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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021
và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 - 2022
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ 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, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo
cáo những nội dung sau:
I. Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học
năm 2020 - 2021
Trường đã công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường đối với từng
ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ năm học 2020 - 2021: Điều kiện đăng ký
tuyển sinh; mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được;
các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học; chương trình
đào tạo mà Nhà trường thực hiện; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra
trường; vị trí làm sau khi tốt nghiệp.
2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục
đại học năm học 2020 - 2021
Trường đã công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại; thông tin về
sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm; công khai các
môn học của từng khóa học, chuyên ngành; thông tin về khóa luận tốt nghiệp
trình độ đại học; hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức; các hoạt
động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.
Năm học 2020 - 2021, quy mô đào tạo của Trường là 240 học viên thạc
sỹ, 7.235 sinh viên đại học hình thức chính quy; có 1.487 sinh viên tốt nghiệp và
tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm với khối ngành III là 85,4%, khối ngành
VII là 73,3%.
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Trường công khai tên, mục tiêu, số tín chỉ của các học phần trong chương
trình đào tạo của từng ngành trong 11 ngành đào tạo trình độ đại học, 04 ngành
đào tạo trình độ thạc sĩ.
Năm học 2020 - 2021, Trường đã tổ chức 14 hội nghị, hội thảo; thực hiện
15 đề tài, dự án.
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm
học 2020 - 2021
Trường đã công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây
dựng; thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà
tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu; thông tin về
học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm
học liệu; Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên.
Diện tích đất của Trường là 142.882m2; tổng diện tích sàn xây dựng là
54.794m2. Diện tích đất/sinh viên là 19,7 m2/SV, diện tích sàn/sinh viên là 7,6
m2/SV.
Về thư viện, Trường có 46.880 cuốn sách, 84 đầu tạp chí khoa học; số tài
liệu điện tử thu thập do nguồn số hóa, thu thập từ nguồn ngoài gồm hơn 3.000
file tài liệu.
4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo
dục đại học năm học 2020 - 2021
Trường đã công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu; thông tin về danh
sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành; công khai tỷ lệ sinh
viên/giảng viên quy đổi.
Năm học 2020 - 2021, Trường có 323 giảng viên cơ hữu, trong đó có 139
giảng viên khối ngành III, 28 giảng viên khối ngành V, 140 giảng viên khối
ngành VII. Tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi khối ngành III là 23,9; tỉ lệ sinh
viên/giảng viên quy đổi khối ngành V là 10,9; tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi
khối ngành VII là 17,4.
5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021
Năm học 2020 - 2021, học phí/người/năm chương trình trình độ thạc sĩ là
14,7 triệu đồng; học phí/người/năm chương trình đại trà trình độ đại học (khối
ngành III, VII) là 9,8 triệu đồng, học phí/người/năm chương trình đại trà trình độ
đại học (khối ngành V) là 11,7 triệu đồng. Tổng thu năm 2020 của Trường là
281,28 tỉ đồng.
II. Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 - 2022
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Tháng 10/2022, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ công khai cam kết chất
lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021 - 2022 theo biểu mẫu số
17; thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học
2021 - 2022 theo biểu mẫu số 18; thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại
học năm học 2021 - 2022 theo biểu mẫu số 19, thông tin về đội ngũ giảng viên
cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021 - 2022 theo biểu mẫu số 20,
công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 theo biểu
mẫu số 21 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ
trưởng 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.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Hiệu trưởng (để biết);
- Website Trường ĐHNVHN;
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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