
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/QĐ-TTg NGÀY 15/01/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2019 – 2025” 

TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BGDĐT ngày       tháng        năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
______________________________________________________ 

 

STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

I. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện 

1.1 

Tổ chức lập Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở giáo dục đại học và 

sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo 

Quyết định 209/QĐ-TTg ngày 

17/02/2021 của TTgCP 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy 

hoạch 

x x       Viện KHGDVN 

Vụ GDĐH, Vụ 

TCCB,  

Vụ KHTC, Cục 

NGCBQLGD,  

Cục HTQT, Cục 

QLCL, Vụ PC 

1.2 

Xây dựng Kế hoạch triển khai 

các nhiệm vụ thực hiện Quy 

hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

đại học và sư phạm của Bộ 

GDĐT 

Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

ban hành Kế hoạch 
  x       Vụ GDĐH 

Viện KHGDVN, 

Cục QLCL, Cục 

CNTT, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT, Cục 

CSVC, Vụ PC 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.3 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo và 

đôn đốc các đơn vị thực hiện 

Kế hoạch triển khai các nhiệm 

vụ thực hiện Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở giáo dục đại học và 

sư phạm của Bộ GDĐT 

Báo cáo hằng năm 

về tình hình triển 

khai thực hiện 

nhiệm vụ của các 

đơn vị 

    x x x Vụ GDĐH 
Viện KHGDVN, 

Vụ KHTC 

1.4 
Xây dựng quy định về chuẩn cơ 

sở giáo dục đại học 

Thông tư quy định 

về chuẩn cơ sở giáo 

dục đại học được  

ban hành 

x x       Vụ GDĐH 

Viện KHGDVN, 

Cục QLCL, Cục 

CNTT, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT, Cục 

CSVC, Vụ PC 

1.5 

Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, 

giám sát việc thực hiện chuẩn 

cơ sở giáo dục đại học 

Báo cáo hằng năm 

về tình hình triển 

khai thực hiện 

chuẩn cơ sở giáo 

dục đại học 

  

x x x x Vụ GDĐH 

Viện KHGDVN, 

Cục QLCL, Cục 

CNTT, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT, Cục 

CSVC, Vụ PC 

1.6 

Nghiên cứu, hoàn thiện/đề xuất 

hoàn thiện các quy định liên 

quan đến quy hoạch, bổ nhiệm 

các chức danh lãnh đạo, quản 

lý (thành lập/công nhận Hội 

đồng trường, Chủ trị Hội đồng 

trường, Phó Chủ tịch Hội đồng 

trường, Hiệu trưởng)  

- Các quy định 

được hoàn thiện, 

đồng bộ 

- 100% các cơ sở 

giáo dục đại học 

thành lập Hội đồng 

trường theo đúng 

quy định của Luật 

Giáo dục đại học 

x x       Vụ TCCB 
Vụ GDĐH, VP 

BCSĐ, Vụ PC 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.7 

Xây dựng chuẩn chương trình 

đào tạo cho các ngành, nhóm 

ngành, lĩnh vực cụ thể 

Các thông tư ban 

hành chuẩn chương 

trình đào tạo cho 

từng ngành, nhóm 

ngành hoặc lĩnh 

vực 

x x x x x Vụ GDĐH 

Cục QLCL, Cục 

HTQT, Viện 

KHGDVN, Vụ 

PC 

1.8 

Xây dựng Báo cáo tham chiếu 

Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam với Khung tham chiếu các 

trình độ của các nước ASEAN 

(AQRF) 

Báo cáo tham chiếu 

Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam 

với Khung tham 

chiếu các trình độ 

của các nước 

ASEAN (AQRF) 

x x       Vụ GDĐH 

Cục QLCL, Cục 

HTQT, Viện 

KHGDVN, Vụ 

KHTC, Vụ 

TCCB, Vụ PC 

1.9 
Sửa đổi quy chế tuyển sinh và 

đào tạo trình độ thạc sĩ 

Thông tư ban hành 

Quy chế tuyển sinh 

và đào tạo trình độ 

thạc sĩ được ban 

hành 

x         Vụ GDĐH 

Cục QLCL, Vụ 

KHTC, Vụ 

TCCB, Vụ PC 

1.10 

Sửa đổi quy định về việc xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non; trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Thông tư quy định 

về việc xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục 

Mầm non; trình độ 

đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ được ban 

hành 

x         Vụ GDĐH 

Cục QLCL, Vụ 

KHTC, Vụ 

TCCB, Vụ PC 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.11 

Sửa đổi quy chế thực hiện công 

khai đối với cơ sở giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân  

Thông tư ban hành 

Quy chế thực hiện 

công khai đối với 

cơ sở giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục 

quốc dân được ban 

hành 

x         Cục QLCL 

Vụ GDĐH, Vụ 

KHTC, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHCNMT, Cục 

CNTT, Cục 

NGCBQLGD, Vụ 

PC 

1.12 

Sửa đổi quy định về mở ngành 

đào tạo trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

Thông tư quy định 

điều kiện, trình tự, 

thủ tục mở ngành 

đào tạo và đình chỉ 

hoạt động của 

ngành đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

x         Vụ GDĐH 

Cục QLCL, Vụ 

KHTC, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHCNMT, Vụ 

PC 

1.13 

Xây dựng và triển khai Đề án 

Phát triển hệ thống bảo đảm và 

KĐCLGD đối với giáo dục đại 

học và cao đẳng sư phạm giai 

đoạn 2021-2030 

Đề án Phát triển hệ 

thống bảo đảm và 

KĐCLGD đối với 

giáo dục đại học và 

cao đẳng sư phạm 

giai đoạn 2021-

2030 được phê 

duyệt trong năm 

2021 

x x x x x Cục QLCL 
Vụ GDĐH, Vụ 

KHTC, Vụ TCCB 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.14 

Sửa đổi các quy định về điều 

kiện, thủ tục thành lập, cho 

phép hoạt động, giải thể tổ 

chức KĐCLGD tại Nghị định 

46/2017/NĐ-CP (đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 

135/2018/NĐ-CP) 

Các quy định liên 

quan đến bảo đảm 

và KĐCLGD được 

hoàn thiện và các 

Nghị định sửa đổi 

Nghị định  

46/2017/NĐ-CP và 

135/2018/NĐ-CP 

được ban hành 

x x 

   

 Vụ PC 

 Cục QLCL, Cục 

HTQT, Vụ 

TCCB, Vụ 

GDĐH, Cục 

CSVC, Cục 

NGCBQLGD, Vụ 

KHTC 

1.15 

Sửa đổi quy định về điều kiện 

và thủ tục để tổ chức kiểm định 

chất lượng giáo dục nước ngoài 

được công nhận hoạt động tại 

Việt Nam tại Nghị  định  

46/2017/NĐ-CP (đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 

135/2018/NĐ-CP) 

Các quy định liên 

quan đến bảo đảm 

và KĐCLGD được 

hoàn thiện và các 

Nghị định sửa đổi 

Nghị định  

46/2017/NĐ-CP và 

135/2018/NĐ-CP 

được ban hành 

x x 

      

Vụ PC  

 Cục HTQT, Cục 

QLCL, Vụ 

TCCB, Vụ 

GDĐH, Cục 

CSVC, Cục 

NGCBQLGD, Vụ 

KHTC 

1.16 

Sửa đổi quy định về kiểm định 

chất lượng cơ sở giáo dục đại 

học 

Thông tư quy định 

về kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo 

dục đại học được 

ban hành 

x 

        

Cục QLCL 

Vụ GDĐH, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT, Cục 

CNTT, Cục 

CSVC, Cục 

NGCBQLGD, 

Cục HTQT, Vụ 

PC 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.17 

Sửa đổi quy định về kiểm định 

chất lượng chương trình đào 

tạo đại học 

Thông tư quy định 

về kiểm định chất 

lượng chương trình 

đào tạo được ban 

hành 

x 

        

Cục QLCL 

Vụ GDĐH, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT, Cục 

CNTT, Cục 

CSVC, Cục 

NGCBQLGD, 

Cục HTQT, Vụ 

PC 

1.18 

Sửa đổi quy định về kiểm định 

viên kiểm định chất lượng giáo 

dục 

Thông tư quy định 

về kiểm định viên 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

được ban hành 

x 

        

Cục QLCL 

Vụ GDĐH, Vụ 

TCCB, Cục 

HTQT, Vụ PC 

1.19 

Xây dựng quy định việc giám 

sát, đánh giá các tổ chức kiểm 

định chất lượng giáo dục 

Thông tư quy định 

việc giám sát, đánh 

giá các tổ chức 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

được ban hành 

x 

        

Cục QLCL 

Vụ GDĐH, Vụ 

TCCB, Thanh tra, 

Cục HTQT, Viện 

KHGDVN, Vụ 

PC 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.20 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về giáo dục đại học 

- Cơ sở dữ liệu về 

giáo dục đại học; 

- Công cụ,tiện ích 

hỗ trợ thu thập, tích 

hợp dữ liệu; 

- Các công cụ khai 

thác, phân tích, 

thống kê, dự báo 

x x x x x Vụ GDĐH 

Dự án SAHEP, 

Ban QLCDA, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT, Vụ 

TCCB, Vụ PC, 

Vụ TĐKT, Vụ 

GDTC, Vụ 

GDCTHSSV, Vụ 

GDQPAN,  Cục 

CSVC, Cục 

CNTT, Cục 

NGCBQLGD, 

Cục QLCL 

1.21 

Xây dựng và triển khai Hệ 

thống thu thập thông tin, phân 

tích và dự báo cung - cầu 

nguồn nhân lực trình độ cao 

- Bộ chỉ tiêu, mẫu 

khảo sát, đánh giá 

phục vụ thu thập, 

phân tích và dự báo 

cung cầu nguồn 

nhân lực trình độ 

cao; 

- Công cụ thu thập 

thông tin; 

- Dữ liệu thu thập 

dược;  

- Các công cụ khai 

thác, phân tích, dự 

báo 

x x x x x Viện KHGDVN 

Ban QLCDA, Vụ 

GDĐH, Vụ 

KHTC,  Cục 

CNTT, Cục 

QLCL, Trung tâm 

Hỗ trợ Đào tạo và 

Cung ứng nhân 

lực 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.22 

Rà soát các chế độ chính sách 

cho sinh viên (chính sách tín 

dụng cho sinh viên, chính sách 

hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn,…) 

Báo cáo đánh giá 

việc thực hiện các 

chế độ chính sách 

cho sinh viên 

  x       Vụ GDCTHSSV 

Vụ KHTC, Vụ 

GDĐH, Viện 

KHGDVN, Vụ 

PC 

1.23 

Tổ chức rà soát, nghiên cứu, đề 

xuất cơ chế, chính sách tạo 

động lực cho giảng viên cơ sở 

giáo dục đại học nâng cao chất 

lượng đào tạo; chính sách tiền 

lương và chế độ làm việc của 

giảng viên, tạo môi trường làm 

việc thuận lợi để phát triển 

năng lực cán bộ quản lý giáo 

dục và giảng viên cơ sở giáo 

dục đại học 

Báo cáo rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế 

các văn bản quy 

định về chế độ 

chính sách đối với 

giảng viên của cơ 

sở giáo dục đại học 

x x       
Cục 

NGCBQLGD 

Vụ GDĐH, Vụ 

TCCB, Vụ PC 

1.24 

Xây dựng và phát triển kết nối 

doanh nghiệp với cơ sở giáo 

dục đại học trong lĩnh vực 

CNTT 

Báo cáo về tình 

hợp tác cơ sở giáo 

dục đại học với 

doanh nghiệp trong 

lĩnh vực CNTT 

x         Vụ GDĐH 
Vụ KHCNMT, 

Cục CNTT 

1.25 

Xây dựng Nghị định Quy định 

về hoạt động khoa học và công 

nghệ trong cơ sở giáo dục đại 

học 

Nghị định Quy 

định về hoạt động 

khoa học và công 

nghệ trong cơ sở 

giáo dục đại học 

được ban hành 

x         Vụ KHCNMT 
Vụ GDĐH, Vụ 

PC 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.26 

Xây dựng đề án hình thành, 

phát triển nhóm nghiên cứu 

mạnh trong các cơ sở giáo dục 

đại học 

Đề án trình Thủ 

tướng Chính phủ 

phê duyệt 

x         Vụ KHCNMT Vụ GDĐH 

1.27 

Thí điểm tổ chức mạng lưới 

liên kết các cơ sở giáo dục đại 

học có nghiên cứu khoa học và 

sử dụng phòng thí nghiệm, thực 

hành chung 

Mạng lưới liên kết 

các cơ sở giáo dục 

đại học 

  x x x x Vụ KHCNMT 

Ban QLCDA, Vụ 

KHTC, Cục 

CSVC, Vụ 

GDĐH, Cục 

HTQT 

1.28 

Nghiên cứu đề xuất mô hình 

khu giáo dục quốc tế tại Việt 

Nam 

Báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ về đề 

xuất Mô hình Khu 

giáo dục quốc tế ở 

Việt Nam 

  x x x   Cục HTQT 

Vụ KHTC, Cục 

CSVC, Vụ 

GDĐH, Vụ 

KHCNMT 

1.29 

Hỗ trợ phát triển các dự án tạp 

chí cho các cơ sở giáo dục đại 

học đạt tiêu chuẩn ASEAN và 

quốc tế 

Đến năm 2025, có 

ít nhất 05 tạp chí 

khoa học của cơ sở 

giáo dục đại học 

trực thuộc Bộ 

GDĐT đạt tiêu 

chuẩn 

x x x x x Vụ KHCNMT 
Vụ GDĐH, 

KHTC, BQLDA 

1.30 

Triển khai đào tạo nâng cao 

trình độ và đào tạo thạc sỹ, tiến 

sỹ ở nước ngoài cho giảng viên 

các trường đại học Việt Nam 

Báo cáo hằng năm 

về tình hình tuyển 

chọn, cử giảng viên 

đi đào tạo ở nước 

ngoài 

x x x x x Cục HTQT 
Vụ GDĐH, Cục 

NGCBQLGD 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

1.31 

Xây dựng cơ chế khuyến khích 

các cơ sở giáo dục đại học 

tham gia và thúc đẩy các hoạt 

động khởi nghiệp, thành lập 

doanh nghiệp, hỗ trợ các nguồn 

vốn cho các dự án khởi nghiệp 

Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

ban hành tiêu chí 

đánh giá cơ sở giáo 

dục đại học theo 

định hướng khởi 

nghiệp sáng tạo vì 

cộng đồng 

 x    Vụ GDCTHSSV 

Vụ GDĐH, Vụ 

KHCNMT, Vụ 

KHTC 

1.32 

Xây dựng Đề án xây dựng mô 

hình tài nguyên giáo dục mở 

trong giáo dục đại học 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề 

án 

x x    Vụ GDĐH 

Vụ KHTC, Vụ 

KHCNMT, Vụ 

GDTX Cục 

HTQT, Cục 

CNTT, Cục 

CSVC, Cục 

QLCL, Vụ PC 

II Các cơ sở giáo dục đại học 

2.1 

Chủ động rà soát phương 

hướng chiến lược phát triển nhà 

trường; Lựa chọn, xây dựng và 

vận hành hiệu quả mô hình 

quản trị đại học phù hợp với 

điều kiện của Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

Chiến lược xây 

dựng và phát triển 

nhà trường được rà 

soát  

x x       
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.2 
Hoàn thiện các quy định nội bộ 

theo quy định của pháp luật 

Các quy định nội 

bộ được rà soát, 

hoàn thiện, cập 

nhật theo các quy 

định của pháp luật  

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 



11 
 

 
 

STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

2.3 

Xây dựng kế hoạch phát triển 

đội ngũ giảng viên; tăng cường 

công tác bồi dưỡng năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý 

- Kế hoạch phát 

triển đội ngũ giảng 

viên 

- Các khoá bồi 

dưỡng, tập huấn 

cho giảng viên và 

cán bộ quản lý 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.4 

Lựa chọn, cử giảng viên đi đào 

tạo nâng cao trình độ trong 

nước bằng kinh phí của trường 

hoặc tham gia tuyển chọn đi 

học ở nước ngoài bằng ngân 

sách nhà nước và các nguồn 

kinh phí khác 

Danh sách giảng 

viên, cán bộ quản 

lý được đào tạo 

trình độ thạc sĩ, 

tiến sĩ trong nước 

và nước ngoài 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.5 

Tăng cường các hoạt động trao 

đổi giảng viên và cán bộ quản 

lý giữa các cơ sở giáo dục đại 

học trong nước hoặc các cơ sở 

giáo dục đại học nước ngoài, 

đặc biệt là ở các nước tiên tiến 

Các hoạt động trao 

đổi giảng viên và 

cán bộ quản lý giữa 

các cơ sở giáo dục 

đại học trong nước 

hoặc các cơ sở giáo 

dục đại học nước 

ngoài, đặc biệt là ở 

các nước tiên tiến 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.6 

Thu hút giảng viên là người 

nước ngoài, Việt kiều hoặc 

người Việt Nam đang làm việc, 

giảng dạy ở nước ngoài tham 

gia các chương trình đào tạo, 

Chính sách thu hút 

giảng viên là người 

nước ngoài, Việt 

kiều hoặc người 

Việt Nam đang làm 

việc, giảng dạy ở 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

đặc biệt là các chương trình đào 

tạo chất lượng cao 

nước ngoài tham 

gia các chương 

trình đào tạo được 

xây dựng và vận 

hành hiệu quả 

2.7 

Đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị hiện đại để phát triển 

các chương trình đào tạo chất 

lượng cao, đào tạo bằng tiếng 

nước ngoài  

Đầu tư  cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

hiện đại theo chuẩn 

khu vực, quốc tế 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.8 

Tăng cường đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong các hoạt động của 

cơ sở giáo đục đại học 

Các hệ thống phần 

mềm ứng dụng 

trong công tác quản 

lý, đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng 

và cơ sở dữ liệu số 

 x x  x  x  x  
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.9 

Chủ động xây dựng, kết nối, 

chia sẻ tài nguyên và hợp tác 

nghiên cứu khoa học và đào tạo 

với các cơ sở giáo dục đại học 

khác 

Tham gia mạng 

lưới các cơ sở giáo 

dục đại học và các 

hợp tác nghiên cứu 

khoa học và đào 

tạo 

x x  x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.10 

Phát triển và hoàn thiện hệ 

thống bảo đảm chất lượng bên 

trong; xây dựng và phát triển 

văn hoá chất lượng trong các 

nhà trường 

Hệ thống bảo đảm 

chất lượng bên 

trong được hoàn 

thiện và vận hành 

hiệu quả 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

2.11 

Chủ động thực hiện công tác 

kiểm định chất lượng cơ sở 

giáo dục đại học và chương 

trình đào tạo; khuyến khích 

việc kiểm định theo các tiêu 

chuẩn của các tổ chức khu vực 

và quốc tế có uy tín 

- Chất lượng đào 

tạo được nâng cao 

- Loại bỏ những 

chương trình đào 

tạo kém chất lượng 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.12 

Rà soát chuẩn đầu ra và phát 

triển chương trình đào tạo theo 

chuẩn chương trình và Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam 

Chuẩn đầu ra, 

chương trình đào 

tạo được xây 

dựng/rà soát theo 

quy định chuẩn 

chương trình và 

Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.13 

Hợp tác, ký kết thỏa thuận với 

các cơ sở giáo dục đại học có 

uy tín trên thế giới nhằm công 

nhận tương đương chương 

trình, tín chỉ 

Các thoả thuận với 

các cơ sở giáo dục 

đại học nước ngoài 

về công nhận văn 

bằng và tín chỉ 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.14 

Đầu tư, phát triển các chương 

trình đào tạo chất lượng cao, 

đào tạo bằng tiếng nước ngoài 

ở các lĩnh vực ưu tiên như công 

nghệ thông tin, du lịch, nông 

nghiệp xanh, an toàn thông 

tin,... 

Các chương trình 

đào tạo ở các lĩnh 

vực ưu tiên được 

triển khai hiệu quả 

và chất lượng 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

2.15 

Đa dạng hóa các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng đối với lao 

động đã tốt nghiệp trình độ đại 

học trở lên theo nhu cầu thị 

trường lao động; Phát triển các 

mô hình đào tạo, các hình thức 

học trực tuyến, từ xa 

Hệ thống đào tạo 

trực tuyến được 

đầu tư xây dựng và 

vận hành 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.16 

Huy động các nguồn lực cho 

nghiên cứu khoa học. Tập trung 

vào các nghiên cứu có tính ứng 

dụng cao, giải quyết được 

những vấn đề thực tiễn đặt ra 

Tăng số lượng và 

chất lượng các 

công trình nghiên 

cứu khoa học 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.17 

Đẩy mạnh chuyển giao kết quả 

nghiên cứu của cơ sở giáo dục 

đại học cho doanh nghiệp, cộng 

đồng và xã hội 

Tăng số lượng và 

chất lượng các hoạt 

động chuyển giao 

công nghệ, phục vụ 

cộng đồng 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.18 

Hình thành các nhóm nghiên 

cứu mạnh để triển khai các hoạt 

động nghiên cứu có kết quả 

nghiên cứu nổi bật, tạo ra 

những hướng nghiên cứu mũi 

nhọn 

Thành lập được 

một số nhóm 

nghiên cứu mạnh 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.19 
Thu hút các giảng viên, nhà 

khoa học nước ngoài tham gia 

nghiên cứu khoa học 

Chính sách thu hút 

giảng viên, nhà 

khoa học nước 

ngoài tham gia 

nghiên cứu khoa 

học của nhà trường 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

2.20 

Hợp tác với các cơ sở giáo dục 

đại học nước ngoài trong lĩnh 

vực đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ, 

đào tạo bồi dưỡng giảng viên, 

cán bộ khoa học và quản lý 

giáo dục 

Các hoạt động hợp 

tác với các cơ sở 

giáo dục đại học 

nước ngoài trong 

lĩnh vực đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao 

công nghệ, đào tạo 

bồi dưỡng giảng 

viên, cán bộ khoa 

học và quản lý giáo 

dục 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.21 
Tạo lập môi trường sử dụng 

tiếng Anh trong nhà trường 

- Chương trình 

giảng dạy bằng 

tiếng Anh 

- Giáo trình bằng 

tiếng Anh 

- Hội thảo khoa học 

quốc tế bằng tiếng 

Anh 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.22 

Tăng cường hợp tác doanh 

nghiệp trong việc hỗ trợ, đồng 

hành cùng nhà trường trong các 

hoạt động xây dựng chương 

trình đà tạo, tổ chức đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng;  

Các văn bản hợp 

tác giữa nhà trường 

và doanh nghiệp 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 



16 
 

 
 

STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

2.23 

Tăng cường công tác truyền 

thông, tổ chức hội nghị, hội 

thảo, chương trình giới thiệu 

quảng bá trong và ngoài nước 

về Nhà trường và giáo dục đại 

học của Việt Nam  

Các hội nghị, hội 

thảo trong nước và 

quốc tế, các 

chương trình truyền 

thông của nhà 

trường 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

2.24 

Cung cấp, cập nhật thông tin 

vào cơ sở dữ liệu quốc gia về 

giáo dục đại học trên cổng 

thông tin của Bộ GDĐT 

Thông tin được cập 

nhật trung thực, 

đầy đủ và chính 

xác theo yêu cầu 

x x x x x 
Cơ sở giáo dục 

đại học 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

III Tổ chức quản lý Đề án 

3.1 
Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 

năm triển khai thực hiện Đề án 

- Báo cáo đánh giá 

kết quả triển khai 

thực hiện Đề án 

giai đoạn 2019-

2021 

- Báo cáo Thủ 

tưởng Chính phủ 

về kết quả triển 

khai thực hiện Đề 

án giai đoạn 2019-

2021 

x         Vụ GDĐH 

Viện KHGDVN, 

Cục QLCL, Cục 

CNTT, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT 
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

3.2 

Tổ chức các đoàn kiểm tra, 

thanh tra việc thực hiện Đề án 

tại các cơ sở giáo dục đại học; 

cử cán bộ tham gia các hội 

nghị/hội thảo liên quan đến 

hoạt động bảo đảm và nâng cao 

chất lượng giáo dục đại học; 

theo dõi, đôn đốc và tổng hợp 

báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ của các Bộ, ngành, 

UBND các tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương và các cơ sở 

giáo dục đại học 

- Báo cáo kết quả 

kiểm tra 

- Báo cáo tổng hợp 

kết quả thực hiện 

hằng năm 

x x x x x Vụ GDĐH 

Cục QLCL, Cục 

NGCBQLGD, 

Cục CNTT, Vụ 

TCCB, Vụ 

KHTC, Vụ 

KHCNMT, Vụ 

PC, Thanh tra 

3.3 

Khảo sát, đánh giá một số 

chính sách nâng cao chất lượng 

giáo dục đại học 

05 báo cáo kết quả 

khảo sát, đánh giá 

về các chính sách 

nâng cao chất 

lượng giáo dục đại 

học  

  x x x x Vụ GDĐH 

Viện KHGDVN, 

Vụ KHTC, Vụ 

KHCNMT, Cục 

QLCL, Cục 

NGCBQLGD, 

Cục CNTT 

3.4 
Tổ chức Hội nghị tổng kết quá 

trình triển khai thực hiện Đề án  

01 Hội nghị trực 

tuyến 
        x Vụ GDĐH 

Vụ KHCNMT, 

Cục QLCL, Vụ 

KHTC, Cục 

CNTT, Cục 

NGCBQLGD, 

Cục CSVC, Viện 

KHGDVN  
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STT Nội dung công việc 
Kết quả, sản 

phẩm dự kiến 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/thực hiện 

3.5 Truyền thông về Đề án 

Video, bài viết giới 

thiệu về Đề án, các 

hoạt động, sản 

phẩm của Đề án 

x x x x x 

Văn phòng 

(Trung tâm 

TTGD) 

Vụ GDĐH, Vụ 

KHCNMT, Cục 

QLCL 
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