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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA 

I. MỤC ĐÍCH:  

Quy định những sự việc không phù hợp trong công tác đào taọ, phục vụ đào tạo bắt buộc 

phải thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa và trình tự tiến hành hành động khắc phục, 

phòng ngừa. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:  

Áp dụng quy trình này khi phát hiện trong quá trình đào taọ , phục vụ đào  tạo của nhà 

trường và đơn vị có: 

- Các sự việc không phù hợp tái diễn nhiều lần;  

- Các sự việc không phù hơp̣ gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào 

tạo, hiệu quả hoạt động và uy tín của nhà trường. 

- Các sự việc không phù hơp̣ tiềm ẩn có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng 

đến chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động và uy tín của nhà trường. 

A. CÁC SỰ VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP TÁI DIỄN NHIỀU LẦN CẦN KHẮC 

PHỤC PHÒNG NGỪA: 

1. Cán bộ giảng dạy (CBGD) vi phạm quy chế giảng dạy như: đi trễ, về sớm, bỏ lớp 

làm việc riêng, bỏ giờ không dạy bù,…từ 2 lần trở lên trong một học kỳ. 

2. CBGD bị học sinh – sinh viên (HSSV) đánh giá “Chưa tốt” về một trong các vấn 

đề: kế hoạch, nội dung, phương pháp giảng dạy, tác phong,…thông qua kết quả 

khảo sát cuối môn học của phòng Đào tạo từ 2 học kỳ liên tiếp trở lên. 

3. Cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi (nhưng chưa đến mức kỷ luật) từ 2 lần trở lên 

trong một học kỳ. 

4. Cán bộ coi thi bỏ qua, không xử lý từ 2 lần trở lên trong môṭ buổi thi các HSSV vi 

phạm quy chế thi. 

5. Số lần chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do lỗi của người đánh máy/ viết văn bằng, 

chứng chỉ từ 2 lần trở lên trong môṭ năm. 

6. Áp dụng sai quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức (CBVC) 

hoặc HSSV từ 2 lần trở lên trong một học kỳ. 

7. Tỷ lệ HSSV có kết quả học tập không đạt yêu cầu tăng liên tục trong 3 học kỳ 

(thống kê theo ngành đào taọ/ toàn trường). 

8. Tỷ lệ HSSV vi phạm quy định của nhà trường tăng liên tục trong 3 học kỳ (thống 

kê theo khoa/ toàn trường). 
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9. Có sự góp ý hoặc khiếu nại đúng của CBVC hoặc HSSV về cùng một sư ̣việc từ 2 

lần trở lên trong một học kỳ. 

10. Các trường hợp khác: do Trưởng đơn vi ̣ xem xét và quyết điṇh. 

B. CÁC SỰ VIỆC KHÔNG PHÙ HỢP NGHIÊM TRỌNG CẦN KHẮC PHỤC 

PHÒNG NGỪA KHI CHỈ XẢY RA MỘT LẦN: 

1. Môn học có tỷ lệ HSSV bị cấm thi do vắng mặt trong một học kỳ từ 7% trở lên. 

2. Môn hoc̣ có tỷ lệ HSSV có kết quả học tập không đạt từ 30% trở lên. 

3. Môn hoc̣ có  tỷ lệ HSSV được thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo từ 2% trở 

lên. 

4. Điểm chênh lệch trước và khi chấm phúc khảo từ 1 điểm trở lên. 

5. Trong một học kỳ, tỷ lệ nhập điểm sai/ tổng số điểm nhập tính trên cùng một 

người nhập từ 2% trở lên. 

6. Quản lý, cấp phát và sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ sai quy điṇh. 

7. Những vi phạm về quy chế giảng dạy: 

- Nội dung giảng dạy không đầy đủ theo đề cương chi tiết môn học đã được phê 

duyệt. 

- CBGD không sử dụng giáo trình đã được phê duyệt. 

- CBGD đưa nội dung xấu gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức, an 

ninh, chính trị quốc gia. 

8. Những vi phạm về quy chế thi: 

- Không tuân thủ quy điṇh bảo mật đề thi; lộ đề thi. 

- Có tiêu cực khi cho điểm. 

- Thi hộ nhưng cán bộ coi thi không phát hiện. 

- Trên 10% bài làm giống hệt nhau hoặc sai giống nhau (do cán bộ coi thi không 

nghiêm túc). 

- Hai cán bộ coi thi ra khỏi phòng thi cùng một thời điểm. 

- Một cán bộ coi thi bỏ về trước khi kết thúc thời gian thi. 

- Nội dung thi không thuộc chương trình giảng dạy của môn học. 

9. Các trường hợp khác: do Trưởng đơn vi ̣ xem xét và quyết điṇh. 

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ:  

- Sư ̣viêc̣ không phù  hơp̣ (nonconformity, NC): là sư ̣viêc̣ không đáp ứng yêu cầu đa ̃

đươc̣ xem là chuẩn mưc̣ (về đăc̣ điểm kỹ thuâṭ, tiêu chuẩn, hoăc̣ sư ̣kỳ vọng, …). 

- Hành động khắc phuc̣ (corrective action): là hành động để loại bỏ nguyên nhân  của 

sư ̣viêc̣ không phù hơp̣ đa ̃đươc̣ phát hiêṇ, nhằm ngăn ngừa sư ̣tái diễn của chúng. 
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Đồng ý 

Duyệt 

Không đạt 

Đạt 

- Hành động p hòng ngừa  (preventive action): là hành động để loại bỏ nguyên nhân  

của sự viêc̣ không phù hơp̣ tiềm ẩn, nhằm ngăn ngừa sư ̣xuất hiêṇ của chúng. 

IV. NÔỊ DUNG QUY TRÌNH: 

A. Lưu trình: 

Bước Tiến trình thực hiện 
Người chịu trách 

nhiệm chính 

1 

 
Người phát hiện/ 

Trưởng đơn vị có liên 

quan 

 

 

2 

 

 

 

 

 Trưởng đơn vị 

3 

 
Hiệu trưởng/ Phó 

Hiệu trưởng phụ trách 

Trưởng đơn vị  

 

4 

 

 

  

 

  

Trưởng đơn vị được 

phân công 

Hiệu trưởng/ Phó hiệu 

trưởng phụ trách 

5 

 
Trưởng phòng  

Quản lý Chất lượng/ 

Trưởng đơn vị 

 

 

 

Phát hiện, mô tả, phân tích nguyên nhân 

và đề xuất biện pháp 

Lưu trữ hồ sơ 

 

Xem xét và hoạch 

định kế hoạch 

Không đồng ý 

Tổ chức thực hiện 

Theo dõi – Đánh giá 

hiệu quả 

 

Phê duyệt - Chỉ đạo 

 

Không duyệt 

Đaṭ 
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B. Mô tả chi tiết: 

Bước Tiến trình thực hiện Trách nhiệm 

1 

 

Phát hiện, mô tả, phân tích nguyên nhân và đề xuất 

biện pháp: 

- Xác định các vấn đề cần thực hiện hành động khắc 

phục, phòng ngừa thông qua: 

+ Các ý kiến phản hồi, khiếu nại, đề xuất của CBVC, 

HSSV và các đơn vị trong trường; 

+ Kết quả đánh giá nội bộ; kết quả đánh giá ngoài; 

+ Thông tin khác thông qua hòm thư góp ý, báo chí, ... 

- Lập phiếu yêu cầu thực hiện hành động khắc phục và 

phòng ngừa (Biểu mẫu 1) và chuyển cho Trưởng đơn vị 

có liên quan. 

Người phát hiện / 

Trưởng đơn vị có 

liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

2 Xem xét, hoạch định kế hoạch: 

 Trao đổi với các bộ phận liên quan (nếu cần) và 

xem xét, đánh giá nội dung yêu cầu khắc phục, phòng 

ngừa.  

+ Nếu đồng ý: Hoạch định giải pháp và kế hoạch thực 

hiện hành động khắc phục/ phòng ngừa (nếu việc khắc 

phục, phòng ngừa  sự không phù hợp có liên quan đến 

các đơn vị khác, phải trình Ban giám hiệu xem xét và 

phê duyệt).  

+ Nếu không đồng ý: Thông báo rõ lý do cho người/ 

đơn vị lập phiếu yêu cầu. 

Trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Phê duyệt - Chỉ đạo: 

- Trong phạm vi đơn vị:  

+ Phê duyệt và chuyển kế hoạch hành động khắc 

phục/ phòng ngừa về Trưởng bộ phận liên quan phân 

công thực hiện. 

- Có liên quan đến nhiều đơn vị: 

+ Nếu đồng ý: Phê duyệt và chuyển kế hoạch hành 

động khắc phục /phòng ngừa về Trưởng đơn vị liên 

quan phân công thực hiện. 

+ Nếu không đồng ý: Thực hiện lại bước 2 của quy 

trình. 

 

 

Trưởng đơn vị 

 

 

 

Hiệu trưởng/  

Phó Hiệu trưởng phụ 

trách 

4 Tổ chức thực hiện - Theo dõi - Đánh giá hiệu quả: 

- Phân công người thưc̣ hiêṇ theo kế hoac̣h. 

- Theo dõi việc thực hiện hành động khắc phục/ phòng 

ngừa để đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề 

ra. 

- Đến hết thời haṇ thưc̣ hiêṇ theo kế hoac̣h , đánh giá 

hiệu quả hành động khắc phục/ phòng ngừa đã thực 

 

Trưởng đơn vị/ 

Trưởng bộ phận/ 

Hiệu trưởng / Phó 

Hiệu trưởng phụ 

trách (đươc̣ phân 

công trong Phiếu yêu 

cầu) 






