CBVC, SV tham gia lớp Nhận thức Đảng 

và lớp Đảng viên mới 
2011-2015 

Ban thường vụ 

Đảng ủy 
 

20  H6.6.3.10  
Thông báo về kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng cho Đảng Viên 

mới kết nạp 
2010-2015 

Ban thường vụ 

Đảng ủy 
 

21  H6.6.3.11  
Thông báo tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh 

hùng liệt sĩ 
2011-2015 Đoàn Trường  

22  H6.6.3.12  

Thông báo Tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch HCM 

và Chủ Tịch Tôn Đức Thắng nhân kỉ niệm ngày thành lập 

Đoàn TNCS HCM 

2011, 2013 Đoàn Trường  

23  H6.6.3.13  
Thông báo tham gia đóng góp cho chương trình “Góp đá xây 

Trường Sa” và quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 

Số 21/TB-BTV 

(30/8/2011) 
Đoàn Trường  

24  H6.6.3.14  Thông báo Hội thi “Tự hào Sử Việt” 2013, 2015, 2016 Đoàn Trường  

25  H6.6.3.15  

Thông báo tham gia hội nghị tập huấn “Tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức chấp 

hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” 

Số 478/TB-ĐTN 

(26/11/2011) 
Đoàn Trường  

26  H6.6.3.16  
Thông báo Tuyên truyền luật an toàn giao thông trong sinh 

viên trường 
2011-2015 

Đoàn Trường, 

P.TS&CTSV 
 

27  H6.6.3.17  Tổ chức cuộc thi “Bạn trẻ và sách” năm 2012 
Số 41/TB-ĐTN 

(16/5/2012) 
Đoàn Trường  
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28  

H6.6.3.18  

Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia chiến dịch Mùa Hè 

Xanh 
2011-2015 Đoàn Trường  

29  Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Hiến máu tình nguyện 2011-2015 Đoàn Trường  

30  Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Xuân tình nguyện 2011-2015 Đoàn Trường  

31  Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Tiếp sức mùa thi 2011-2015 Đoàn Trường  

32  
Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Hoạt động tình nguyện 

khác 
2011, 2013 Đoàn Trường  

33  

H6.6.3.19  

Các hướng dẫn và quyết định khen thưởng sinh viên về việc 

tham gia tích cực các hoạt động phong trào 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

34  Thống kê tỷ lệ sinh viên vi phạm về đạo đức, lối sống 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

35  H6.6.3.20  Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HKI, HKII 2011-2015 P.TS&CTSV  

36  

H6.6.3.21  

Báo cáo thực hiện quy chế đánh giá điểm rèn luyện  2014-2016 P.TS&CTSV  

37  
Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện chương trình hoạt động 

CTXH đối với sinh viên hệ chính quy từ 12/2013-02/2015 

Số 27/BC-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(05/3/2015) 

P.TS&CTSV  

38  
Biên bản về việc đánh giá 01 năm thực hiện quy định ngày 

công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy từ khóa 2012 

Số 28/BB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(06/3/2015) 

P.TS&CTSV  

39  Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TS&CTSV 2011-2015 P.TS&CTSV  
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Tiêu chí 6.4 

1  H6.6.4.1  Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 21/12/2012 Đoàn Trường  

2  

H6.6.4.2  

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng  2011-2015 
Ban thường vụ 

Đảng ủy 
H6.6.3.9 

3  Báo cáo kết quả lớp học Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng 2011-2015 
Ban thường vụ 

Đảng ủy 
H6.6.3.9 

4  
Thống kê danh sách CBVC, SV tham gia lớp Nhận thức Đảng 

và lớp Đảng viên mới 
2011-2015 

Ban thường vụ 

Đảng ủy 
H6.6.3.9 

5  
H6.6.4.3  

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Kỹ thuật 

TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 
15/4/2015 

Ban thường vụ 

Đảng ủy 
 

6  Thống kê danh sách Đảng viên là sinh viên 2011-2015 Đảng ủy  

7  H6.6.4.4  
Thông báo về kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng cho Đảng Viên 

mới kết nạp 
2011-2015 

Ban thường vụ 

Đảng ủy 
H6.6.3.10 

8  H6.6.4.5  Chương trình hoạt động năm học của Đoàn trường 2011-2015 Đoàn Trường  

9  H6.6.4.6  
Biên bản các cuộc họp giao ban tháng của Đoàn trường, Hội 

sinh viên 
2011-2015 Đoàn trường  

10  

H6.6.4.7  

Các văn bản về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa 

học Mác-Lênin và tư tưởng HCM 
2011, 2012 Đoàn Trường H6.6.3.8 

11  
Thông báo tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh 

hùng liệt sĩ 
2011-2015 Đoàn Trường H6.6.3.11 

12  

Thông báo Tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch HCM 

và Chủ Tịch Tôn Đức Thắng nhân kỉ niệm ngày thành lập 

Đoàn TNCS HCM 

2011-2015 Đoàn Trường H6.6.3.12 

13  
Thông báo tham gia đóng góp cho chương trình “Góp đá xây 

Trường Sa” và quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 

Số 21/TB-BTV 

(30/8/2011) 
Đoàn Trường H6.6.3.13 
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14  Thông báo Hội thi “Tự hào Sử Việt” 2013, 2015, 2016 Đoàn Trường H6.6.3.14 

15  

Thông báo tham gia hội nghị tập huấn “Tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức chấp 

hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” 

Số 478/TB-ĐTN 

(26/11/2011) 
Đoàn Trường H6.6.3.15 

16  
Thông báo Tuyên truyền luật an toàn giao thông trong sinh 

viên trường 
2011-2015 

Đoàn Trường, 

P.TS&CTSV 
H6.6.3.16 

17  
Thống kê các văn bản của Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt 

động khác cho sinh viên 
2011-2014 Đoàn Trường  

18  

H6.6.4.8  

Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia chiến dịch Mùa Hè 

Xanh 
2011-2015 Đoàn Trường H6.6.3.18 

19  Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Hiến máu tình nguyện 2011-2015 Đoàn Trường H6.6.3.18 

20  Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Xuân tình nguyện 2011-2015 Đoàn Trường H6.6.3.18 

21  Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Tiếp sức mùa thi 2011-2015 Đoàn Trường H6.6.3.18 

22  
Kế hoạch/ thông báo về việc tham gia Hoạt động tình nguyện 

khác 
2011, 2013 Đoàn Trường H6.6.3.18 

23  
H6.6.4.9  

Hướng dẫn về đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên khu vực trường học 
2011-2015 Đoàn Trường  

24  Báo cáo tổng kết hoạt động năm học của Đoàn TN, Hội SV 2011-2015 Đoàn Trường  

Tiêu chí 6.5 

1  

H6.6.5.1  

Minh chứng các nơi tập luyện văn nghệ, TDTT 

Số 79/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(08/9/2013) 

P.TS&CTSV  

2  Các hợp đồng hợp tác với các đơn vị hỗ trợ sinh viên 2013-2015 Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 
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TPHCM/ 

TTDVSV 

3  Chiêu sinh võ thuật của CLB Taekwondo  TTDVSV  

4  

H6.6.5.2  

Thông báo/ Kết quả đăng ký nhu cầu ở KTX của SV 2011-2015 BQLKTX 
  

 

5  
Thống kê diện tích ký túc xá của trường, số phòng, sức chứa 

của KTX 
10/10/2015 BQLKTX  

6  H6.6.5.3  Văn bản sinh viên tình nguyện giới thiệu chỗ trọ cho SV 2011, 2014 Đoàn Trường  

7  

H6.6.5.4  

Thông báo tham gia hội thi Olympic các môn khoa học Mác- 

Lenin, tư tưởng HCM “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VI năm 

2011 

Số 188/TB-ĐTN 

(16/5/2011) 
Đoàn trường  

8  
Thông báo thực hiện bình chọn, giới thiệu và xét trao Giải 

thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2012 

Số 016/TB-ĐTN 

(11/1/2012) 
Đoàn trường  

9  
Thông báo về việc Thông tin kết quả giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu khoa học-eureka lần thứ 13-2011 

Số 47/TB-ĐTN 

(14/2/2012) 
Đoàn trường  

10  

Thông báo về việc tổ chức Lễ tổng kết , trao giải Hội thi “Học 

sinh giỏi nghề”, các hoạt động “Tư vấn hướng nghiệp , học 

nghề và giới thiệu việc làm thanh niên” năm 2012 

Số 88/TB-ĐTN 

(7/3/2012) 
Đoàn trường  

11  
Thông báo về việc tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề thời sự 

năm 2012 

Số 365/TB-ĐTN 

( 6/8/2012) 
Đoàn trường  

12  

Thông báo về việc thông báo kết quả thi đợt 1 và đề nghị tăng 

cường vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Hội 

thi trực tuyến “Bản hùng ca tuổi trẻ” năm 2012 

Số 467/TB-ĐTN 

(24/9/2012) 
Đoàn trường  

13  
Thông báo về việc triển khai giải thưởng khoa học kỹ thuật 

thanh niên mang tên “Quả Cầu Vàng” năm 2012 

Số 475/TB-ĐTN 

(26/9/2012) 
Đoàn trường  
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14  

Thông báo về việc thông tin tiếp nhận đề tài đăng kí tham gia 

và công tác tổ chức chấm thi Vòng bán kết Giải thưởng Sinh 

viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XIV năm 2012 

Số 542/TB-ĐTN 

(1/11/2012) 
Đoàn trường  

15  
Thông báo về việc huy động lực lượng tham dự lễ phát động 

cuộc thi Robocon 2014 

TB-ĐTN 

(8/10/2013) 
Đoàn trường  

16  
Thông báo về việc triển khai bình chọn, giới thiệu điển hình đề 

nghị xét trao Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VI- năm 2013 

Số 476/TB-ĐTN 

(26/8/2013) 
Đoàn trường  

17  
Thông báo về việc bình chọn công trình, đề tài, sáng kiến, sản 

phẩm sáng tạo toàn quốc lần VI năm 2013 

Số 438 /TB-ĐTN 

(5/8/2013) 
Đoàn trường  

18  
Thông báo về kết quả xét trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch 

lần III -Năm 2013 

Số 79 /TB-ĐTN 

(21/2/2013) 
Đoàn trường  

19  Kế hoạch hội nghị “Sinh viên với nghiên cứu khoa học” 

Số 01/KHLT-

QLKH-BTV 

(22/11/2011) 

Đoàn trường  

20  
Kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi học thuật “BigBang” lần IX 

năm 2014 

 23/3/2014- 

4/5/2014 
Đoàn trường  

21  
Kế hoạch tổ chức tuyên dương “Những bông hoa học tốt” năm 

2014 

Số 16-KH/ĐTN 

(26/10/2014) 
Đoàn trường  

22  
Thông báo kết quả xét chọn vòng loại và Lễ khai mạc “Giải cổ 

động - Năng động cùng Dolfenal” năm 2011 

Số 30/TB-BTK 

(04/05/2011) 

Hội Sinh viên 

trường 
 

23  
Thông báo tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Giai điệu 

Lạc Hồng” và trao học bổng cho sinh viên dân tộc năm 2012 

Số 13/TB-BTK 

(30/3/2012) 

Hội Sinh viên 

trường 
 

24  
Thông báo về việc phân công cở sở cử lực lượng tham gia lễ 

phát động cuộc thi “Go Green in the City 2014” 

Số 07/TB/ĐTN 

(25/11/213) 
Đoàn trường  

25  H6.6.5.5  Thông báo học bổng Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Số 11/TB-BTK Hội Sinh viên  
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năm 2012 Dành cho sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn  (09/3/2012) trường 

26  Thông báo học bổng “Tiếp sức đến trường” 2011, 2013, 2016 Thành Đoàn  

27  
Thông báo học bổng “Mobifone - Vì tương lai Việt” dành cho 

tân sinh viên năm học 2014-2015 

Số 36-

TB/CTHSSV 

(22/9/2014) 

Thành Đoàn  

28  
Thông báo về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng dành cho Sinh 

viên khó khăn năm học 2014-2015 

Số 38-

TB/CTHSSV 

(22/09/2014) 

Thành Đoàn  

29  
Thông báo về việc hỗ trợ tân sinh viên nhập học và công tác 

phát triển Hội viên đầu khóa 

Số 31/TB-BTK 

(03/09/2015) 

Hội Sinh viên 

trường 
 

30  
Thông báo về việc hỗ trợ Sinh viên gặp khó khăn ngặt nghèo 

đột xuất Năm học 2013-2014 

Số 50/TB-

NVHSV 

(05/09/2013) 

Thành Đoàn  

31  
Bảng thống kê số liệu sinh viên phục vụ vay vốn theo chương 

trình hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội 
2011-2015 P.TS&CTSV  

32  

H6.6.5.6  

Quyết định về việc thành lập Trung tâm dịch vụ sinh viên 

Số 150/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(19/11/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

33  
Quy định cho SV mượn phòng, CSVC và các danh sách ký 

nhận của SV 
2013-2015 TTDVSV  

34  Văn bản tổ chức hoạt động văn nghệ cho sinh viên 2015 TTDVSV  

35  H6.6.5.7  
Các câu lạc bộ sinh viên trải nghiệm (Danh sách sinh viên và 

hình ảnh hoạt động của câu lạc bộ) 
2014-2015 TTDVSV  

36  H6.6.5.8  
Kế hoạch hình thành văn bản về việc tài trợ bàn ghế cho khu 

vườn trải nghiệm cho sinh viên 
2014 TTDVSV  
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37  H6.6.5.9  
Danh sách và các thư ngỏ các đối tác đến liên hệ quảng cáo, tài 

trợ cho TTDVSV 
2014-2016 TTDVSV  

38  H6.6.5.10  
Hồ sơ việc tổ chức đưa sinh viên đi tham gia các hoạt động 

ngoại khóa, từ thiện 
2014-2016 TTDVSV  

39  

H6.6.5.11  

Sổ theo dõi việc làm – SV đi làm 2014-2016 TTDVSV  

40  Thông báo tuyển dụng lao động 2014-2016 TTDVSV  

41  
Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ việc làm bán thời gian cho 

sinh viên 
2014-2016 TTDVSV  

42  H6.6.5.12  Hình ảnh nhà ăn dành cho sinh viên 2015 TTDVSV  

43  H6.6.5.13  
Biên bản kiểm tra các căn tin của trạm và của Chi cục Vệ sinh 

An toàn thực phẩm TPHCM 
2014-2016 

Trạm y tế và 

CCVSATTP 

TPHCM 

H6.6.2.17 

44  

H6.6.5.14  

Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ HSSV 2011-2015 Trạm Y tế 

H6.6.2.13 
45  

Báo cáo tổng hợp, danh sách sinh viên khám sức khỏe hàng 

năm 
2011-2015 Trạm Y tế 

46  

H6.6.5.15  

Quyết định về việc cử cán bộ làm cố vấn học tập và rèn luyện 2011-2013 P.TS&CTSV  

47  
Quyết định về việc ban hành quy định về công tác tư vấn đối 

với sinh viên 

Số 389/QĐ-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(19/9/2014) 

P.TS&CTSV H6.6.1.11 

48  
Thông báo về việc tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn đối 

với sinh viên hệ chính quy 

Số 416/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(20/10/2014) 

P.TS&CTSV H6.6.1.11 

49  Quyết định về việc bổ nhiệm đội ngũ tư vấn 2014, 2015 P.TS&CTSV H6.6.1.11 
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50  Trang tư vấn online các đơn vị Trang web đơn vị Đơn vị  

51  50 câu hỏi sinh viên thắc mắc cần tư vấn 2015 P.TS&CTSV  

52  

H6.6.5.16  

Thông báo lớp kỹ năng sử dụng thư viện 2011-2015 Thư viện  

53  Phiếu trắc nghiệm thông tin 2011-2015 Thư viện  

54  Tài liệu tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện 2011-2015 Thư viện  

55  
Địa chỉ giới thiệu và hướng dẫn truy cập các nguồn học liệu 

mở và tài liệu miễn phí 
31/10/2015 Thư viện  

56  H6.6.5.17  Hội thảo kỹ năng giới thiệu bản thân trước nhà phỏng vấn 2014, 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

57  

H6.6.5.18  

Thông báo, phiếu, báo cáo Khảo sát sinh viên về chất lượng 

phục vụ của nhà trường 
2015, 2016 P.ĐBCL H6.6.2.26 

58  
Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên về thái độ phục 

vụ của CBVC TTDVSV 
2014-2015 TTDVSV  

Tiêu chí 6.6 

1  

H6.6.6.1  

Sổ tay sinh viên 2011-2015 P.TS&CTSV  

2  Website trường, Phòng TS&CTSV 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

P.TS&CTSV 

 

3  

H6.6.6.2  

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh 

viên 

Số 318/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(17/11/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

4  
Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất 

lượng của Phòng TS&CTSV 
2011-2015 P.TS&CTSV  
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5  

H6.6.6.3  

Phối hợp cùng Văn phòng Đảng ủy tổ chức cho sinh viên học 

tập nghị quyết TW của Đảng, Nghị quyết TW của bộ chính trị 
2012-2015 VP Đảng ủy  

6  
Công văn về việc Tham gia ủng hộ chương trình “Tặng xuồng 

CQ cho Trường Sa” 

372/1012/G2-

NNL-VNG 

(29/10/2012) 

Thành đoàn  

7  Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị thời sự trong sinh viên 

Số 36/KH-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(20/3/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

8  
Hướng dẫn về việc Tổ chức “Hành trình đến với Bảo tàng, địa 

chỉ đỏ” trong đoàn viên Thanh niên TP 

10/HD-ĐTN 

(17/5/2013) 
Thành đoàn  

9  

Hướng dẫn về Một số nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 

6/2013 với chủ đề “Vì biển đảo quê hương - vì Đàn em thân 

yêu” 

11/HD-ĐTN 

(10/6/2013) 
Thành đoàn  

10  
Các văn bản về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa 

học Mác-Lênin và tư tưởng HCM 
2011, 2012 Đoàn Trường H6.6.3.8 

11  
Kế hoạch, thông báo, báo cáo về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân 
2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.2 

12  Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên tham gia sinh hoạt đầu năm học 2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.2 

13  

H6.6.6.4  

Thông báo Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và chương 

trình chào mừng ngày thành lập trường 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

14  Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11  2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

15  
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên 

phủ trên không 
2011- 2014 

Phòng CT 

HSSV, Đoàn 
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trường, Hội 

CCB 

16  Kế hoạch thực hiện chiếu phim phục vụ CBVC và SV 2012-2014 P.TS&CTSV  

17  Thông báo Hội thi “Tự hào Sử Việt” 2013, 2015, 2016 Đoàn Trường H6.6.3.14 

18  
Hướng dẫn sinh hoạt Đoàn chủ điểm “Viết tiếp truyền thống 

vẻ vang 80 năm thành lập Đoàn” 

Số 01/HD-BTV 

(01/3/2011) 
Đoàn trường  

19  
Tổ chức cuộc thi sưu tầm ảnh tìm hiểu về ngày thành lập quân 

đội Nhân dân Việt Nam 

Số 442/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(28/11/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

20  

Thông báo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập Quân 

đội Nhân dân Việt Nam và thông báo tổ chức cuộc thi sưu tầm 

ảnh 

2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

21  Tổ chức Mitting và sinh hoạt chính trị thời sự biển đảo 

Số 321/TB-

ĐHSPKT-

CTHSSV 

(14/5/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

22  
H6.6.6.5  

Kế hoạch thực hiện chuỗi chương trình phát động mùa thi 

nghiêm túc “Học thật-Thi thật-Kết quả thật” 

Số 16-Kh/ĐTN-

BHT 

(09/11/2015) 

Đoàn trường  

23  Kế hoạch tổ chức ngày Chủ nhật Xanh 2011-2015 Đoàn trường  

24  
H6.6.6.6  

Kế hoạch, thông báo, báo cáo về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H6.6.1.2 

25  Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên tham gia sinh hoạt đầu năm học 2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.2 

26  H6.6.6.7  Thông báo Tuyên truyền luật an toàn giao thông trong sinh 2011-2015 Đoàn Trường, H6.6.3.16 
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viên trường P.TS&CTSV 

27  
Các văn bản tuyên truyền về Pháp luật nước CHXHCN Việt 

Nam 
2013-2015 P.TS&CTSV  

28  

H6.6.6.8  

Tổng hợp ý kiến đóng góp của HSSV HKI, HKII 2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

29  
Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo trường với 

sinh viên HKI, HKII 
2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

30  
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Hiệu trưởng về các vấn đề được 

đặt ra trong đối thoại HKI, HKII 
2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

31  

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo 

của Hiệu trưởng về các vấn đề được đặt ra trong đối thoại 

HKI, HKII 

2011-2015 P.TS&CTSV H6.6.1.13 

32  

H6.6.6.9  

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng TS&CTSV 2011-2015 
Phòng 

TS&CTSV 
 

33  
Các hướng dẫn và quyết định khen thưởng sinh viên về việc 

tham gia tích cực các hoạt động phong trào 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H6.6.3.19 

34  Thống kê tỷ lệ sinh viên vi phạm về đạo đức, lối sống 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H6.6.3.19 

Tiêu chí 6.7 

1  

H6.6.7.1  

Đề án thành lập phòng QHCC&DN 10/8/2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

2  QĐ thành lập Phòng QHCC&DN 

Số 760/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/9/2014) 

P.QHCC&DN  



97 

3  Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng QHCC&DN 

Số 761/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/9/2014) 

P.QHCC&DN  

4  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng QHCC&DN 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

P.QHCC&DN  

5  

H6.6.7.2  

Kế hoạch ngày hội việc làm hàng năm 

(năm 2011 không tổ chức, năm 2012 tổ chức 2 lần) 
2012-2015 P.QHCC&DN  

6  Thư mời tham gia ngày hội việc làm 2012-2015 P.QHCC&DN  

7  

Danh sách doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng tại trường từng 

HK 

Các chương trình giao lưu, phỏng vấn tuyển dụng khi doanh 

nghiệp có yêu cầu (15-20 DN) 

2012-2015 P.QHCC&DN  

8  Báo cáo việc tổ chức hội chợ việc làm 2012-2015 P.QHCC&DN  

9  H6.6.7.3  

- Các biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp 

- Các thông báo tuyển dụng từ các công ty, doanh nghiệp 

(trang web Phòng QHCC&DN) 

-Năm 2009: 

Datalogic 

-Năm 2011-2012: 

Acer, Shiseido, 

Doosan, Holcim 

VN, Colgate, 

Liksin 

-Năm 2014: 

Okura, Công 

nghiệp Sài Gòn, 

Doosan, Long 

Hậu, Datalogic, 

Omron 

-Năm 2015: 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
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Groz-Beckert 

VN, Bosch VN, Ê 

Su Hai, Holcim 

VN. 

10  H6.6.7.4  
Minh chứng kế hoạch/ thông báo chương trình, báo cáo của 

Khoa cho sinh viên đi tham quan, thực tập tại doanh nghiệp 
2014-2016 P.QHCC&DN  

11  

H6.6.7.5  

Thống kê việc tổ chức các lớp kỹ năng mềm 2011-2014 P.QHCC&DN  

Bảng kê các chương trình hội thảo, doanh nghiệp đào tạo kỹ 

năng mềm năm học 2014 -2015 và 2015-2016 
25/01/2016 P.QHCC&DN  

Một số hình ảnh hoạt động 2015 P.QHCC&DN  

12  
Phiếu, thống kê, báo cáo khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp 

ứng công việc của sinh viên 
2009, 2014, 2015 P.QHCC&DN  

13  

H6.6.7.6  

Thông báo, phiếu, thống kê kết quả khảo sát sinh viên tốt 

nghiệp 
2011-2015 

P.ĐBCL& 

P.QHCC&DN 
 

14  Dự trù vật tư, kinh phí thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2011-2013 P.QHCC&DN  

15  
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 3 tháng (Đợt 

tháng 3 và tháng 9) 
2014,2015,2016 P.ĐBCL  

16  H6.6.7.7  
Kế hoạch, Thông báo, giấy mời, báo cáo, phiếu khảo sát của 

việc họp mặt cựu sinh viên 
2014, 2015 

Khoa 

P.QHCC&DN 
 

Tiêu chí 6.8 

1  H6.6.8.1  Chuẩn đầu ra của một số ngành đào tạo của trường 2016 Khoa  

2  

H6.6.8.2  

Thống kê việc tổ chức các lớp kỹ năng mềm 2011-2014 P.QHCC&DN H6.6.7.5 

3  
Bảng kê các chương trình hội thảo, doanh nghiệp đào tạo kỹ 

năng mềm 
25/01/2016 P.QHCC&DN H6.6.7.5 
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4  Một số hình ảnh hoạt động 2015 P.QHCC&DN H6.6.7.5 

5  

H6.6.8.3  

Đề án thành lập phòng QHCC&DN 10/8/2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H6.6.7.1 

6  Quyết định thành lập Phòng QHCC&DN 

Số 760/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/9/2014) 

P.QHCC&DN H6.6.7.1 

7  Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng QHCC&DN 

Số 761/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/9/2014) 

P.QHCC&DN H6.6.7.1 

8  Chức năng, nhiệm vụ của Phòng QHCC&DN 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

P.QHCC&DN H6.6.7.1 

9  

H6.6.8.4  

Kế hoạch ngày hội việc làm hàng năm 

(năm 2011 không tổ chức, năm 2012 tổ chức 2 lần) 
2012-2015 P.QHCC&DN H6.6.7.2 

10  Thư mời tham gia ngày hội việc làm 2012-2015 P.QHCC&DN H6.6.7.2 

11  

Danh sách doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng tại trường từng 

học kỳ 

Các chương trình giao lưu, phỏng vấn tuyển dụng khi doanh 

nghiệp có yêu cầu (15-20 DN) 

2012-2015 P.QHCC&DN H6.6.7.2 

12  Báo cáo việc tổ chức hội chợ việc làm 2012-2015 P.QHCC&DN H6.6.7.2 

13  

H6.6.8.5  

Thông báo, phiếu, thống kê kết quả khảo sát sinh viên tốt 

nghiệp 
2011-2015 

P.ĐBCL& 

P.QHCC&DN 
H6.6.7.6 

14  Dự trù vật tư, kinh phí thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2011-2013 P.QHCC&DN H6.6.7.6 

15  
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp (Đợt tháng 3 và 

tháng 9) 
2014, 2015,2016 P.ĐBCL H6.6.7.6 
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16  
Thông báo, phiếu, báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt 

nghiệp sau 6 tháng, 1 năm 
2015-2016 P.ĐBCL  

Tiêu chí 6.9 

1  H6.6.9.1  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đảm bảo Chất lượng 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

P.ĐBCL  

2  H6.6.9.2  Quy trình Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với CTĐT 

QT-ĐBCL-

HLKH 

(01/9/2015) 

P.ĐBCL  

3  

H6.6.9.3  

Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của GV 

Số 

1276/BGDĐT-

NG 

(20/2/2008) 

Bộ GD&ĐT  

4  
Quyết định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên. 

Số 38/QĐ-

ĐHSPKT-ĐT 

(14/4/2008) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

5  

H6.6.9.4  

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2, 2013-2014; 

Hướng dẫn thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng dạy 

Số 54/TB-

ĐHSPKT-ĐBCL 

(08/5/2014) 

P.ĐBCL  

6  
Thông báo về việc tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của GV năm học 2015-2016 

Số 200/TB-

ĐHSPKT 

(06/10/2015) 

P.ĐBCL  

7  
Thông báo sinh viên toàn trường thực hiện khảo sát đánh giá 

hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng email 
2011-2015 P.ĐBCL  

8  Hướng dẫn thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động 2011-2015 P.ĐBCL  
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giảng dạy của giảng dạy 

9  
Website của Phòng ĐBCL về khảo sát sinh viên đánh giá hoạt 

động giảng dạy 
2011-2015 P.ĐBCL  

10  
Facebook của Phòng ĐBCL về khảo sát sinh viên đánh giá 

hoạt động giảng dạy 
2011-2015 P.ĐBCL  

11  H6.6.9.5  
Thống kê kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên  
2011-2015 

P.ĐT& 

P.ĐBCL 
 

12  H6.6.9.6  
Báo cáo của khoa về chất lượng giảng dạy của giảng viên từ 

kết quả khảo sát sinh viên 
2014-2016 P.ĐBCL  

13  H6.6.9.7  
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên  
2011-2015 

P.ĐT và 

P.ĐBCL 
 

14  

H6.6.9.8  

Thông báo sinh viên tốt nghiệp toàn trường thực hiện khảo sát 

bằng email 
2014, 2015 P.ĐBCL  

15  Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp thực hiện khảo sát 2014, 2015 P.ĐBCL  

16  Website của Phòng ĐBCL về khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2014, 2015 P.ĐBCL  

17  Facebook của Phòng ĐBCL về khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2014, 2015 P.ĐBCL  

18  
H6.6.9.9  

Thống kê kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp  2012-2016 
P.CTHSSV& 

P.ĐBCL 
 

19  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp  2014-2016 P.ĐBCL  

20  H6.6.9.10  Sổ tay sinh viên  2011-2015 P.TS&CTSV  

TIÊU CHUẨN 7 

Tiêu chí 7.1 

1  H7.7.1.1 Quyết định thành lập Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

Số 2991/QĐ-

ĐHSPKT 

(31/12/2015) 

P.QLKH&CN  
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2  Quyết định thành lập Trung tâm chuyển giao Công nghệ 

Số 1355/QĐ-

BGD&ĐT-TCCB 

(16/3/2004) 

TT CGCN  

3  

H7.7.1.2 

Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015 12/2010 P.QTCL  

4  
Điều chỉnh Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 

2011-2015, tầm nhìn đến 2020 

Số 632/ĐHSPKT 

(21/7/2014) 
P.QTCL  

5  
Điều chỉnh Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 

2011-2015, tầm nhìn đến 2020 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

P.QTCL  

6  
Tổng kết kế hoạch chiến lược 2011-2015, tầm nhìn 2020, xây 

dựng kế hoạch 2016-2012 
20/8/2015 P.KH&CN  

7  
H7.7.1.3 

Quy trình  ISO “Thiết lập mục tiêu chất lượng năm học“ lần 

soát xét 01 

QT-PĐBCL-

TLMTCL 

(02/06/2014) 

P.ĐBCL 

Down tại 

website 

P.ĐBCL 

8  Mục tiêu chất lượng của phòng Khoa học và Công nghệ 2011-2015 P.KH&CN  

9  

H7.7.1.4 

Quy trình  ISO “Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường“ 

QT-QLKH-

NCKH 

(01/02/2012) 

P.ĐBCL  

10  Quyết định quy định đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 

Số 86/QĐ-

ĐHSPKT 

(30/12/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

11  

H7.7.1.5 

Thông báo đăng ký đề tài NCKH 2011-2015 P.KH&CN  

12  Biên bản xét duyệt đề tài cấp trường (sinh viên) 2011-2015 Các đơn vị  

13  Biên bản xét duyệt đề tài cấp trọng điểm  2011-2015 P.KH&CN  

14  Thông báo phân bổ kinh phí đề tài của các đơn vị  2011-2015 P.KH&CN  

http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/01.%20QT%20Thi%E1%BA%BFt%20l%E1%BA%ADp%20MTCL.pdf
http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/Bieu%20Mau/01.BM%20QT%20TLMTCL.rar
http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/Bieu%20Mau/01.BM%20QT%20TLMTCL.rar
http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/27.Quy%20trinh%20NCKH%20cap%20Truong.pdf
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15  H7.7.1.6 Bảng phân bổ kinh phí hoạt động KHCN  2011-2015 P.KH&CN  

16  H7.7.1.7 
Danh mục đề tài có tổ chức hội thảo khoa học (Trong đó có sự 

tham gia của học viên cao học, nghiên cứu sinh) 
2011-2015 P.KH&CN  

17  

H7.7.1.8 

 

Danh mục bài báo, tham luận của giảng viên 2011-2015 P.KH&CN  

18  
Hợp đồng nghiên cứu khoa học, biên bản nghiệm thu đề tài, 

sản phẩm đề tài  
2011-2015 P.KH&CN 

Mỗi năm 

lấy 1-2 đề 

tài 

19  Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đề tài 2011-2015 P.KH&CN  

Tiêu chí 7.2 

1  H7.7.2.1 Quyết định quy định đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 

Số 86/QĐ-

ĐHSPKT 

(30/12/2010) 

P.KH&CN H7.7.1.4 

2  

H7.7.2.2 

Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng cho cá nhân (BGH) ký hợp 

đồng nghiên cứu khoa học, CGCN , hợp tác quốc tế 

Số 129/UQ-

ĐHSPKT 

(01/06/2015) 

P.KH&CN  

3  
Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng cho cá nhân (P.KH&CN) ký 

hợp đồng triển khai và thanh lý đề tài NCKH cấp trường, SV 

Số 92/GUQ-

ĐHSPKT 

(29/01/2015) 

P.KH&CN  

4  
Quy chế chi tiêu nội bộ Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho từng 

loại đề tài 

Số 56/QĐ-

ĐHSPKT-KHTC 

(10/9/2010) 

P.KHTC  

5  
Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 

(Mục 2.2 Quy đổi ra giờ chuẩn các HĐ NCKH)  

Số 35/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/04/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

6  H7.7.2.3 
Quy định về nghiệm thu đề tài theo thông tư 12/2010/TT-

BGDĐT của Bộ GD&ĐT và theo quyết định 86/QĐ-ĐHSPKT 
29/3/2010 BGD&ĐT  
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7  Thông báo đăng ký đề tài NCKH 2011-2015 P.KH&CN H7.7.1.5 

8  
Hồ sơ nghiệm thu đề tài (Hợp đồng nghiên cứu khoa học, biên 

bản nghiệm thu đề tài, sản phẩm đề tài) 
2011-2015 P.KH&CN H 7.7.1.8 

9  H7.7.2.4 Danh mục đề tài các cấp hàng năm được nghiệm thu 2011-2015 P.KH&CN  

10  H7.7.2.5 Kỷ yếu hội thảo 5 năm nghiên cứu khoa học 2011-2015 P.KH&CN  

Tiêu chí 7.3 

1  
H7.7.3.1  

Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn 2020 

Số 

1030/ĐHSPKT 

(24/11/2014) 

P.QTCL H7.7.1.2 

2  Thông báo đăng ký đề tài NCKH 2011-2015 P.KH&CN H7.7.1.5 

3  H7.7.3.2  

Quy chế chi tiêu nội bộ quy định chính sách quy đổi giờ 

nghiên cứu khoa học và thưởng tiền và cho các giảng viên có 

bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị chuyên 

ngành 

Số 56/QĐ-

ĐHSPKT-KHTC 

(10/9/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H7.7.2.2 

4  
H7.7.3.3 H 

Thông báo định mức chi hỗ trợ kinh phí tham dự Hội nghị, hội 

thảo khoa học trong và ngoài nước 

Số 42/TB-QLKH 

(08/04/2014) 
P.KH&CN  

5  Danh sách hỗ trợ tham dự Hội nghị, hội thảo 2011-2015 P.KH&CN  

6  H7.7.3.4  
Kế hoạch tổ chức, hình ảnh, kỷ yếu các hội nghị, hội thảo khoa 

học trong nước và quốc tế do Nhà trường chủ trì tổ chức 
2011-2015 P.KH&CN  

7  H7.7.3.5  
Danh mục tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu tham khảo các tài 

khoản tạp chí chuyên ngành quốc tế 
2014-2016 P.KH&CN  

8  
H7.7.3.6  

Giấy đề nghị thưởng tiền bài báo khoa học cho giảng viên 2011-2015 P.KH&CN 

Lấy mẫu 

mỗi năm 3-

4 đề nghị 

9  Tổng hợp danh sách thưởng tiền thưởng tiền bài báo khoa học 2011-2015 P.KH&CN  
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cho giảng viên của từng năm 

10  

H7.7.3.7 H 

Danh mục kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của toàn trường 

(Danh mục đề tài các cấp hàng năm được nghiệm thu)  
2011-2015 P.KH&CN H7.7.2.4 

11  

- Danh mục các bài báo của GV đăng trên tạp chí, kỷ yếu khoa 

học chuyên ngành từ năm 2011 đến 2015 

- Bìa các số tạp chí và bài báo của GV cơ hữu của Trường 

được đăng trong tạp chí đó 

2011-2015 P.KH&CN  

12  Danh mục đề tài có yêu cầu công bố bài báo khoa học 2011-2015 P.KH&CN  

Tiêu chí 7.4 

1  H7.7.4.1 Quy chế chi tiêu nội bộ trường 2010 và bổ sung, điều chỉnh 2010, 2013 
ĐHSPKT 

TPHCM 
H7.7.2.2 

2  H7.7.4.2 Danh mục bài báo, tham luận của giảng viên 2011-2015 P.KH&CN H7.7.1.8 

3  

H7.7.4.3 

Danh mục công trình đạt giải thưởng sinh viên 2011-2015 P.KH&CN  

4  Danh mục công trình đạt giải thưởng giảng viên 2014 P.KH&CN  

5  Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của SV và GV 2013-2015 P.KH&CN  

6  

H7.7.4.4 

Danh mục hợp đồng chuyển giao công nghệ  2011-2015 TTNC&CGCN  

7  Hợp đồng chuyển giao công nghệ 2011-2015 TTNC&CGCN Lấy mẫu 

8  Chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ được cấp 2013, 2015 TTNC&CGCN  

9  Kiến nghị về sử dụng sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học 15/8/2015 P.KH&CN Lấy mẫu 

10  
H7.7.4.5 

Danh mục đề tài tiêu biểu cấp trường trọng điểm  2011-2015 P.KH&CN  

11  Danh mục đề tài tiêu biểu cấp Bộ 2012-2015 P.KH&CN  

12  

H7.7.4.6 

Danh mục bài báo, tham luận của giảng viên 2011-2015 P.KH&CN 

H7.7.1.8 
13  

Hợp đồng nghiên cứu khoa học, biên bản nghiệm thu đề tài, 

sản phẩm đề tài 
2011-2015 P.KH&CN 
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14  Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đề tài 2011-2015 P.KH&CN 

15  H7.7.4.7 Danh mục đề tài đăng ký và kết quả nghiệm thu của giảng viên  2011-2015 P.KH&CN  

Tiêu chí 7.5 

1  H7.7.5.1 
Quy chế thu chi nội bộ của Trung tâm Nghiên cứu và chuyển 

giao công nghệ 
30/10/2005 TTNC&CGCN  

2  H7.7.5.2 Bảng phân bổ kinh phí hoạt động KHCN 2011-2015 P.KH&CN H7.7.1.6 

Tiêu chí 7.6 

1  

H7.7.6.1 

Thông báo đăng ký đề tài 2011-2015 P.KH&CN 

H7.7.1.5 
2  Biên bản xét duyệt đề tài cấp trường, sinh viên 2011-2015 Các đơn vị 

3  Biên bản xét duyệt đề tài cấp trọng 2011-2015 P.KH&CN 

4  Thông báo phân bổ kinh phí đề tài của các đơn vị 2011-2015 P.KH&CN 

5  H7.7.6.2 
Danh mục đề tài có tổ chức hội thảo khoa học (Trong đó có sự 

tham gia của học viên cao học, nghiên cứu sinh) 
2011-2015 P.KH&CN H7.7.1.7 

6  H7.7.6.3 Danh mục bài báo (tham gia cùng thành viên trong nước) 2011-2015 P.KH&CN  

7  H7.7.6.4 Danh mục bài báo (tham gia cùng thành viên ngoài nước) 2011-2015 P.KH&CN  

8  

H7.7.6.5 

- Danh mục đề tài có phối hợp của các công ty trong nước 

- Danh mục đề tài liên kết với tỉnh, thành phố 
2011-2015 P.KH&CN  

9  
Bảng thống kê Hợp đồng hợp tác NCKH với các viện nghiên 

cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp 
2011-2015 P.KH&CN  

10  H7.7.6.6 Danh mục đề tài chế tạo mô hình, thiết bị 2011-2015 P.KH&CN  

11  H7.7.6.7 
Danh mục các nhóm nghiên cứu trọng điểm 2012-2015 P.KH&CN  

Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu trọng điểm 2012-2015 P.KH&CN  
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Danh mục bài báo của giảng viên trong đó có sự tham gia của 

các nhóm nghiên cứu trọng điểm 
2011-2015 P.KH&CN H7.7.1.8 

Tiêu chí 7.7 

1  H7.7.7.1 Quyết định quy định đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 

Số 86/QĐ-

ĐHSPKT 

(30/12/2010) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H7.7.1.4 

2  

H7.7.7.2 

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
Số 50/2005/QH11 

(29/11/2005) 
Quốc hội  

3  
Quyết định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở 

giáo dục 

Số 78/2008/QĐ-

BGDĐT 

(29/12/2008) 

Bộ GD&ĐT  

4  

Thông tư quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền 

sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

sử dụng ngân sách nhà nước 

Số 15/2014/TT-

BKHCN 

(13/6/2014) 

Bộ KH&CN  

5  

H7.7.7.3 

Bằng Độc quyền Giải pháp hữu ích “Thiết bị đun sôi và tách 

chất lỏng bằng năng lượng mặt trời” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp 

theo Quyết định số 37677/QĐ-SHTT của TS. Bùi Tuyên 

Số 37677/QĐ-

SHTT 

(15/7/2013) 

Cục Sở hữu trí 

tuệ 
 

6  

Bằng Độc quyền sáng chế “Thiết bị dẫn đường và hỗ trợ cho 

người khiếm thị hoặc người mù” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp 

theo Quyết định số 27247/QĐ-SHTT của TS. Nguyễn Bá Hải 

Số 27247/QĐ-

SHTT 

(12/5/2015) 

Cục Sở hữu trí 

tuệ 
 

7  

H7.7.7.4 

Kế hoạch, thông báo, báo cáo về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân 
2015-2016 P.KH&CN  

8  
Thông báo và danh sách đăng ký tham dự tập huấn Sở hữu trí 

tuệ 

178/TB-

ĐHSPKT, 

(9/9/2015) 

P.KH&CN  

9  Tờ trình hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn Sở hữu trí tuệ 99/TTr-QLKH, P.KH&CN  
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(11/9/2015) 

10  Tài liệu tập huấn Sở hữu trí tuệ trong NCKH 9/2015 
Cục Sở hữu trí 

tuệ 
 

TIÊU CHUẨN 8 

Tiêu chí 8.1 

1  

H8.8.1.1  

Quy định công tác tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo đón 

tiếp các đoàn khách đến làm việc tại trường 

Số 95/QyĐ-

ĐHSPKT-HCTH 

(26/6/2014) 

P.QLKH-

QHQT 
 

2  
Quy định nghi thức đón tiếp các đoàn khách cấp cao, nước 

ngoài đến thăm và làm việc tại trường 

Số 97/QyĐ-

ĐHSPKT-HCTH 

(27/6/2014) 

P.QLKH-

QHQT 
 

3  Dự thảo Quy trình đón tiếp khách quốc tế 

QT-QLKH-

NCKH 

(01/02/2012) 

P.QLKH-

QHQT 
 

4  Giấy phép Tổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế tại Trường 

Số 

1560/BGDĐT-

HTQT 

(08/4/2016) 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông TPHCM 

 

5  
Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều 

ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

Số 01/2008/TT-

BNG 

(04/02/2008) 

Bộ ngoại giao  

6  
Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

Số 73/2012/NĐ-

CP 

(26/9/2012) 

Chính phủ  

7  
Nghị định của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về 

pháp luật 

Số 78/2008/NĐ-

CP 
Chính phủ  
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(17/7/2008) 

8  
Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

tại Việt Nam 

Số 76/2010/QĐ-

TTg 

(30/11/2010) 

Thủ tướng 

Chính phủ 
 

9  

H8.8.1.2  

Brochure tiếng Anh của Trường 04/2015 
P.QLKH-

QHQT 
 

10  Brochure tiếng Anh của các Khoa 10/2015 
P.QLKH-

QHQT 
Lấy mẫu 

11  
Báo cáo tham luận về kế hoạch, chính sách, chủ trương, chiến 

lược phát triển hoạt động hợp tác quốc tế 
2015 

P.QLKH-

QHQT 
 

12  Mục tiêu chất lượng hàng năm của Trường 2011-2015 P.ĐBCL  

13  Mục tiêu chất lượng hàng năm của P.QHQT 2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
 

14  H8.8.1.3  
Quyết định thành lập và chức năng, nhiệm vụ của phòng 

QHLK-QHQT (Quyết định kiện toàn cơ cấu các phòng, ban 

Số 674/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(26/8/2008) 

P.QLKH-

QHQT 
 

15  H8.8.1.4  
Quyết định thành lập và chức năng, nhiệm vụ của phòng 

QHQT 

Số 2992/QĐ-

ĐHSPKT 

(31/12/2015) 

P.QHQT  

16  

H8.8.1.5  

Danh mục thống kê các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản 

ghi nhớ hợp tác với nhà trường 
2011-2015 P.QHQT  

17  Các văn bản ghi nhớ hợp tác quốc tế MoU 2011-2015 P.QHQT  

18  
Thống kê số lượt đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc 

tại Trường 
2011-2015 P.QHQT  

19  
Thống kê đoàn ra tham dự Hội thảo, Hội nghị, tham quan học 

hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài 
2011-2015 P.QHQT  



110 

20  
Các văn bản về hợp tác tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với 

nước ngoài 
2012-2015 P.QHQT  

21  Các văn bản về việc Trao đổi giảng viên, sinh viên 2015, 2016 P.QHQT  

22  

H8.8.1.6  

Quyết định về việc cho phép mở chương trình liên kết đào tạo 

với các cơ sở đào tạo nước ngoài. 

Số 1995/QĐ-

BGDĐT 

(28/5/2012) 

Bộ GD&ĐT  

23  Quyết định về việc cử Cán bộ đi công tác tại nước ngoài 2013-2016 Bộ GD&ĐT  

24  
Các văn bản về việc ký kết và tham gia các hoạt động của 

Trường và chương trình HEEAP 
2010-2013 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

25  

Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 

Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, 

dự án ODA ban hành kèm theo quyết định số 119/2009/QĐ-

TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

Số 

12/2010/TTLT-

BKHĐT-BTC 

(28/05/2010) 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư và 

Bộ Tài chính 

 

26  

H8.8.1.7  

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Dạy học số và Báo 

cáo nghiệm thu khóa học áp dụng dạy học số 
2014, 2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

27  
Dự án xây dựng Hệ thống dạy học số trực tuyến theo tiêu 

chuẩn đại học Arizona, Mỹ 
2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

28  
H8.8.1.8  

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học 

theo tiêu chuẩn CDIO 

Số 1511/QĐ-

ĐHSPKT 

(10/7/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
 

29  Giấy chứng nhận AUN 3 CTĐT 2016 P.ĐBCL  
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30  H8.8.1.9  Công văn báo cáo chính quyền sở tại để giám sát theo quy định 

Số 287/CV-

ĐHSPKT 

17/10/2013 

P.QHQT  

31  

H8.8.1.10  

 

Thông báo về quy định đào tạo đối với CBVC đi học trong và 

ngoài nước 

Số 281/TB-

ĐHSKPT 

(31/12/2015) 

P.QHQT  

32  

Danh sách cán bộ giảng viên, nguời học được cử đi học/công 

tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về 

quá hạn. 

2011-2015 P.QHQT  

33  Các báo cáo của CBVC đi học tập nước ngoài - Philippines 2012, 2016 P.QHQT  

34  
Thông tư ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập 

tại Việt Nam 

Số 03/2014/TT-

BGDĐT 

(25/02/2014) 

BGD&ĐT  

35  H8.8.1.11  Báo cáo tổng kết về công tác hợp tác quốc tế 2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
 

Tiêu chí 8.2 

1  

H8.8.2.1  

Quyết định về việc cho phép Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

và Trường ĐH Sunderland thực hiện chương trình liên kết đào 

tạo cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh và Cử nhân Điện – 

Điện tử 

Số 1995/QĐ-

BGDĐT 

(28/05/2012) 

Bộ GD&ĐT  

2  
Hợp đồng với TEG International College, Pearson Education – 

Edexcel và ĐH Sunderland 

30/08/2012 

05/02/2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

3  H8.8.2.2  
Danh sách sinh viên đi học năm cuối tại các Trường tại Anh và 

tại Singapore 
27/01/2016 TTHTĐTQT  

4  H8.8.2.3  Danh sách sinh viên tốt nghiệp Quản trị kinh doanh (BTEC 27/01/2016 TTHTĐTQT  
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HND) 

5  H8.8.2.4  
Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Điện – Điện tử (BTEC 

HND) 
27/01/2016 TTHTĐTQT  

6  H8.8.2.5  Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh 27/01/2016 TTHTĐTQT  

7  H8.8.2.6  Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng 27/01/2016 TTHTĐTQT  

8  H8.8.2.7  
Báo cáo Bộ GD và ĐT về việc tổ chức đào tạo ngành Tài 

chính – Ngân hàng khi chưa được phép 

Số 275/ĐHSPKT 

(16/7/2014) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

9  H8.8.2.8  Danh sách sinh viên đang học tiếng Anh 27/01/2016 TTHTĐTQT  

10  H8.8.2.9  Danh sách sinh viên đang học BTEC HND 27/01/2016 TTHTĐTQT  

11  

H8.8.2.10  

Danh sách sinh viên đang học năm cuối đại học 27/01/2016 TTHTĐTQT  

12  Mẫu chứng chỉ tiếng Anh 07/01/2014 

TEG 

International 

College 

 

13  
Mẫu chứng chỉ BTEC ngành Điện – Điện tử và Quản trị kinh 

doanh 

07/2013 

08/2014 

Pearson 

Education 

(Edexcel) 

 

14  
Mẫu bằng đại học năm cuối ngành Quản trị kinh doanh và Tài 

chính – Ngân hàng 

05/2015 

08/2015 
ĐH Sunderland  

15  

H8.8.2.11  

9 Báo cáo đánh giá ngoài ngành Quản trị - |Kinh doanh và kế 

hoạch hành động đi kèm 
2010-2014 

Cơ quan đánh 

giá ngoài, 

Vương quốc 

Anh 

 

16  
11 Báo cáo đánh giá ngoài ngành Điện – Điện tử và kế hoạch 

hành động đi kèm 
2008-2015 

Cơ quan đánh 

giá ngoài, 

Vương quốc 
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Anh 

17  H8.8.2.12  

Báo cáo chương trình liên kết với ĐH Sunderland ngành Quản 

trị kinh doanh và tài chính Ngân hàng năm 2012/3, 2013/4, 

2014/5 

31/07/2013 

25/07/2014 

29/07/2015 

TTHTĐTQT  

18  H8.8.2.13  Danh sách giảng viên nước ngoài 27/01/2016 TTHTĐTQT  

19  H8.8.2.14  Danh sách giảng viên thỉnh giảng trong nước 27/01/2016 TTHTĐTQT  

20  

H8.8.2.15  

Danh sách giảng viên cơ hữu 27/01/2016 TTHTĐTQT  

21  Danh sách cán bộ cơ hữu của Trường tham gia giảng dạy 27/01/2016 TTHTĐTQT  

22  Hợp đồng giảng dạy với một số giáo viên cơ hữu 14/9/2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

23  H8.8.2.16  
Thống kê nguồn thu học phí từ chương trình hợp tác đào tạo 

quốc tế 
2011-2015 P.KHTC  

24  H8.8.2.17  Danh sách sinh viên nước ngoài 27/01/2016 TTHTĐTQT  

25  H8.8.2.18  
Thống kê số lượng CBVC được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn theo 

các hoạt động hợp tác quốc tế 
2011-2016 P.QHQT  

26  H8.8.2.19  Báo cáo tình hình các trang thiết bị tài trợ 2011-2015 P.TBVT  

Tiêu chí 8.3 

1  

H8.8.3.1  

Kế hoạch chiến lược trung hạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 

12/2010 

07/2014 

11/2014 

P.QTCL  

2  Mục tiêu chất lượng của P.QLKH-QHQT 2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
H8.8.1.2 

3  H8.8.3.2  Quy chế chi tiêu nội bộ quy định định mức và quy đổi giờ 
Số 56/QĐ-

ĐHSPKT-KHTC 
P.QLKH-  
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chuẩn các hoạt động NCKH (10/9/2010) QHQT 

4  
Thông báo về việc bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 

(Mục 2.2 Quy đổi ra giờ chuẩn các HĐ NCKH)  

Số 35/TB-

ĐHSPKT-TCCB 

(03/04/2013) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

5  H8.8.3.3  

Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc 

seminar có sự tham gia của đối tác nước ngoài (Các văn bản về 

hợp tác NCKH, tổ chức hội thảo quốc tế với nước ngoài) 

2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
H8.8.1.5 

6  H8.8.3.4  Bảng phân bổ kinh phí hoạt động KHCN 2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
 

7  H8.8.3.5  Danh mục đề tài các cấp hàng năm được nghiệm thu 2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
 

8  H8.8.3.6  

Hội nghị GTSD'12, IETEC'13, GTSD'14, RAVTE-GAM'15, 

Cơ khí toàn quốc '15 (Các văn bản về hợp tác NCKH, tổ chức 

hội thảo quốc tế với nước ngoài) 

2012-2015 
P.QLKH-

QHQT 
H8.8.1.5 

9  

H8.8.3.7  

Danh mục bài báo (tham gia cùng thành viên ngoài nước) 2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
 

10  Hồ sơ đi Anh theo British Council của anh Võ Minh Huân 2014 Khoa Đ-ĐT  

11  
Hồ sơ đi Anh theo British Council của anh Nguyễn Trung 

Kiên 
2015 

Khoa 

XD&CHƯD 
 

12  

H8.8.3.8  

Danh mục thống kê các bài báo khoa học SCI/SCIE và các bài 

được đăng trên các tạp chí tính điểm của Hội đồng chức danh 

GS nhà nước 

2011-2015 
P.QLKH-

QHQT 
 

13  
Danh mục bài báo đăng trên Kỷ yếu các hội nghị quốc tế trong 

và ngoài nước 
2011-2015 

P.QLKH-

QHQT 
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TIÊU CHUẨN 9 

Tiêu chí 9.1 

1  

H9.9.1.1  

Bảng thống kê loại hình tài liệu thư viện 2011-2015 
Thư Viện 

 

 

2  
Danh mục sách, các tạp chí và tài liệu tham khảo của các 

CTĐT tại trường 
4/2016  

3  H9.9.1.2  Bảng thống kê thành phần ngôn ngữ tài liệu của thư viện 29/4/2016 Thư Viện  

4  H9.9.1.3  
Bảng thống kê số lượt truy cập web và download tài liệu điện 

tử 
28/4/2016 Thư Viện  

5  H9.9.1.4  
Hồ sơ liên kết với các thư viện khối kỹ thuật STE,  liên hợp 

thư viện Đại học Việt nam, trường Cao đẳng Xây dựng số 2 
2014-2016 Thư Viện  

6  

H9.9.1.5  

Thông báo bổ sung tài liệu 2011-2015 Thư Viện  

7  
Quyết định về việc ban hành chính sách bổ sung tài liệu Thư 

viện 

Số 1428/QĐ-

ĐHSPKT 

(17/08/2016) 

Thư Viện  

8  
H9.9.1.6  

Nội quy, quy định của thư viện: phòng học nhóm, phòng đọc, 

phòng giữ cặp, phòng đọc cộng đồng 
 Thư Viện  

9  Website, email thông báo nội quy, quy định của thư viện 2016 Thư Viện  

10  H9.9.1.7  Chính sách mượn, trả tài liệu của thư viện 29/4/2016 Thư Viện  

11  H9.9.1.8  
Thông báo tăng cường thời gian phục vụ của thư viện vào mùa 

thi 
2012, 2013 Thư Viện  

12  H9.9.1.9  Hồ sơ nâng cấp phần mềm quản lý thư viện 2014, 2015 Thư Viện  

13  H9.9.1.10  
Thống kê những loại tài liệu được mượn nhiều nhất trong tuần, 

trong tháng và trong năm. 
2014 - 2016 Thư Viện  

14  H9.9.1.11  Yêu cầu gia hạn tài liệu online 2016 Thư Viện In giao 
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diện 

15  Đăng ký mượn tài liệu online 2016  

16  Hệ thống cho độc giả đăng ký chờ để mượn sách 2016 
In giao 

diện 

17  H9.9.1.12  Hệ thống wifi marketing 2015 Thư Viện  

18  

H9.9.1.13  

Thông báo lớp kỹ năng sử dụng thư viện 2011-2015 

Thư Viện 

 

 

19  Phiếu trắc nghiệm thông tin 2011-2015  

20  Tài liệu tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện 2011-2015  

21  
Địa chỉ giới thiệu và hướng dẫn truy cập các nguồn học liệu 

mở và tài liệu miễn phí 
31/10/2015  

22  
H9.9.1.14  

Bảng thống kê trình độ nhân viên thư viện 26/6/2013 
Thư Viện 

 

23  Bảng theo dõi quá trình đào tạo, học tập nâng cao trình độ 2013-2016  

24  H9.9.1.15  
Phiếu và báo cáo khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng phục 

vụ của thư viện 
2011-2015 Thư Viện  

Tiêu chí 9.2 

1  

H9.9.2.1  

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố 

HCM cấp (cơ sở 1) 
24/01/2005 

UBND 

TPHCM 
 

2  
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố 

HCM cấp (cơ sở 2) 
24/01/2005 

UBND 

TPHCM 
 

3  

H9.9.2.2  

Báo cáo 3 công khai của trường 31/12/2015 P.QTCSVC  

4  
Các bản thiết kế xây dựng các phòng học, giảng đường, phòng 

thực hành, thí nghiệm theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
10/6/2016 P.QTCSVC  

5  H9.9.2.3  
Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT về Quy định chuẩn quốc gia 

đối với cơ sở giáo dục đại học 
32/2015/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT  
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16/12/2015 

6  
H9.9.2.4  

Hồ sơ xây dựng (Tòa nhà trung tâm, Nhà học đa năng, Công 

nghệ cao) 

9/2006 

30/10/2008 
P.QTCSVC  

7  Hồ sơ xây dựng ký túc xá (Sơ đồ bố trí phòng ở của KTX) 2009 BQLKTX H9.9.5.12  

8  H9.9.2.5  
Thời khóa biểu bố trí lịch học ở các phòng học của phòng Đào 

tạo 
3/2016 P.ĐT  

9  H9.9.2.6  

Báo cáo đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, 

giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm cho các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu khoa học gửi Bộ GD&ĐT hàng năm 

2011-2015 P.QTCSVC  

10  

H9.9.2.7  

Đề xuất mua sắm và sửa chữa ở các khoa 2014, 2015, 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

11  
Kế hoạch mua sắm và sửa chữa hàng năm được BGH phê 

duyệt. 
2013, 2015, 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

12  H9.9.2.8  Các sửa chữa đột xuất của nhà trường 2012-2016 P.QTCSVC  

13  

H9.9.2.9  

Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 Trường ĐHSP Kỹ thuật  

TPHCM (Cơ sở I) 
11/2015 

Đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch, 

Trường 

 

14  
Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 ký túc xá 

Trường ĐHSP Kỹ thuật  TPHCM (Cơ sở II) 
01/2007 

Đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch, 

Trường 

 

15  H9.9.2.10  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn 2011-2015 và tầm 

nhìn 2020 của trường. 

12/2010 

07/2014 

10/2014 

P.QTCL  

16  H9.9.2.11  Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển trường giai 3/2016 P.QTCL  
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đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 của trường 

17  

H9.9.2.12  

Thống kê, phiếu, báo cáo khảo sát CBVC về môi trường làm 

việc 
2015-2016 P.ĐBCL  

18  
Thống kê, phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên về chất lượng 

phục vụ của nhà trường 
2015, 2016 P.ĐBCL  

Tiêu chí 9.3 

1  H9.9.3.1  Chức năng, nhiệm vụ của P.TBVT 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

2  H9.9.3.2  Kế hoạch mua sắm trang thiết bị thường xuyên 2010-2015 P.TBVT  

3  H9.9.3.3  Thống kê số lượng máy chiếu, máy tính, máy tính xách tay 01/01/2016 P.TBVT  

4  

H9.9.3.4  

Cam kết ghi nhớ tài trợ trang thiết bị phục vụ công tác giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học: Công ty GE, Công ty Rockwell, 

Công ty Panasonic, Công ty Tektronix, Công ty Intel (Việt 

Nam), Công ty Siemen (Việt Nam), Công ty Renasas 

2007-2009 

2012, 2013 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM& các 

Công ty 

 

5  
Quyết định tài trợ trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và 

đào tạo công nhân kỹ thuật cao: Bộ Giáo dục & Đào tạo 
16/10/2006 Bộ GD&ĐT  

6  
Tờ trình trang thiết bị Dự án “Phát triển giáo viên THPT và 

TCCN” 
31/03/2009 Bộ GD&ĐT  

7  H9.9.3.5  

Các nguồn kinh phí để trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ 

đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường được trích lục 

trong Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2011 

– 2015, tầm nhìn đến 2020. 

21/07/2014 Phòng QTCL  

8  
H9.9.3.6  

Hướng dẫn sử dụng của một số thiết bị 2015 Khoa  

9  Nhật ký sử dụng thiết bị  2011-2015 P.TBVT  
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10  
H9.9.3.7  

Quy trình bảo trì, sửa chữa thiết bị 

BM-PTBVT-

BTSC 

(15/4/2015) 

P.TBVT  

11  Sổ bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa tại đơn vị 2011-2015 Đơn vị  

12  H9.9.3.8  Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị 2011-2015 P.TBVT  

13  

H9.9.3.9  

Quy định về khấu hao tài sản cố định  

Số 32/2008/QĐ-

BTC 

(29/05/2008) 

Bộ Tài chính  

14  

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố 

định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 

các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 

Số 162/2014/TT-

BTC 

(06/11/2014) 

Bộ Tài chính  

15  Báo cáo kiểm kê tài sản 2011-2015 Phòng TBVT  

16  

H9.9.3.10  

Thông báo, Phiếu, báo cáo khảo sát sinh viên về chất lượng 

phục vụ của nhà trường 
2015, 2016 P.ĐBCL  

17  

Thông báo, phiếu, báo cáo khảo sát CBVC về môi trường làm 

việc và Thông báo về việc các đơn vị liên quan phản hồi kế 

hoạch, cải tiến sau khảo sát 

2015-2016 P.ĐBCL  

Tiêu chí 9.4 

1  H9.9.4.1  Thiết bị bảo mật Fortinet 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

2  

H9.9.4.2  

Chức năng, nhiệm vụ của phòng TBVT 

Số 813/QĐ-

ĐHSPKT-TCCB 

(23/3/2015) 

P.TBVT H9.9.3.1 

3  Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm Thông tin Máy tính 
HD-TTTTMT-

CNNV 
TTTTMT  

http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/Bieu%20Mau/37.%20BM%20QT%20B%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B.rar
http://qao.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qao/Quy%20trinh%20hien%20hanh/Quy%20trinh%20hien%20hanh%202016%20(sua%20lan%202)/Bieu%20Mau/37.%20BM%20QT%20B%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B.rar
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(10/3/2014) 

4  H9.9.4.3  
Thống kê số lượng máy tính của trường (Thống kê số lượng 

máy chiếu, máy tính, máy tính xách tay) 
01/01/2016 P.TBVT H9.9.3.3 

5  H9.9.4.4  Sơ đồ kết nối mạng Internet 2016 TTTTMT  

6  

H9.9.4.5  

http://eoffice.hcmute.edu.vn 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

7  http://online.hcmute.edu.vn 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

8  https://dkmh.hcmute.edu.vn 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

9  http://thuvien.hcmute.edu.vn 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

10  https://lms.hcmute.edu.vn 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

11  

H9.9.4.6  

Website của trường 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

12  Website của một số đơn vị 2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

13  H9.9.4.7  

Phần mềm PSC ứng dụng của một số đơn vị: Phần mềm Quản 

lý đào tạo theo học chế tín chỉ UIS, Phần mềm Quản lý nguồn 

nhân lực HRM, Phần mềm Lấy ý kiến đánh giá chất lượng đào 

tạo OPS, Phần mềm Quản lý tuyển sinh EMS, Phần mềm 

Trung tâm khảo thí OTS. Phần mềm Quản trị tài sản AMS, 

Phần mềm Quản trị Thư viện zLis 7.0, KPIs, Ứng dụng UIS 

Mobie & Dịch vụ SMS 

2016 TTTTMT 
In giao 

diện 

14  H9.9.4.8  Phần mềm Misa sử dụng trong kế toán 2012 P.KHTC  

http://eoffice.hcmute.edu.vn/
https://dkmh.hcmute.edu.vn/
http://thuvien.hcmute.edu.vn/
https://lms.hcmute.edu.vn/
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15  H9.9.4.9  
Email thông báo cho CBVC và sinh viên về tên đăng nhập và 

mật khẩu wifi của trường 
2014, 2015 TTTTMT 

In giao 

diện 

Tiêu chí 9.5 

1  

H9.9.5.1  

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố 

HCM cấp (cơ sở 1) 
24/01/2005 

UBND 

TPHCM 
H9.9.2.1 

2  
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố 

HCM cấp (cơ sở 2) 
24/01/2005 

UBND 

TpHCM 
H9.9.2.1 

3  H9.9.5.2  Báo cáo 3 công khai của trường 31/12/2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H9.9.2.2 

4  

H9.9.5.3  

Báo cáo thống kê quỹ phòng học 31/12/2015 P.ĐT  

5  

Sơ đồ các phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí 

nghiệm của trường (Danh mục đất đai, vật kiến trúc, phòng 

học, phòng làm việc) 

31/12/2015 
Phòng 

QTCSVC 
 

6  H9.9.5.4  Báo cáo thống kê diện tích cơ sở vật chất gửi BGD&ĐT 15/02/2016 
Phòng 

QTCSVC 
 

7  H9.9.5.5  Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo 2014 P.ĐT  

8  H9.9.5.6  
Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với 

các cơ sở giáo dục đại học 

32/2015/TT-

BGDĐT 

(16/12/2015) 

Bộ GD&ĐT  

9  H9.9.5.7  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn 2011-2015 và tầm 

nhìn 2020 của trường 
12/2010 P.QTCL  

10  H9.9.5.8  
Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển trường giai 

đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 của trường 
03/2016 P.QTCL  

11  H9.9.5.9  Quyết định điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch chiến lược 10/2014 Trường ĐHSP  
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phát triển trung hạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020 của trường Kỹ thuật 

TPHCM 

12  H9.9.5.10  
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và phát 

triển năm 2015 và Kế hoạch đầu tư và phát triển năm 2016 

Số 350/BC-

ĐHSPKT 

(10/7/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

13  H9.9.5.11  
Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 Trường Đại học SPKT 

TPHCM Cơ sở I 
11/2015 

Đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch, 

Trường 

H9.9.2.9 

14  
H9.9.5.12  

Báo cáo thống kê KTX 2015 BQLKTX  

15  Sơ đồ bố trí phòng ở của KTX 2009 BQLKTX  

16  H9.9.5.13  Bảng thống kê thiết bị trong phòng ở 2011-2015 BQLKTX  

17  H9.9.5.14  
Danh mục các trang thiết bị phục vụ TDTT, văn nghệ của 

KTX 
05/5/2016 BQLKTX  

18  H9.9.5.15  Kế hoạch/ Thông báo các hoạt động TDTT, văn nghệ của KTX 2011-2015 BQLKTX  

19  H9.9.5.16  Kết quả đăng ký nhu cầu ở KTX của SV 2013-2015 BQLKTX  

20  H9.9.5.17  
Thông tư Ban hành quy chế công tác HS, SV nội trú tại các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

27/2011/TT-

BGDĐT 

(27/06/2011) 

Bộ GD&ĐT  

21  H9.9.5.18  Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên vào ở ký túc xá 2011-2015 
Ban quản lý 

KTX 
 

22  H9.9.5.19  
Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 ký túc xá 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM (Cơ sở II) 
01/2007 

Đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch, 

Trường 

H9.9.2.9 

23  H9.9.5.20  
Biên bản kiểm tra các căn tin của trạm và của Chi cục Vệ sinh 

An toàn thực phẩm TPHCM 
2014-2016 

Trạm y tế và 

CCVSATTP 

TPHCM 
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24  

Giấy chứng nhận danh hiệu “Ký túc xá văn hóa” vá các Biên 

bản kiểm tra, chấm điểm hoạt động xây dựng “Ký túc xá văn 

hóa” 

2011-2015 
UBND Q.Thủ 

Đức 
 

25  H9.9.5.21  Gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và HSSV 2011-2015 P.TS&CTSV  

26  H9.9.5.22  
Thông báo, phiếu, báo cáo Khảo sát SV về chất lượng phục vụ 

của nhà trường 
2015, 2016 P.ĐBCL  

27  H9.9.5.23  

Thông báo, phiếu, báo cáo Khảo sát sinh viên nội trú về sự hài 

lòng đối với điều kiện học tập, sinh hoạt và phục vụ các hoạt 

động TDTT, văn nghệ của KTX 

2014-2016 BQLKTX  

28  H9.9.5.24  
Thông báo, phiếu, báo cáo Khảo sát CBVC về môi trường làm 

việc 
2015-2016 P.ĐBCL  

Tiêu chí 9.6 

1  H9.9.6.1  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở 

làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

Số 260/2006/QĐ-

TTg 

(14/11/2006) 

Văn phòng 

Thủ tướng 
 

2  

H9.9.6.2  

Sơ đồ các văn phòng làm việc (Các bản thiết kế xây dựng các 

phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm theo 

tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam) 

10/6/2016 P.QTCSVC H9.9.2.2 

3  
Danh mục đất đai, vật kiến trúc, phòng học, phòng làm việc 

của 2 cơ sở 
31/12/2015 P.QTCSVC H9.9.5.3 

4  H9.9.6.3  Báo cáo thống kê cán bộ viên chức trường 31/12/2015 P.TCCB  

5  H9.9.6.4  
Danh mục các trang thiết bị trong phòng làm việc (Báo cáo 

kiểm kê tài sản) 
2011-2015 P.TBVT H9.9.3.9 

6  H9.9.6.5  
Báo cáo tình hình bàn giao phòng nghiên cứu cho các nhóm 

nghiên cứu trọng điểm 

Số 27/BC-

QTCSVC 
P.QTCSVC  
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(14/12/2015) 

7  H9.9.6.6  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn 2011-2015 và tầm 

nhìn 2020 của trường. 
12/2010 P.QTCL H9.9.2.10 

8  H9.9.6.7  
Thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển trường giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. 
03/2016 P.QTCL H9.9.2.11 

9  H9.9.6.8  
Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch chiến lược phát triển 

trung hạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020 của trường. 
10/2014 P.QTCL H9.9.2.10 

10  

H9.9.6.9  

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị 
QT-PTBVT-MS 

(15/4/2015) 
P.ĐBCL  

11  Quy trì bảo trì, sửa chữa thiết bị 

QT-PTBVT-

BTSC 

(15/4/2015) 

P.ĐBCL  

12  H9.9.6.10  
Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 Trường ĐHSP Kỹ thuật  

TPHCM (Cơ sở I) 
11/2015 

Đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch, 

Trường 

H9.9.2.9 

13  H9.9.6.11  
Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 ký túc xá 

Trường ĐHSP Kỹ thuật  TPHCM (Cơ sở II) 
01/2007 

Trường và đơn 

vị tư vấn 
 

14  

H9.9.6.12  

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà F1 

Số 4955B/QĐ-

GD&ĐT 

(30/10/2015) 

Bộ GD&ĐT  

15  
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và phát 

triển năm 2015 và Kế hoạch đầu tư và phát triển năm 2016 

Số 350/BC-

ĐHSPKT 

(10/7/2015) 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H9.9.5.10 

16  H9.9.6.13  Khảo sát cán bộ viên chức về môi trường làm việc 2015-2016 P.ĐBCL H9.9.2.12 
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Tiêu chí 9.7 

1  

H9.9.7.1  

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố 

HCM cấp (cơ sở 1) 
24/01/2005 

UBND 

TPHCM 
 

2  
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố 

HCM cấp (cơ sở 2) 
24/01/2005 

UBND 

TPHCM 
 

3  H9.9.7.2  Báo cáo 3 công khai của trường 31/12/2015 Trường H9.9.2.2 

4  H9.9.7.3  
Báo cáo thống kê diện tích phân bố phòng học (Báo cáo thống 

kê diện tích cơ sở vật chất gửi BGD&ĐT) 
15/02/2016 

Phòng 

QTCSVC 
H9.9.5.4 

5  H9.9.7.4  
Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với 

các cơ sở giáo dục đại học 

32/2015/TT-

BGDĐT 

(16/12/2015) 

Bộ GD&ĐT  

6  H9.9.7.5  

Báo cáo kết quả cuộc họp về Trường ĐHSP Kỹ thuật  TPHCM 

đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo, xây dựng cơ sở 2 tại 

tỉnh Phú Yên. 

09/BC-SKH 

ĐT&KTXH 

(13/01/2015) 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Phú Yên 
 

7  H9.9.7.6  Thuyết minh, nhiệm vụ quy hoạch 1/500 cơ sở 1 11/2015 

Viện Quy 

hoạch xây 

dựng 

 

8  H9.9.7.7  Kế hoạch chiến lược trung hạn 2011-2015 đến 2020 

12/2010 

07/2014 

10/2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H9.9.2.10 

9  H9.9.7.8  
Báo cáo thực trạng và định hướng qui hoạch phát triển Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 
03/2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

10  H9.9.7.9  Hồ sơ F1-QĐ 1388 

Số 1388/SQHKT-

QHC 

(20/4/2016) 

Sở QH-KT  
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Tiêu chí 9.8 

1  

H9.9.8.1  

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại 

học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 

Số 121/2007/QĐ-

TTg 

(27/7/2007) 

Chính phủ  

2  
Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các 

trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 

Số 37/2013/QĐ-

TTg 

(26/6/2013) 

Chính phủ  

3  H9.9.8.2  
Hồ sơ các công trình xây dựng của trường (Tòa nhà trung tâm, 

Nhà học đa năng, Công nghệ cao, KTX) 

9/2006 

30/10/2008 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H9.9.2.4 

4  

H9.9.8.3  

Thông báo nội dung kết luận của phó chủ tịch UBND thành 

phố HCM về việc thực hiện qui hoạch 1/500 ĐHSPKT 

Số 808/TB-VP 

(23/10/2015) 

UBND 

TPHCM 
 

5  
Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 Trường ĐHSP Kỹ thuật  

TPHCM Cơ sở I 
11/2015 

Đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch, 

Trường 

H9.9.2.9 

6  H9.9.8.4  

Báo cáo kết quả cuộc họp về Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM 

đề nghị cấp đất mở chi nhánh đào tạo, xây dựng cơ sở 2 tại 

tỉnh Phú Yên. 

Số 09/BC-

SKHĐT-KTXH 

SKHĐT Phú 

Yên 
 

7  H9.9.8.5  
Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn 2011-2015 và tầm 

nhìn 2020 của trường 

12/2010 

07/2014 

10/2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 
H9.9.2.10 

8  H9.9.8.6  
Báo cáo thực trạng và định hướng qui hoạch phát triển Trường 

ĐHSP Kỹ thuật TPHCM giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 
03/2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H9.9.7.8 

9  H9.9.8.7  
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của các đơn 

vị, trường 
2011-2015 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 
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TPHCM 

10  H9.9.8.8  Đề xuất mua sắm và sửa chữa ở các khoa 2014, 2015, 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H9.9.2.7 

11  H9.9.8.9  
Kế hoạch mua sắm và sửa chữa hàng năm được BGH phê 

duyệt. 
2013, 2015- 2016 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

H9.9.2.7 

12  

H9.9.8.10  

Quy trình lập dự án đầu tư sửa chữa có tính chất xây dựng cơ 

bản 
25/11/2014 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

13  
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương cải tạo khu nhà học – 

phòng thí nghiệm và lớp học – giảng đường  

Số 02/QĐ-

BGDĐT 

(05/01/2015) 

Bộ GD&ĐT  

14  

Quyết định phê duyệt chủ trương cải tạo và nâng cấp CSVC 

Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM: xây dựng cổng và tường rào 

cơ sở 2, cải tạo nhà chuyên gia, Cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh 

khu B, cải tạo và nâng cấp xưởng dinh dưỡng, xây mới nhà vệ 

sinh khu E, cải tạo và chống nóng xưởng đồng sơn 

Số 2925/QĐ-

BGDĐT 

(12/8/2015) 

Bộ GD&ĐT  

15  
Tờ trình phê duyệt chủ trương thí điểm khu tự học trên sân 

thượng lầu 5 

Số 01/TTr-

QTCSVC 

Trường ĐHSP 

Kỹ thuật 

TPHCM 

 

16  Hồ sơ nhà F1 

Số 1388/SQHKT-

QHC 

(20/4/2016)  

Sở QHKT 

TPHCM 
 

Tiêu chí 9.9 

1  H9.9.9.1 Trách nhiệm, quyền hạn của bảo vệ 
HD-PTCCB-

TNQH 
Phòng TCCB  
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(01/8/2006) 

2  H9.9.9.2 Phân công lịch trực các ngày lễ, tết 2011-2015 Phòng TCCB  

3  

H9.9.9.3 

Giấy đề nghị lựa chọn nhà thầu “Cung cấp quần áo đồng phục 

cho đội bảo vệ”,  
22/4/2015 Phòng TCCB  

4  
Báo cáo số lượng đối tượng 2 đến 5 bồi dưỡng và chưa bồi 

dưỡng kiến thức Quốc phòng anh ninh 

Số 57/CV-

ĐHSPKT 

(11/3/2014) 

Phòng TCCB  

5  

H9.9.9.4 

Bảng thông tin về số điện thoại của bảo vệ 22/6/2014 Phòng TCCB  

6  Danh mục các thiết bị phòng cháy, chữa cháy của trường 2015 Phòng TCCB  

7  Phương án chữa cháy – cứu hộ 2008 Phòng TCCB  

8  H9.9.9.5 Khóa tập huấn về phòng cháy, chữa cháy 2014, 2015 Phòng TCCB  

9  H9.9.9.6 Phối hợp với Đoàn Thanh niên phổ biến và kiểm soát sinh viên 
Số 11-QC/ĐTN 

(20/01/2015) 
Phòng TCCB  

10  

H9.9.9.7 

Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra an ninh, trật tự trong 

trường 
2012, 2013, 2015 Phòng TCCB  

11  
Văn bản tổ chức các đợt kiểm tra hệ thống an toàn phòng cháy 

chữa cháy tại các đơn vị 
2011-2015 Phòng TCCB  

12  
Các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến phản hồi các ý kiến 

và được BGH và các phòng ban chức năng giải đáp kịp thời 
03/11/2015 Phòng TCCB  

13  

Phối hợp với các đơn vị công an và dân quân, dân phòng trên 

địa bàn quận 9, Thủ Đức hỗ trợ hơn nữa về công tác ANTT 

của Nhà trường 

2013, 2014 Phòng TCCB  

14  
Báo cáo Kết quả xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh trật tự” năm 2015 

Số 573/BC-

ĐHSPKT 

01/12/2015 

Phòng TCCB  
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15  
Báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh 

trật tự tổ quốc năm 2015 

Số 575/BC-

ĐHSPKT 

01/12/2015 

Phòng TCCB  

TIÊU CHUẨN 10 

Tiêu chí 10.1 

1  H10.10.1.1  Kế hoạch phân bổ kinh phí hoạt động khoa  2011-2015 P.KHTC  

2  H10.10.1.2  Báo cáo kết quả kiểm toán 2011-2015 P.KHTC 
Đặt tại 

P.KHTC 

3  H10.10.1.3  Báo cáo tài chính 2011-2015 P.KHTC  

4  H10.10.1.4  Báo cáo công khai quyết toán tài chính 2011-2015 P.KHTC  

5  

H10.10.1.5  

Thông tư liên tịch Quy định về quản lý tài chính, kế toán và 

thuế đối với hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo và dạy nghề 

Số 

29/2014/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH 

(26/8/2014) 

BGD&ĐT-

BTC-

BLĐTBXH 

 

6  

Nghị định quy định 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 

Số 43/2006/NĐ-

CP 

(25/4/2006) 

Chính phủ  

7  

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 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 

Số 71/2006/TT-

BTC 

(09/8/2006) 

Chính phủ  

8  
Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập 

Số 16/2015/NĐ-

CP 

(14/2/2015) 

Chính phủ  

9  H10.10.1.6  Kế hoạch chiến lược trung hạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 12/2010 P.QTCL  
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07/2014 

11/2014 

10  H10.10.1.7  Quy chế chi tiêu nội bộ trường 2010 và bổ sung, điều chỉnh 2010, 2013 P.KHTC  

11  H10.10.1.8  Quy định về quản lý các khoản thu trong trường 

Số 162/TB-

ĐHSPKTTPHCM 

(22/10/2014) 

P.KHTC  

12  H10.10.1.9  
Báo cáo quyết toán tài chính cuối năm của các đơn vị có nguồn 

thu 
2011-2015 P.KHTC  

Tiêu chí 10.2 

1  

H10.10.2.1  

Nghị định quy định 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 

Số 43/2006/NĐ-

CP 

(25/4/2006) 

Chính phủ H10.10.1.5 

2  

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 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 

Số 71/2006/TT-

BTC 

(09/8/2006) 

Chính phủ H10.10.1.5 

3  
Nghi định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập 

Số 16/2015/NĐ-

CP 

(14/2/2015) 

Chính phủ H10.10.1.5 

4  H10.10.2.2  Quy chế chi tiêu nội bộ trường 2010 và bổ sung, điều chỉnh  2010, 2013 P.KHTC H10.10.1.7 

5  

H10.10.2.3  

Thông tư Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với 

viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân 

sách nhà nước 

Số 225/2010/TT-

BTC 

(31/12/2010) 

Bộ Tài chính  

6  

Thông tư Quy định cơ chế quản lý tài chính đối với chương 

trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi 

nước ngoài của nhà tài trợ 

Số 218/2013/TT-

BTC 

(31/12/2013) 

Bộ Tài chính  
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7  H10.10.2.4  Kế hoạch chi tiêu tài chính của các đơn vị 2011-2015 P.KHTC  

8  H10.10.2.5  
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước, ước 

thực hiện kế hoạch năm nay và kế hoạch năm sau 
2011-2015 P.KHTC  

9  H10.10.2.6  Biên bản Hội nghị CBVC 2011-2015 P.KHTC  

10  H10.10.2.7  Báo cáo công khai quyết toán tài chính 2011-2015 P.KHTC H10.10.1.4 

11  H10.10.2.8  Báo cáo tự kiểm tra tài chính 2011-2015 P.KHTC 
Đặt tại 

P.KHTC  

12  H10.10.2.9  Báo cáo kết quả kiểm toán 2011-2015 P.KHTC 
Đặt tại 

P.KHTC 

13  H10.10.2.10  
Sơ đồ hướng dẫn và quy trình làm việc phần mềm kế toán 

MISA Mimosa.NET 
2015 P.KHTC 

In màn 

hình 

14  H10.10.2.11  Phần mềm quản lý thu học phí 2016 P.KHTC 
In màn 

hình 

15  H10.10.2.12  
Văn bản Trường liên kết với Ngân hàng BIDV để thu học phí 

cho SV và để chi trả các khoản thanh toán cá nhân cho CBVC 
18/6/2014 P.KHTC  

16  H10.10.2.13  
Thuế thu nhập cá nhân của CBVC đều được phòng Kế hoạch 

tài chính gửi email đến từng cá nhân 
2016 P.KHTC 

In màn 

hình 

Tiêu chí 10.3 

1  H10.10.3.1  
Quyết định về việc giao dự toán và việc giao bổ sung dự toán 

chi ngân sách nhà nước 5 năm 
2011-2015 P.KHTC  

2  H10.10.3.2  
Quy chế chi tiêu nội bộ trường 2010 và bổ sung, điều chỉnh 

2011, 2013 
2010, 2013 P.KHTC H10.10.1.7 

3  H10.10.3.3  
Tờ trình về việc xử lý chênh lệch thu chi và trích lập quỹ cuối 

năm 5 năm 
2011-2015 P.KHTC  

4  H10.10.3.4  Báo cáo tài chính  2011-2015 P.KHTC H10.10.1.3 
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5  H10.10.3.5  Báo cáo kết quả kiểm toán 2011-2015 P.KHTC H10.10.1.2 

6  H10.10.3.6  Báo cáo công khai quyết toán tài chính  2011-2015 P.KHTC H10.10.1.4 

7  H10.10.3.7  
Báo cáo quyết toán tài chính cuối năm của các đơn vị có nguồn 

thu 
2011-2015 P.KHTC H10.10.1.9 

8  H10.10.3.8  Báo cáo tự kiểm tra tài chính 2011-2015 P.KHTC H10.10.2.8 

 


