
Phụ lục IV 

NHẬN XÉT VỀ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH  

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 (Kèm theo Thông tư  số          /2021/TT-BGDĐT ngày       tháng      năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHẬN XÉT 

Về hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục  

CTĐT…..của Trường Đại học/Học viện ...  

(Sử dụng cho phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục  
của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục…) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: … 

2. Học hàm, học vị: …  

3. Cơ quan công tác: … 

4. Địa chỉ email: … 

5. Số điện thoại di động: … 

6. Ngày nhận được hồ sơ thẩm định: …/…/202…; hình thức nhận hồ sơ (qua 

đường bưu điện/email…): … 

7. Các văn bản trong hồ sơ thẩm định đã nhận được từ tổ chức KĐCLGD:  

TT Tên văn bản 
Hồ sơ nhận được Ghi 

chú Có Không có 

1 Báo cáo tự đánh giá    

2 Báo cáo đánh giá ngoài    

3 
Văn bản phản hồi của cơ sở giáo dục về báo 

cáo đánh giá ngoài 

   

4 

Văn bản của đoàn đánh giá ngoài gửi cơ sở 

giáo dục về việc tiếp thu hoặc bảo lưu ý 

kiến 

   

5 

Văn bản của cơ sở giáo dục đề nghị xem xét 

công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 

dục 

   

6 Báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá    

7 Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài    
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II. NHẬN XÉT VỀ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH 

1. Về công tác tự đánh giá 

a) Ưu điểm: … 

b) Hạn chế: … 

c) Những nội dung, vấn đề cơ sở giáo dục cần làm rõ: …  

2. Về công tác đánh giá ngoài 

a) Ưu điểm: … 

b) Hạn chế: … 

c) Nội dung, vấn đề đoàn đánh giá ngoài cần làm rõ: …  

d) Nhận định, đánh giá, khuyến nghị trong báo cáo đánh giá ngoài cần xem 

xét lại, lý do: …; 

đ) Kết quả đánh giá của đoàn đánh giá ngoài cần xem xét lại tại các tiêu chí, 

tiêu chuẩn:…; lý do: …; 

3. Đề xuất về nội dung cần tập trung thảo luận tại buổi họp 

a) Nội dung 1:… 

b) Nội dung 2:… 

… 

4. Khuyến nghị đối với cơ sở giáo dục để thực hiện cải tiến nâng cao chất 

lượng 

(Về những giải pháp thực hiện để cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục đối 
với cơ sở giáo dục, …). 

…., ngày …. tháng … năm 20… 

         Người thẩm định  

        (Chữ ký, họ và tên) 

 


