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Phát triển văn hóa chất lượng
ợng và chuẩn hóa hệ thống đảm bảo chất lượng bên
trong là yêu cầu tất yếu trong chiến lược
ợc phát triển của tr
trường Đại học Tân
Trào. Công tác đảm bảo chất lượng bên trong đóng vai tr
trò quan trọng trong
việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu
ứu khoa học và dịch vụ cộng đồng.
Đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chất lượng
ợng là nhiệm vụ xuyên suốt của nhà
trường nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của xã hội
và của địa phương, phù hợp
ợp với xu thế tất yếu của thời đại - xu hướng quốc tế
hóa, toàn cầu hóa của giáo dục đại học Việt Nam.

Từ khoá:
Văn hóa chất lượng;đảm bảo
chất lượng;nâng cao chất
lượng giáo dục.

1. Đặt vấn đề
Trong xu thếế phát triển chung của giáo dục đại
học
ọc ở khu vực và thế giới hiện nay, giáo dục đại học
Việt Nam đang đổi
ổi mới hết sức mạnh mẽ và đạt được
nhiều thành tựu nhất định.
ịnh. Tuy nhiên, để có thể được
công nhận
ận ở khu vực và quốc tế, giáo dục đại học
Việt Nam cần có những chiến lư
ược và giải pháp phát
triển mạnh mẽ và toàn diện hơn
ơn về
v hệ thống giáo dục
đại
ại học nói chung và hệ thống đảm bảo chất lượng
nói riêng, trong đó xây dựng
ựng và phát triển văn
v hóa
chất lượng trong tổ chức là điều
ều kiện đảm bảo để xây
dựng thành công hệ thống đảm
ảm bảo chất lượng
l
trong
trường đại học, qua đó đểể nâng cao chất lượng
l
giáo
dục đại học.
Khái niệm “văn hóa chất lượng”
ợng” được nhắc đến tại
một số trường đại
ại học ở Hoa Kỳ từ những năm
n
đầu
của thế kỷ 20. Cho đến
ến nay, mặc dù khái niệm văn
v hóa
chất lượng
ợng không còn xa lạ, mới mẻ đối với các nhà
làm công tác giáo dục, nhưng
ưng thật
th khó để tìm ra được
một định
ịnh nghĩa thống nhất về khái niệm. Có rất nhiều
quan điểm,
ểm, ý kiến nêu lên những khía cạnh khác nhau,
đa dạng và đa chiều
ều trong nội hàm của khái niệm.
Theo EUA (2006) thì “Văn
ăn hóa chất
ch lượng là một loại
văn hóa tổ chức trong đó việc
ệc nâng cao chất lượng
l

được
ợc xem là một việc làm th
thường xuyên bao gồm 2
yếu tố riêng biệt, đó là yếu
ếu tố vvăn hóa/tâm lý và yếu tố
quản
ản lý…” [8]. Về khái niệm ““Đảm bảo chất lượng
bên trong”, theo Intemational institute for Educational
Plannir “Đảm bảo chất lượng
ợng bên trong là hệ thốn
thống
các chính sách và cơ chế đểể vận hành một tr
trường đại
học hoặc một chương trình
ình giáo ddục nhằm đảm bảo
nhà trường hoặc chương trình
ình giáo ddục được đáp ứng
đầy đủủ các mục tiêu và chuẩn mực được áp dụng cho
trường đại học hoặc chương
ương tr
trình giáo dục đó” [7].
Văn hóa chất lượng đư
được trường Đại học Tân
Trào tiếp cận theo quan điểm
ểm “là hệ thống các giá trị,
chuẩn
ẩn mực và thói quen làm việc có chất llượng đã
định
ịnh hình của mọi thành viên trong đơn vị nhằm thực
hiện công việc được
ợc giao một cách tốt nhất”. Theo
quan điểm
m này, văn hóa ch
chất lượng phải được thấm
nhuần
ần trong những quy tắc hành động, những thói
quen thực
ực hiện tốt nhiệm vụ được giao của tất cả đội
ngũũ cán bộ, công chức, viên chức và ng
người học của
trường
ờng nhằm tạo ra cho xã hội những sản phẩm đào tạo
và nghiên cứu khoa học đáp ứng cao nhất yêu cầu của
người sử dụng.
Văn hóa chất lượng
ợng và hệ thống đảm bảo chất
lượng
ợng bên trong có quan hệ hữu ccơ và phụ thuộc lẫn
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nhau, cơ cấu đảm bảo chất lượng bên trong sẽ không
tạo được chất lượng bền vững nếu không có văn hóa
chất lượng, nhưng cơ cấu đảm bảo chất lượng có thể
tạo ra các thói quen, sự mong đợi và giá trị chung mà
mọi người cùng chia sẻ [1]. Văn hóa chất lượng chính là
một trong những thành tố then chốt của hệ thống đảm bảo
chất lượng bên trong tổ chức và văn hóa chất lượng quyết
định tính bền vững của hoạt động đảm bảo chất lượng [3].
Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục, sự cần
thiết của các cơ sở giáo dục đại học là phải xây dựng,
phát triển văn hóa chất lượng và hệ thống đảm bảo
chất lượng bên trong một cách bền vững.
Trường Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên
Quang, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Với chức năng là thực hiện việc
đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, triển khai
ứng dụng khoa học, công nghệ và làm các dịch vụ đào
tạo theo quy định của pháp luật, hợp tác quốc tế. Ngay
từ khi mới thành lập, trường đã sớm xây dựng và công
bố sứ mạng của trường “Trường Đại học Tân Trào là
cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa
học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các
lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật;
đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đào
tạo chuyên nghiệp của tỉnh Tuyên Quang; sẵn sàng hội
nhập quốc tế”. Trường phấn đấu trở thành một trong
những cơ sở giáo dục đại học có uy tín và chất lượng,
góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục
vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và
các tỉnh lân cận trong khu vực.
Chất lượng đào tạo luôn luôn là vấn đề được
trường quan tâm hàng đầu. Trong khi, toàn cầu hóa
là một xu thế tất yếu của thời đại, buộc các trường
đại học phải không ngừng vươn lên, đổi mới có mục
đích chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy
theo hướng tiên tiến của thế giới. Hiện nay, trường
đã và đang tích cực xây dựng, rà soát, bổ sung
chương trình đào tạo với mục tiêu cụ thể, rõ ràng.
Đồng thời, trường chuyển đổi hình thức đào tạo từ
niên chế sang học chế tín chỉ từ năm học 2014 - 2015
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học, rèn
luyện khả năng tự học. Trường đã tích cực đa dạng
hóa các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học
tập của người học, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn
nhân lực của ngành và của địa phương.
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Việc phát triển văn hóa chất lượng và hệ thống
đảm bảo chất lượng bên trong là chủ trương nhất quán
và là nội dung ưu tiên của nhà trường. Thực tiễn cho
thấy đây là công việc khó khăn và đầy thách thức
nhưng kinh nghiệm cũng chỉ ra chìa khóa thành công.
Đó chính là sự thay đổi nhận thức, một tầm nhìn dài
hạn và sự quyết tâm của lãnh đạo, một cơ cấu tổ chức
và cơ chế vận hành mang tính hỗ trợ, nhất là sự hợp
tác hiệp lực tự giác tất cả các bên liên quan cùng sự
đầu tư nguồn lực thích đáng.
2. Nội dung
2.1. Phát triển văn hóa chất lượng Trường Đại
học Tân Trào
Phát huy vai trò của mình trong hệ thống giáo dục
đại học và trong khu vực cũng như cả nước, trường
Đại học Tân Trào đã xác định: Chất lượng là sự ưu
tiên, là nhiệm vụ quan trọng và là mối quan tâm hàng
đầu trong chiến lược phát triển nhà trường; chất lượng
được ưu tiên lồng ghép và xuyên suốt trong mọi hoạt
động; chất lượng là sự cải tiến thường xuyên, liên tục,
khuyến khích sự sáng tạo trong cơ chế, bộ máy hoạt
động của đơn vị để đạt được những tiêu chí chất
lượng; ưu tiên đánh giá chất lượng chương trình đào
tạo, vì hoạt động này sẽ góp phần đánh giá chính xác
chất lượng của cơ sở giáo dục.
Chất lượng được duy trì và củng cố bởi văn hóa
chất lượng, thông qua hệ thống quản lý và các giá trị
được khẳng định, trở thành một trong những yếu tố
hình thành nên truyền thống của nhà trường. Hoạt
động xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng đã
được thể hiện trong nghị quyết của Đảng ủy và kế
hoạch chiến lược của trường Đại học Tân Trào. Thực
hiện mục tiêu đề ra, nhà trường đã ban hành hệ thống
văn bản hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động xây dựng
và phát triển văn hóa chất lượng trong các đơn vị
trong toàn trường. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,
sự tham gia của các tổ chức đoàn thể vào quá trình ra
các quyết định liên quan và thực hiện văn hóa chất
lượng; Tuyên truyền tới tất cả cán bộ nhân viên, người
học để hiểu, nắm chắc chiến lược của đơn vị, giá trị, ý
nghĩa và thói quen làm việc có chất lượng và lợi ích
của việc thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng
của đơn vị, đưa nội dung phát triển văn hóa chất lượng
vào kế hoạch chiến lược trung hạn, dài hạn, hàng năm
của nhà trường. Xây dựng, phát triển và vận hành hệ
thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường, các quy
trình đảm bảo chất lượng trong từng lĩnh vực hoạt
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động của đơn vị, ban hành các văn bản quản lý về
đảm bảo chất lượng, thực hiện các hoạt động đánh
giá, kiểm định chất lượng giáo dục. Trong mỗi năm
học, lựa chọn nội dung ưu tiên phát triển đối với từng
tiêu chí, giao cho đơn vị chuyên trách công tác đảm
bảo chất lượng lập kế hoạch, lộ trình thực hiện, theo
dõi, đánh giá chung tiến độ triển khai. Kiểm tra và
giám sát để mọi hoạt động hướng tới đạt được chất
lượng cam kết, đảm bảo tất cả các nguồn nhân lực
trong đơn vị phát huy hết năng lực và được cung cấp
đủ các điều kiện để có thể phát huy tối đa năng lực
cá nhân, các cá nhân và đơn vị thấm nhuần về vai trò
của mình trong lộ trình xây dựng và phát triển văn
hóa chất lượng. Từng thành viên trong đơn vị được
phân cấp trách nhiệm rõ ràng, tạo dựng được nhận
thức về trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm chung
trong đơn vị, được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển
năng lực chuyên môn và động cơ làm việc đúng đắn.
Xây dựng các tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây
dựng và phát triển văn hóa chất lượng cúa các tổ
chức và cá nhân. Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá
cấp trường về kết quả đạt được.

học, nghiên cứu, trao đổi theo những quan điểm và
phương pháp giáo dục, nghiên cứu tiên tiến, tôn trọng
các tiêu chuẩn đạo đức trong chuyên môn.

2.1.1. Mô hình phát triển văn hóa chất lượng của
trường Đại học Tân Trào

2.1.2. Kế hoạch phát triển văn hóa chất lượng
trường Đại học Tân Trào

Trên cơ sở tham khảo các mô hình về văn hóa
chất lượng trong và ngoài nước , trường Đại học Tân
Trào đã chọn “Mô hình văn hóa chất lượng cơ sở
giáo dục đại học” để làm mô hình phát triển văn hóa
chất lượng cho nhà trường (Hình 1). Mô hình này
dựa trên sự tích hợp các quan niệm về văn hóa chất
lượng, các yêu cầu từ bộ tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng trường dại học của BGD&ĐT và các bộ tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng cúa các tổ chức AUN,
ABET. Mô hình gồm 5 thành tố đặc trưng cho các
yếu tố của môi trường tổ chức giúp văn hóa chất
lượng phát triển.

Môi trường xã hội: Là môi trường trong đó các
mối quan hệ xã hội, bao gồm khung tổ chức và những
chủ trương, chính sách, quy định giúp cho hoạt động
của cơ sở GDĐH và hành vi của các thành viên được
xác lập đầy đủ, góp phần tạo nên sức mạnh của cơ sở
GDĐH.
Môi trường nhân văn: Là môi trường trong đó
quyền và nghĩa vụ của các thành viên và các bên liên
quan của cơ sở GDĐH.được xác lập tường minh và
được tuân thủ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động của cơ sở GDĐH.
Môi trường văn hóa: Là môi trường được xác lập
hệ thống các chuẩn mực, giá trị, niềm tin, quy tắc ứng
xử được xem là tốt đẹp và được các thành viên trong
cơ sở GDĐH đồng thuận và tự giác thực hiện.
Môi trường tự nhiên: Là môi trường cảnh quan,
cơ sở vật chất góp phần đảm bảo và nâng cao chất
lượng các hoạt động của cơ sở GDĐH.

2.1.2.1 Phát triển môi trường học thuật
- Định kỳ bổ sung, điều chỉnh các chương trình
đào tạo trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên
tiến trong và ngoài nước, các ý kiến phản hồi từ các
nhà tuyển dụng và sinh viên tốt nghiệp. Xây dựng và
triển khai có hiệu quả các văn bản pháp quy và các
chính sách liên quan để định hướng các hoạt động
đào tạo theo những quan điểm và phương pháp giáo
dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của học chế tín chỉ.
- Xây dựng và triển khai có hiệu quả hệ thống các
văn bản pháp quy và các chính sách liên quan để dịnh
hướng các hoạt động NCKH theo các mục tiêu chiến
lược của nhà trường, tôn trọng đạo đức trong khoa học
và các quy định về sở hữu trí tuệ.
- Các thông tin về đào tạo và NCKH trên trang
web của trường thường xuyên được cập nhật, đảm bảo
nhu cầu được thông tin đầy đủ và kịp thời của người
học và các bên liên quan.

Hình 1: Mô hình phát triển văn hóa chất lượng
của trường Đại học Tân Trào
Môi trường học thuật: Là môitrường trong đó
diễn racác hoạt động học thuật: các hoạt động dạy và

- Khuyến khích, tạo điều kiện để duy trì và phát
triển các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong
đào tạo và NCKH tại mỗi đơn vị và các đơn vị với
nhau trong nhà trường và các cơ sở bên ngoài.
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- Đội ngũ giảng viên có ý thức và nỗ lực học tập
để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, ngoại
ngữ, tâm huyết với nghề và giữ gìn đạo đức nhà giáo.
2.1.2.2. Phát triển môi trường xã hội
- Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ
phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được
phân định rõ ràng và có cơ chế đánh giá chất lượng
công việc.
- Hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý nhà trường
được cập nhật hàng năm, được quy trình hóa và có các
hướng dẫn thực hiện cần thiết, được đăng tải đầy đủ
trên trang web của nhà trường.
- Các thành viên trong nhà trường hiểu biết đầy đủ
trách nhiệm và quyền hạn của mình, có ý thức và nỗ
lực hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng kế hoạch và
có chất lượng.
2.1.2.3. Phát triển môi trường nhân văn
- Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để phát huy đầy
đủ các quyền dân chủ và thực hiện đầy đủ các quyền
lợi cơ bản theo chế độ chính sách của nhà nước đối
với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động,
người học.
- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ chế,
chính sách và giải pháp để đội ngũ công chức, viên
chức và người lao động, người học thực hiện đầy đủ,
chất lượng và hiệu quả trách nhiệm đối với nhà trường
và xã hội.
- Tăng cường tinh thần đoàn kết tương thân, tương
ái trong mỗi đơn vị, với xã hội và cộng đồng.
- Người học được xem là đối tượng được phục vụ
chính trong nhà trường, được quan tâm chăm sóc tận
tình, chu đáo trong học tập, sinh hoạt và khi giải quyết
công việc.
2.1.2.4. Phát triển môi trường văn hóa
- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các giá trị,
quy tắc ứng xử, hợp tác, hỗ trợ, tôn trọng lẫn nhau
giữa các thành viên, đơn vị, các quy định về nếp sống
văn minh nơi công sở.
- Quan tâm phát triển ý thức tự giác ở mỗi cá nhân
trong giảng dạy, làm việc, sinh hoạt, học tập, trong
thực hiện nếp sống lành mạnh, phát huy truyền thống
tốt đẹp của nhà trường và bản sắc văn hóa dân tộc.
Xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao cho tất cả cán bộ, viên chức, có ý thức và nỗ lực
giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của tập thể,
thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo an toàn, an
ninh, trật tự trong khuôn viên nhà trường.
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2.1.2.5. Phát triển môi trường tự nhiên
- Thư viện của nhà trường có đầy đủ sách, giáo
trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước
ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên
và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng phục
vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và
học, nghiên cứu được đảm bảo về số lượng, chất
lượng và được sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu
của các ngành đào tạo.
- Cơ sở vật chất phục vụ ăn, ở, vui chơi sinh hoạt
đảm bảo nhu cầu thiết yếu của các thành viên trong
nhà trường và ngày càng được nâng cấp, mở rộng.
2.2. Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên
trong trường Đại học Tân Trào
Với quan điểm chất lượng là sự hài lòng của các
bên liên quan và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân
lực cho xã hội, trường Đại học Tân Trào đã xác định
đảm bảo chất lượng là yếu tố cốt lõi để thực hiện sứ
mạng. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã nỗ lực xây
dựng hệ thống đảm bảo chất lượng chặt chẽ, các hoạt
động được triển khai đến các đơn vị một cách đồng
bộ. Việc xây dựng hệ thống tổ chức đảm bảo chất
lượng bên trong của trường Đại học Tân Trào được
đánh dấu bằng việc thành lập bộ phận kiểm định chất
lượng trực thuộc phòng Khảo thí - Đảm bảo chất
lượng, với đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm tham
mưu, giúp việc, thực thi và trợ giúp cho Hiệu trưởng
trong công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.
Bên cạnh đó công tác đảm bảo chất lượng được triển
khai đồng bộ tới tất cả các đơn vị trong nhà trường,
các nhóm chuyên trách được thành lập làm đầu mối
triển khai và thực hiện công tác tự đánh giá, kiểm định
chất lượng.
Song song với quá trình xây dựng tổ chức các cấp,
đội ngũ làm công tác đảm bảo chất lượng được xây
dựng. Nhà trường đã cử cán bộ đi bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ qua các đợt tập huấn hay hội nghị, hội
thảo do Cục Quản lý chất lượng tổ chức. Cán bộ
chuyên trách và kiêm nhiệm công tác đảm bảo chất
lượng đã có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu tối thiểu
của hoạt động đảm bảo chất lượng cấp trường. Các
công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp, sinh viên đánh
giá giảng viên, sinh viên đánh giá chương trình môn
học đang được sử dụng trong trường, việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong khảo sát đánh giá đang
được triển khai có hiệu quả. Trường Đại học Tân Trào
xây dựng, chuẩn hóa hệ thống đảm bảo chất lượng bên
trong (IQA) theo định hướng tiêu chuẩn đảm bảo chất
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lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á
(AUN-QA) nhằm nâng cao chất lượng và hướng đến
hội nhập khu vực.
Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của trường
Đại học Tân Trào được xây dựng theo mô hình của
AUN-QA bao gồm các quy trình sau:
- Khuôn mẫu đảm bảo chất lượng nội bộ;
- Các công cụ theo dõi, kiểm tra;
- Các công cụ đánh giá;
- Quy trình đảm bảo chất lượng chuyên biệt cho
các hoạt động cụ thể;
- Theo dõi các hoạt động để thực hiện cải tiến.

Hình 2: Mô hình đảm bảo chất lượng của
trường đại học Tân Trào
Các quy trình đánh giá đều là các quy trình cốt lõi
của hệ thống. Song song với quá trình xây dựng là
chuẩn hóa, để phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng
bên trong, trường Đại học Tân Trào đã xây dựng các
chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt các
quy trình đảm bảo chất lượng theo các giai đoạn:
* Giai đoạn 1: Triển khai các công cụ theo dõi,
kiểm tra việc thu thập thông tin về: Quá trình học tập
của sinh viên (sự tiến bộ của sinh viên trong quá trình
học tập, số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình tích lũy
sau mỗi học kỳ…); Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn (theo
dõi, phân tích và đánh giá sự biến động tăng hoặc
giảm tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cho mỗi khóa
học); Tỷ lệ bỏ học sau mỗi năm ứng với mỗi khóa
học; Phản hồi của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên
(thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan một
cách xác thực, với số lượng khảo sát đủ lớn, phù hợp
và đa dạng để các ý kiến mang tính đại diện cao); Kết
quả nghiên cứu khoa học (thống kê và đánh giá hàng
năm số lượng công trình nghiên cứu khoa học, các bài
báo đăng tải trên các tạp chí khoa học hoặc hội nghị

khoa học, số lượng trích dẫn từ các công trình khoa
học…của giảng viên và người học).
- Triển khai hệ thống các công cụ đánh giá thông
tin về người học: Thu thập ý kiến đánh giá từ sinh
viên về chương trình đào tạo, giảng viên phụ trách học
phần, cán bộ/nhân viên hỗ trợ…ở cả cấp trường, cấp
khoa, bộ môn, thông tin này giúp điều chỉnh các hoạt
động đào tạo và đáp ứng yêu cầu người học. Đồng
thời thu thập các ý kiến phản hồi về chương trình đào
tạo từ giảng viên, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên.
Triển khai hệ thống đánh giá hoạt động nghiên cứu
khoa học.
* Giai đoạn 2: Xây dựng các quy trình và công cụ
đảm bảo chất lượng chuyên biệt: Xây dựng những quy
định, quy trình liên quan đến các hoạt động bên trong
đơn vị nhằm duy trì đều đặn, thường xuyên của công
tác đảm bảo chất lượng như: đánh giá sinh viên, đội
ngũ giảng viên, đội ngũ hỗ trợ, cơ sở vật chất, hỗ trợ
sinh viên… Xây dựng công tác đảm bảo chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9000. Sau một chu kỳ hoạt động
sẽ áp dụng phân tích SWOT nhằm xác định những
điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của đơn vị
để có những kế hoạch điều chỉnh cho các chu kỳ tiếp
theo. Xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ cấp khoa,
cấp trường để tiến hành kiểm quá trình tự đánh giá
nhằm kiểm soát các mục tiêu đề ra; Biên soạn sổ tay
đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn AUN.
* Giai đoạn 3: Triển khai tự đánh giá: Xây dựng kế
hoạch triển khai tự đánh giá, xây dựng các công cụ
khảo sát, thu thập minh chứng cho các tiêu chí, sắp
xếp và lưu trữ minh chứng theo các tiêu chí, viết báo
cáo tự đánh giá, tổ chức đánh giá trong nội bộ (thí
điểm kiểm định chất lượng đối với một số đơn vị
trong nhà trường).
Ngoài ra, trường Đại học Tân Trào tăng cường bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công
tác đảm bảo chất lượng tại các chương trình hội thảo,
tập huấn và đào tạo ngắn hạn, ưu tiên tham gia các
khóa học của AUN-QA về quy trình đảm bảo chất
lượng. Mời các chuyên gia đảm bảo chất lượng trong
và ngoài nước tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giảng
viên, chuyên viên trong toàn trường về các kỹ thuật
xây dựng công cụ khảo sát, thu thập minh chứng và
đưa vào đổi mới chương trình đào tạo. Tăng cường
cơ sở vật chất và tài chính phục vụ công tác đảm bảo
chất lượng bên trong: Đồng bộ hóa hệ thống công
nghệ thông tin trong trường thông qua trang cơ sở dữ
liệu đện tử để chia sẻ tài nguyên cũng như các
chương trình điều tra khảo sát; đầu tư các module
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khảo sát, đánh giá công tác đảm bảo chất lượng bên
trong tại các đơn vị; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và
tài chính cho các đơn vị tham gia công tác đảm bảo
chất lượng, chi kinh phí hàng năm cho công tác đảm
bảo chất lượng.
3. Kết luận
Phát triển văn hóa chất lượng và hệ thống đảm bảo
chất lượng bên trong là một yêu cầu cấp thiết và
không thể thiếu trong sự tồn tại và phát triển bền vững
của cơ sở giáo dục đại học nói chung và trường Đại
học Tân Trào nói riêng. Đó cũng là điều kiện quan
trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Để tạo dựng và
phát triển được văn hóa chất lượng cần xây dựng và
vận hành tốt hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.
Mặt khác, chỉ khi văn hóa chất lượng trở thành giá trị
thường trực trong mọi suy nghĩ, hành động của mọi
thành viên trong trường thì hệ thống đảm bảo chất
lượng bên trong trường mới có thể phát triển một cách
bền vững và chất lượng giáo dục của trường mới có
thể được đảm bảo và không ngừng cải tiến. Trường
Đại học Tân Trào thực hiện tốt công tác đảm bảo chất
lượng để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài theo
quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại
học vào năm 2019, đảm bảo đạt tiêu chuẩn phân tầng
cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành và đạt
chuẩn quốc gia vào năm 2022.
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Abstract
Developing quality culture and standardizing the inner quality assurance system
is an indispensable requirement in the development strategy of Tan Trao
University. The inner quality assurance system plays an important role in
heightening training quality, scientific research and community services.
Promoting quality assurance activities is a crucial duty of the university to meet
the demand of human resources in the time development of the society and
region, in accordance with the time indispensable trend – internationalization,
globalization of Viet Nam education at university level.

