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MẪU NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

TRUNG TÂM KĐCLGD …1 

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …/NQ-HĐKĐCLGD …2, ngày ... tháng ... năm … 

  

 NGHỊ QUYẾT 

Về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng……………3 

 

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Căn cứ Thông tư số …/2021/TT-BGDĐT ngày …/…/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 
dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của Giám đốc Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục …4 về việc thành lập Hội đồng kiểm định chất 

lượng giáo dục; 

Căn cứ…5    

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất (hoặc Không thống nhất) với kết quả đánh giá chất 

lượng giáo dục …6 của Đoàn đánh giá ngoài. Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo …7 đúng (hoặc không đúng) theo quy 

định hiện hành. Kết quả đánh giá phản ánh đúng (hoặc không đúng) hiện trạng 

của …8 . …9 cũng đồng ý (hoặc không đồng ý) với kết quả đánh giá của Đoàn 

đánh giá ngoài. Thẩm định đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cho thấy kết 

quả … (chi tiết trong Phụ lục I10 kèm theo Nghị quyết). 

 
1 Tên của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
2 Địa danh 
3 Tên chương trình đào tạo và tên cơ sở đào tạo được thẩm định kết quả đánh giá 
4 Tên của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
5 Các căn cứ khác có liên quan 
6 Tên chương trình đào tạo và tên cơ sở đào tạo được thẩm định kết quả đánh giá 
7 Tên chương trình đào tạo được thẩm định kết quả đánh giá 
8 Tên chương trình đào tạo được thẩm định kết quả đánh giá 
9 Tên cơ sở đào tạo 
10 Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo 
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Điều 2. Kiến nghị …11 cần thực hiện các nhóm giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục (chi tiết trong Phụ lục II12 kèm theo Nghị quyết). 

Điều 3. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị Giám đốc Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục …13 cấp (hoặc không cấp) Giấy chứng nhận 

kiểm định chất lượng giáo dục cho …14 ./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- … 

- Lưu: VT ...... 

  

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký/chữ ký số, dấu của tổ chức 

KĐCLGD) 

  

  

  

  

Họ và tên 

 

 
11 Tên của cơ sở đào tạo và tên của khoa có chương trình đào tạo được thẩm định kết quả đánh giá 
12 Các kiến nghị cải tiến chất lượng giáo dục 
13 Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
14 Tên chương trình đào tạo và tên chương trình đào tạo được thẩm định kết quả đánh giá 


