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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

Số 672/BC-ĐHVHHN                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   

Hà Nội, ngày 15  tháng 11  năm 2019 

 

BÁO CÁO   

Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 và  

kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

               (Qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) 
 

Thực hiện theo công văn số 5104/BGDĐT-KHTC về báo cáo Quy chế công 

khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-

2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 06/11/2019, Trường Đại học Văn hóa Hà 

Nội xin báo cáo về hoạt động công khai của Nhà trường. 

I. Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 

Năm 2018-2019 là năm đầu tiên thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 

số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để triển khai, Nhà trường đã 

có kế hoạch và phân công trách nhiệm thực hiện tới từng đơn vị (Thông báo số 

603/TB-ĐHVHHN ngày 05/10/2018 về cập nhật thông tin công khai năm học 2018-

2019 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Ban Giám hiệu Nhà trường cũng thường 

xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện theo trách nhiệm thu thập, cập nhật dữ liệu công 

khai đảm bảo kịp thời, đúng quy định.  

1.  Các nội dung, bảng biểu đã công khai 

Nhà trường đã tiến hành khảo sát và công bố tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2017 trên website của Trường, cập nhật vào hệ thống dữ liệu chung 

toàn quốc và gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Xây dựng và công bố Đề án và chỉ tiêu tuyển sinh theo trình độ đào tạo năm 

2019 của Trường, đăng tải trên website của Trường, báo cáo và cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Xây dựng hệ thống tra cứu dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ của người học trên 

website của Trường. 
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Hoàn thiện nội dung các biểu mẫu của Quy chế công khai (theo Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT), bao gồm: 

- Biểu 17: Công khai cam về kết chất lượng đào tạo của Nhà trường năm học 

2018-2019. 

- Biểu 18: Công khai thông tin về chất lượng đào tạo thực tế của Nhà trường  

năm học 2018-2019. 

- Biểu 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất của Nhà trường năm học 

2018-2019. 

- Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường 

năm học 2018-2019. 

- Biểu 21: Công khai về tài chính của Nhà trường năm học 2018-2019. 

Các thông tin này được đăng tải trên mục Thông tin công khai trên website 

của Trường (http://huc.edu.vn/gioi-thieu/ba-cong-khai). 

2. Các nội dung, bảng biểu chưa công khai: Không có. 

3. Hình thức thực hiện công khai: Bằng các hình thức công bố trên website 

của Trường, niêm yết bảng tin, cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung, cũng như gửi văn 

bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II. Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 

- Tháng 9/2019-11/2019: Rà soát hệ thống biểu mẫu, nội dung công khai theo 

thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông báo yêu cầu các đơn vị trong Trường thực hiện việc thu thập, tổng hợp, lưu 

trữ thông tin công khai theo phân công. 

- Tháng 11/2019-01/2020: Điều chỉnh hệ thống các quy trình, biểu mẫu ISO 

đảm bảo sự thống nhất với các nội dung theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. 

- Tháng 10/2019-12/2019: Triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp năm 2018. Báo cáo và cập nhật kết quả khảo sát trên trang thông tin chung 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố kết quả trên website của Trường. 

- Tháng 12/2019-3/2020: Xây dựng và công khai đề án tuyển sinh năm 2020, 

dữ liệu về các điều kiện đảm bảo chất lượng. Báo cáo và cập nhật thông tin lên cơ 

sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố trên website của Nhà trường. 
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- Tháng 9/2019-6/2020: Các đơn vị thu thập cập nhật những dữ liệu, thông tin 

cần công khai theo nội dung của thông tư 36/2017/TT-BGDĐT (như: Cơ sở dữ liệu 

về khoá luận, luận văn, luận án; Cơ sở dữ liệu về văn bằng chứng chỉ; Nghiên cứu 

khoa học; v.v...). 

- Tháng 6/2020: Xây dựng báo cáo Quy chế công khai năm 2019-2020 và kế 

hoạch thực hiện Quy chế công khai năm 2020-2021. Công khai nội dung lên website 

và niêm yết tại Trường. 

- Tháng 9/2020-10/2020: Tiến hành rà soát, cập thông tin công khai mới (nếu 

có). 

 - Tháng 11/2020: Báo cáo Bộ GDĐT kết quả thực hiện Quy chế công khai 

năm học 2019-2020 và kế hoạch Quy chế công khai năm học 2020-2021. 

III. Đánh giá chung, kế hoạch cải tiến 

1. Đánh giá chung 

a. Thuận lợi 

Có hướng dẫn rõ ràng: Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 

giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Nhà trường đã triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 nên việc lưu 

trữ hồ sơ, dữ liệu đầy đủ, khoa học. 

Các đơn vị trong Trường thực hiện nghiêm túc công tác cập nhật nội dung 

công khai. 

b. Khó khăn 

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT yêu cầu khối lượng thông tin lớn, có nhiều 

nội dung mới so với trước đây nên công tác tổng hợp dữ liệu đòi hỏi nhiều thời gian 

và nhân lực (như: Thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; Thông 

tin về nghiên cứu khoa học; v.v...). 

c, Về kết quả 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện nội dung công khai 

năm học 2018-2019 theo đúng nội dung quy định của Thông tư 36/2017/TT-

BGDĐT. Nội dung công khai được cập nhật đầy đủ trên website của Trường (tại địa 
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chỉ: www.huc.edu.vn) thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, kiểm tra, giám sát của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, người học và xã hội.  

2. Kế hoạch cải tiến 

Thời gian xây dựng nội dung công khai của năm học 2019-2020, Nhà trường 

sẽ triển khai sớm kế hoạch để đảm bảo công tác thực hiện công khai vào đúng thời 

hạn tháng 6 năm 2020. 

Nhà trường sẽ triển khai xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu và 

điều chỉnh biểu mẫu ISO thống nhất với biểu mẫu thông tin công khai của Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT để nâng cao hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế công 

khai. 

Trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, KT& ĐBCL GD, Thanh (05). 

        HIỆU TRƯỞNG 

        (Đã ký) 

  Phạm Thị Thu Hương 


