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1 

DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 1.1.   Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Cần Thơ, phù hợp với mục tiêu 

của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H1.01.01.01   Quyết định ban hành CTĐT       

  

1 

  

Quyết định ban hành CTĐT năm 2022. Số 3334/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/08/2022 

Trường ĐHCT 

  

  

2 

  

Quyết định ban hành CTĐT năm 2020. Số 1063/QĐ-ĐHCT, 

ngày 29/05/2020  

Trường ĐHCT 

  

  

3 

  

Quyết định ban hành CTĐT năm 2019. Số 3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/07/2019 

Trường ĐHCT 

  

  

4 

  

Quyết định ban hành CTĐT năm 2017. Số 5248/QĐ-ĐHCT, 

ngày 29/12/2017 

Trường ĐHCT 

  

  

5 

  

Quyết định ban hành CTĐT năm 2015. Số 5002/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2015 

Trường ĐHCT 

  

2 H1.01.01.02   Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành GDCD tháng 9 năm 2022. Ngày 15/09/2022 Trường ĐHCT   

3 

H1.01.01.03 1 Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT.  Ngày 20/6/2022  BM 

LSĐ&TTHCM   

  

  2 Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT. Ngày 19/11/2018 BM 

LSĐ&TTHCM   

4 

H1.01.01.04 1 Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV về điều chỉnh CTĐT.  Ngày 20/6/2022 

(chưa có), nhờ BM 

làm  

BM 

LSĐ&TTHCM 

  

  

  2 Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV. Ngày 19/11/2018 

(chưa có) 

BM 

LSĐ&TTHCM   

5 H1.01.01.05 1 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 5/6/2022  Hội đồng Khoa    

    2 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa   



2 

6 H1.01.01.06 1 Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 13/6/2022  Tiểu ban KHGD   

    2 Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 27/12/2018 Tiểu ban KHGD   

7 

H1.01.01.07   Báo cáo Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về các nội dung liên 

quan đến chương trình đào tạo ngành giáo dục công dân 

Ngày /  / BM 

LSĐ&TTHCM   

8 

H1.01.01.08 1  Nghị quyết kỳ họp thứ 5 – Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017-

2022.  

Số 29/NQ-HĐT, 

Ngày 19/05/2020  

Trường ĐHCT 

  

  

  2 Quyết định v.v ban hành Quy định hoạt động ĐBCL của Trường 

ĐHCT, mục “Sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐHCT”. 

Số 1086/QĐ-ĐHCT 

ngày 17/04/2014 

Trường ĐHCT 

  

Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H1.01.01.03         

  

  1 1. Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT. Ngày 20/6/2022  BM 

LSĐ&TTHCM   

  

  2 2. Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT. Ngày 19/11/2018 BM 

LSĐ&TTHCM   

2   H1.01.01.04         

  

  1 Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV về điều chỉnh CTĐT. Ngày 20/6/2022(chưa 

có), nhờ BM làm  

BM 

LSĐ&TTHCM 

  

  

  2 Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV về điều chỉnh CTĐT. Ngày 19/11/2018 

(chưa có), nhờ BM 

làm 

BM 

LSĐ&TTHCM 

  

3   H1.01.01.05         

    1 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 5/6/2022  Hội đồng Khoa    

    2 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa   

4   H1.01.01.06         

  

  1 1. Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 13/6/2022  Tiểu ban KHGD 

  

  

  2 2. Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 27/12/2018 Tiểu ban KHGD 

  

5 H1.01.02.01 1  Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo năm 2022. Năm 2022 Trường ĐHCT   



3 

    2  Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo năm 2019. Năm 2019 Trường ĐHCT   

6 

H1.01.02.02   Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH. Số 2223/ĐHCT, ngày 

19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

7 H1.01.02.03 1 Một số ĐCCT HP có thể hiện CĐR HP. Năm 2022 Trường ĐHCT   

    2 Một số ĐCCT HP có thể hiện CĐR HP. Năm 2019 Trường ĐHCT   

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H1.01.03.01   Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT:       

  

  1 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4225/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

  

  2  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh CTĐT. 4235/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

  

  3 Quyết định về thành lập Tiểu ban chuyên môn;  Số 3646/ QĐ-ĐHCT,  

ngày 23/08/2018  

Trường ĐHCT 

  

  

  4  Kế hoạch điều chỉnh CTĐT; Số 2222/KH-ĐHCT,  

ngày 19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

  

  5 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH. Số 2223/ĐHCT,  

ngày 19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

  

  6 Quyết định về việc thành lập bộ phận Thường trực, Tổ thư ký và 

Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Số 1750/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/06/2021 

Trường ĐHCT 

  

  

  7 Quyết định về việc phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm định 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học  

Số 3550/ ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 

22/12/2021 

Trường ĐHCT 

  

  

  8  Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4787/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  



4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  9 Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh CTĐT Số 4788/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  

2 

H1.01.03.02   CĐR của CTĐT một số trường ĐH uy tín ở Việt Nam. Năm 2022 Trường ĐHSP TP 

HCM, Trường 

ĐH SP – ĐH Đà 

Nẵng, Trường ĐH 

SP Hà Nội.   

3 

H1.01.03.03   Thông báo V/v lấy ý kiến các BLQ về CTĐT. Kế hoạch số 

1982/ĐHCT-QLCL 

Ngày 8/10/2021 

Trường ĐHCT 

  

4 

H1.01.03.04   Các mẫu phiếu khảo sát. Năm 2021 BM 

LSĐ&TTHCM   

5 

H1.01.03.05   Tổng hợp ý kiến phản hồi của các BLQ. Đây có phải là Báo cáo 

Kết quả khảo sát các BLQ – H1.01.01.09. Nếu trùng thì lấy cái ở 

trên 

Năm 2021 BM 

LSĐ&TTHCM 

  

6 H1.01.03.06   Tổng hợp kết quả nhận xét, ĐG KTSP.       

    1 Tổng hợp kết quả  Năm 2021-2022 Khoa Sư phạm   

    2 Tổng hợp kết quả  Năm 2020-2021 Khoa Sư phạm   

    3 Tổng hợp kết quả  Năm 2019-2020 Khoa Sư phạm   

    4 Tổng hợp kết quả  Năm 2018-2019 Khoa Sư phạm   

    5 Tổng hợp kết quả  Năm 2017-2018 Khoa Sư phạm   

7 H1.01.03.07   Tổng hợp kết quả nhận xét, ĐG TTSP.       

    1 Tổng hợp kết quả  Năm 2021-2022 Khoa Sư phạm   

    2 Tổng hợp kết quả  Năm 2020-2021 Khoa Sư phạm   

    3 Tổng hợp kết quả  Năm 2019-2020 Khoa Sư phạm   

    4 Tổng hợp kết quả  Năm 2018-2019 Khoa Sư phạm   

    5 Tổng hợp kết quả  Năm 2017-2018 Khoa Sư phạm   

8 

  H1.01.01.08 2. Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 13/6/2022 Tiểu ban KHGD 

  



5 

9 

  H1.01.01.03 Quyết định ban hành CTĐT năm 2022. Số 3334/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/08/2022 

Trường ĐHCT 

  

10   H1.01.02.01         

    1 1. Ma trận mối quan hệ giữa giữa HP với CĐR năm 2022. Năm 2022 Trường ĐHCT   

    2 2. Ma trận mối quan hệ giữa giữa HP với CĐR năm 2019. Năm 2019 Trường ĐHCT   

11 

H1.01.03.08   Địa chỉ web Trường, Khoa, BM công bố CTĐT (trong đó có 

CĐR). 

Năm 2022 Trường ĐHCT 

  

  

  1 https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k48/28_7140204_GiaoDucCongDan.

pdf 

Năm 2022 Trường ĐHCT 

  

  

  2 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ctu.e

du.vn/ctdt/ML_Giao_Duc_Cong_Dan.pdf 

Năm 2022 K.KHCT 

  

12 

H1.01.03.09   Thông tin tuyển sinh ngành GDCD. Năm 2019, 2020, 

2021, 2022 

Trường ĐHCT 

  

13 

H1.01.03.10   Website những điều tân SV cần biết 

https://tansinhvien.ctu.edu.vn/ 

Năm 2022 Trường ĐHCT 

  

14 

H1.01.03.11   Một số nội dung sinh hoạt CVHT. Năm 2017-2022 BM 

LSĐ&TTHCM   

15 

H1.01.03.12   Các bản in CĐR ngành GDCD. Năm 2019, 2020, 

2022 

Trường ĐHCT 

  

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo  

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

  

  1   

H1.01.01.01 

(3) Quyết định ban hành CTĐT năm 2019 

Số 3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/07/2019 ĐHCT   



6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 H2.02.01.01   Bản mô tả CTĐT và CTDH       

3   H1.01.01.02 Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành GDCD tháng 9 năm 2022. Ngày 15/09/2022 ĐHCT   

  1   Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành GDCD K46 08/12/2020 ĐHCT   

  2   Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành GDCD K45 08/12/2020 ĐHCT   

4 H2.02.01.02   

V/V mẫu Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 

học trình độ đại học 

Số 2736/ĐHCT-ĐT 

ngày 16/11/2020 ĐHCT   

5   

H1.01.01.01 

(5) 

Quyết định ban hành CTĐT năm 2015. Số 5002/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2015 

    

6   H1.01.03.01 Văn bản điều chỉnh CTĐT của Trường ĐHCT       

    2 

Quyết định về thành lập Tổ Thư ký và Tổ Điều chỉnh chương 

trình đào tạo trình độ đại học 

Số 4235/QĐ-ĐHCT 

ngày 26 tháng 9 năm 

2018 ĐHCT   

    4 

Kế hoạch về điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học áp 

dụng từ khóa 45  

Số 2222/KH-ĐHCT 

ngày 19 tháng 10 năm 

2018 ĐHCT   

7   H1.01.01.03 

Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT. Ngày 19/11/2018 BM 

LSĐ&TTHCM   

8   H1.01.01.05 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa   

9   

H1.01.01.01 

(3) Quyết định Ban hành CTĐT ngành GDCD 

3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/7/2019 ĐHCT   

10   

H2.02.01.01 

(2) Bản mô tả CTĐT ngành GDCD K45 8.12.2020 Khoa KHCT   

11   

H1.01.01.01 

(2) 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học 

Số 1063/QĐ-ĐHCT 

ngày 29 tháng 5 năm 

2020 ĐHCT   

12   H1.01.03.01 

Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Tổ Thư ký và các 

Tổ điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

số 4788/QĐ-ĐHCT 

ngày 19 tháng 11 năm 

2021 ĐHCT   



7 

13 H2.02.01.03   

Kế hoạch về Tờ trình đề xuất điều chỉnh một số học phần trong 

chương trình đào tạo các ngành Sư phạm thuộc khoa Sư phạm 

quản lý 

số 54/TTr-KSP ngày 

19 tháng 5 năm 2022 KSP   

14   

H1.01.01.03 

(1) 

Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT.  Ngày 20/6/2022  BM 

LSĐ&TTHCM   

15   

H1.01.01.01 

(1) 

Quyết định của về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học 

số 3334 /QĐ-ĐHCT 

ngày 24 tháng 8 năm 

2022     

16 H2.02.02.01   Link các đề cương học phần       

  1   

Link các đề cương học phần từ khóa 48 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

  2   

Link các đề cương học phần từ khóa 46-47 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

17   

H1.01.03.01 

(4) 

kế hoạch về việc điều chỉnh CTĐT bậc đại học áp dụng từ khóa 

45 

số 2222/KH-ĐHCT 

ngày 19/10/2018     

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

  

  

  

  

1 H2.02.02.02   Mẫu Đề cương chi tiết học phần       

  1   Mẫu Đề cương chi tiết HP năm 2022 Năm 2022 ĐHCT   

  2   Mẫu đề cương chi tiết HP năm 2018 

2224/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

2   H1.01.01.02 Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành GDCD tháng 9 năm 2022. Ngày 15/09/2022 ĐHCT   

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

  

  

  

  

  

  

  

1   H1.01.03.08 Địa chỉ Địa chỉ web Trường, Khoa, BM công bố CTĐT       

    1 

1.https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k48/28_7140204_GiaoDucCongDa

n.pdf 

Năm 2022 

ĐHCT   

    2 

2. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ctu.e

du.vn/ctdt/ML_Giao_Duc_Cong_Dan.pdf 

Năm 2022 

Khoa KHCT   

2 H2.02.03.01   Link thông tin tuyển sinh       

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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  1   

Link thông tin tuyển sinh về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuan-dau-ra/598-giao-duc-cong-

dan.html   ĐHCT   

  2   

Link thông tin tuyển sinh Đại học chính quy của ĐHCT 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/thong-tin-tuyen-

sinh.html   ĐHCT   

  3   

Link video giới thiệu ngành GDCD 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/gioi-thieu-nganh/537-giao-duc-cong-

dan.html       

3   H1.01.03.09 Thông tin tuyển sinh ngành GDCD (tờ rơi) 

Năm 2019, 2020, 

2021, 2022 ĐHCT   

4 H2.02.03.02   Các poster phổ biến về tầm nhìn và sứ mạng của Trường   ĐHCT   

5 H2.02.03.03   Lịch sinh hoạt đầu khóa       

  1   Lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K47   Khoa KHCT   

  2   Lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K48   Khoa KHCT   

6   H1.01.03.11 

Một số nội dung sinh hoạt CVHT. Năm 2017-2022 BM 

LSĐ&TTHCM   

7   H1.01.01.07 Khảo sát ý kiến các BLQ       

8 H2.02.03.04   Link https://daa.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/QP010E.pdf   ĐHCT   

9 H2.02.03.05   Quy chế học vụ năm 2021   ĐHCT   

10 H2.02.03.06   

Đề cương HP K46 chưa được cập nhật trên website 

https://se.ctu.edu.vn/images/upload/daotao/decuong/SP595.pdf In 20.11.2022 Website ĐHCT   

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

  1   H1.01.01.01 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo ngành GDCD       

https://daa.ctu.edu.vn/images/upload/decuong/QP010E.pdf
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1 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2022 

Số 3334/QĐ-ĐHCT, 

24/08/2022 ĐHCT   

    

2 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT, 

29/05/2020 ĐHCT   

    

3 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2019  

Số 3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/7/2019 ĐHCT   

2   

H1.01.01.02 Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD  

  Khoa KHCT 

  

    

1 Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD năm 2022 

Ngày 15/09/2022 Khoa KHCT 

  

    

2 Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD năm 2020 

Ngày 08/12/2020 Khoa KHCT 

  

3 H3.03.01.01   Website Khoa KHCT https://sps.ctu.edu.vn/       

4   

H1.01.01.08 

(2) 

Quyết định v.v ban hành Quy định hoạt động ĐBCL của Trường 

ĐHCT, mục “Sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐHCT”. 

Số 1086/QĐ-ĐHCT 

ngày 17/04/2014 

Trường ĐHCT 

  

5   H2.02.03.02 Các poster phổ biến về tầm nhìn và sứ mạng của Trường   ĐHCT   

6 H3.03.01.02   

Quyết định Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/QĐVBHN-

BGDĐT, ngày 

15/5/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo   

7 H3.03.01.03   Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH   

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo   

    

1 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ đại học năm 2021 

Số 08/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

18/03/2021 

Bộ Giáo dục và 

Đào Tạo   
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2 
Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào Tạo   

8 H3.03.01.04   

Báo cáo đối sánh CTĐT ngành GDCD qua 2 lần điều chỉnh 

(Khóa 45 và Khóa 48) 

Số 37/BC-BM, ngày 

26/10/2022 

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

9   H1.01.03.01 Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT       

      Kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH áp dụng từ khóa 48 

Số 1138/KH-ĐHCT 

ngày 26/04/2022 ĐHCT   

    4 Kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH áp dụng từ khóa 45 

Số 2222/KH-ĐHCT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

    5 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH 

Số 2223/ĐHCT, ngày 

19/10/2018 ĐHCT   

10 H3.03.01.05   

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo và 

đề cương chi tiết học phần 

Số 2232/KH-ĐHCT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

11 H3.03.01.06   Kế hoạch điều chỉnh đề cương, phân công biên soạn đề cương       

  1   

Kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết học phần chương trình đào 

tạo bậc đại học từ khóa 45 

Số 38/TB-KHCT 

ngày 08/05/2019 Khoa KHCT   

  2   

Kế hoạch điều chỉnh đề cương chi tiết học phần chương trình đào 

tạo bậc đại học từ khóa 40 

Số 55/TB-KHCT 

ngày 28/06/2017 Khoa KHCT   

  3   

Kiểm tra điều chỉnh bổ sung đề cương học phần thuộc chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Số 1657/ĐHCT, ngày 

21/6/2017 ĐHCT   

12 H3.03.01.07   

Biên bản họp Hội đồng Khoa thông qua đề cương chi tiết học 

phần       

  1   

Biên bản họp Hội đồng Khoa về việc thông qua điều chỉnh đề 

cương môn học khóa 45 

Số 40/BB-KHCT, 

ngày 14/05/2019 Khoa KHCT   
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  2   

Biên bản họp Hội đồng Khoa về việc thông qua điều chỉnh đề 

cương môn học khóa 40 

Số 56/BB-KHCT, 

ngày 04/07/2017 Khoa KHCT   

  3 

  Biên bản V/v cập nhật đề cương chi tiết học phần cho K48 Ngày //2022 (Nhờ 

BM cung cấp) 

BM LSĐCSN & 

TTHCM 
Nhờ BM 

cung cấp 

  4 

  Biên bản V/v điều chỉnh đề cương chi tiết học phần cho K45 Ngày //2019 (Nhờ 

BM cung cấp) 

BM LSĐCSN & 

TTHCM 
Nhờ BM 

cung cấp 

13   H1.01.02.01 Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo       

    1  Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo năm 2022. Năm 2022 Trường ĐHCT   

    2  Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo năm 2019. Năm 2019 Trường ĐHCT   

14 H3.03.01.08   

Tập huấn, Hội thảo về Phát triển chương trình đào tạo, năng lực 

nghiệp vụ sư phạm; Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra 

đánh giá       

  1   

Danh sách giảng viên tham gia tập huấn phát triển năng lực 

nghiệp vụ sư phạm 

Số 79/KSP, ngày 

07/5/2019 Khoa Sư phạm   

  2   Kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn trong chương trình Built-IT 

Số 2001/KH-ĐHCT-

BUILT-IT, ngày 

07/02/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ   

  3   

Danh sách đăng ký tham dự Hội thảo tập huấn trong chương trình 

Built-IT Ngày 20/02/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ   

  4   V/v cử VC tham dự Hội thảo công tác đánh giá cấp CTĐT 

Số 58/ĐHCT-KHCT, 

ngày 08/06/2018 Khoa KHCT   

15   H2.02.02.01 Link các đề cương học phần       

    1 

Link các đề cương học phần từ khóa 48 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

    2 

Link các đề cương học phần từ khóa 46-47 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

16   H2.02.02.02 Mẫu Đề cương chi tiết học phần       

    1 Mẫu Đề cương chi tiết HP năm 2022 Năm 2022 ĐHCT   
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    2 Mẫu đề cương chi tiết HP năm 2018 

2224/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

17 H3.03.01.09   

Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên thực hiện học 

chế tín chỉ) Tháng 6/2010 ĐHCT   

18 H3.03.01.10   Giáo trình và bài giảng Powerpoint học phần…. 

Năm 2021 (Nhờ BM 

cung cấp) 

BM LSĐCSN & 

TTHCM 

Nhờ BM 

cung cấp 

19 H3.03.01.11   Thời khóa biểu của giảng viên (Nhờ BM cung cấp)   

Nhờ BM 

cung cấp 

  1   Thời khóa biểu của giảng viên HK 2 năm học 2022-2023 Năm 2022 ĐHCT   

  2   Thời khóa biểu của giảng viên HK 1 năm học 2022-2023 Năm 2022 ĐHCT   

  3   Thời khóa biểu của giảng viên HK 2 năm học 2021-2022 Năm 2021 ĐHCT   

  4   Thời khóa biểu của giảng viên HK 1 năm học 2021-2022 Năm 2021 ĐHCT   

  5   Thời khóa biểu của giảng viên HK 2 năm học 2020-2021 Năm 2020 ĐHCT   

  6   Thời khóa biểu của giảng viên HK 1 năm học 2020-2021 Năm 2020 ĐHCT   

  7   Thời khóa biểu của giảng viên HK 2 năm học 2019-2020 Năm 2019 ĐHCT   

  8   Thời khóa biểu của giảng viên HK 1 năm học 2019-2020 Năm 2019 ĐHCT   

  9   Thời khóa biểu của giảng viên HK 2 năm học 2018-2019 Năm 2018 ĐHCT   

  10   Thời khóa biểu của giảng viên HK 1 năm học 2018-2019 Năm 2018 ĐHCT   

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H3.03.02.01   

Chương trình đào tạo ngành GDCD của các trường đại học trong 

nước đã tham khảo       

    1 

CTĐT ngành GDCD, Đại học Sư phạm Hà Nội 

http://daotao.hnue.edu.vn/forum/newscontent.aspx?id=1492&pg=

0   

Website của 

ĐHSP Hà Nội   

    2 CTĐT ngành GDCD, Đại học Sư phạm Vinh,   

Website của 

ĐHSP Vinh   

2   H1.01.02.01 Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo       

    1  Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo năm 2022. Năm 2022 Trường ĐHCT   

    2  Ma trận mối quan hệ giữa CĐR với mục tiêu đào tạo năm 2019. Năm 2019 Trường ĐHCT   

3   H1.01.01.02 

Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD       
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1 Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD năm 2022 

Ngày 15/09/2022 Khoa KHCT 

  

    

2 Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD năm 2020 

Ngày 08/12/2020 Khoa KHCT 

  

4 H3.03.02.02   Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K45 và K48       

  1   Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K48   

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

  2   Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K45   

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

5 H3.03.02.03   

Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học 

phần trong CTĐT trình độ đại học hệ chính quy       

  1   

Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học 

phần trong CTĐT trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 

Số 3003/QĐ-ĐHCT 

ngày 22/07/2021 ĐHCT   

  2   

Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học 

phần trong CTĐT trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 

Số 5339/QĐ-ĐHCT 

ngày 4/11/2019 ĐHCT   

6   H2.02.02.02 Mẫu Đề cương chi tiết học phần       

    1 Mẫu Đề cương chi tiết HP năm 2022 Năm 2022 ĐHCT   

    2 Mẫu đề cương chi tiết HP năm 2018 

2224/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

7   H2.02.02.01 Link các đề cương học phần       

    1 

Link các đề cương học phần từ khóa 48 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

    2 

Link các đề cương học phần từ khóa 46-47 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

8 H3.03.02.04   

Công văn về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên       
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  1   

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2021-2022 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 TTQLCL   

  2   

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2020-2021 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 TTQLCL   

  3   

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 TTQLCL   

  4   

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 2669/QLCL, ngày 

09/11/2020 TTQLCL   

  5   

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 TTQLCL   

  6   

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020  TTQLCL   

  7   

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2019-2020 

Số 34/QLCL, ngày 

18/9/2019 TTQLCL   

  8   

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2018-2019 

Số 15/QLCL, ngày 

07/05/2019 TTQLCL   

  9   

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2018-2019 

Số 03/QLCL, ngày 

12/02/2019 TTQLCL   

  10   

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2018-2019 

Số 34/QLCL, ngày 

20/9/2018 TTQLCL   
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  11   

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2017-2018 

Số 02/ĐBCL&KT, 

ngày 27/2/2018 

Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng và 

khảo thí   

9 H3.03.02.05   

Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành GDCD       

  1   

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2021-2022) Năm học 2021-2022 TTQLCL   

  2   

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2020-2021) Năm học 2020-2021 TTQLCL   

  3   

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2019-2020) Năm học 2019-2020 TTQLCL   

  4   

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2018-2019) Năm học 2018-2019 TTQLCL   

  5   

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2017-2018) Năm học 2017-2018 TTQLCL   

10   H1.01.01.01 Quyết định về việc ban hành về chương trình đào tạo       

    

1 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2022 

Số 3334/QĐ-ĐHCT, 

24/08/2022 ĐHCT   

    

2 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT, 

29/05/2020 ĐHCT   

    

3 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2019  

Số 3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/7/2019 ĐHCT   

11 H3.03.02.06   Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ       

  1   Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2022 Năm 2022 ĐHCT   

  2   Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2021 Năm 2021 ĐHCT   

  3   Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2020 Năm 2020 ĐHCT   

  4   Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2019 Năm 2019 ĐHCT   
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  5   Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2018 Năm 2018 ĐHCT   

12   H1.01.03.08 

Địa chỉ web Trường, Khoa, BM công bố CTĐT (trong đó có 

CĐR). 

Năm 2022 Trường ĐHCT 

  

    2 

https://www.ctu.edu.vn/ctdt/k48/28_7140204_GiaoDucCongDan.

pdf 

Năm 2022 Trường ĐHCT 

  

    3 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ctu.e

du.vn/ctdt/ML_Giao_Duc_Cong_Dan.pdf 

Năm 2022 K.KHCT 

  

13   H3.03.01.01 Website Khoa KHCT       

      https://sps.ctu.edu.vn/       

14   H3.03.01.06 Kế hoạch điều chỉnh đề cương, phân công biên soạn đề cương       

    1 

Kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết học phần chương trình đào 

tạo bậc đại học từ khóa 45 

Số 38/TB-KHCT 

ngày 08/05/2019 Khoa KHCT   

    2 

Kế hoạch điều chỉnh đề cương chi tiết học phần chương trình đào 

tạo bậc đại học từ khóa 40 

Số 55/TB-KHCT 

ngày 28/06/2017 Khoa KHCT   

    3 

Kiểm tra điều chỉnh bổ sung đề cương học phần thuộc chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Số 1657/ĐHCT, ngày 

21/6/2017 ĐHCT   

15   H3.03.01.07 

Biên bản họp Hội đồng Khoa thông qua đề cương chi tiết học 

phần       

    1 

Biên bản họp Hội đồng Khoa về việc thông qua điều chỉnh đề 

cương môn học khóa 45 

Số 40/BB-KHCT 

ngày 14/05/2019 Khoa KHCT   

    2 

Biên bản họp Hội đồng Khoa về việc thông qua điều chỉnh đề 

cương môn học khóa 40 

Số 56/BB-KHCT 

ngày 04/07/2017 Khoa KHCT   

    3 

Biên bản V/v cập nhật đề cương chi tiết học phần cho K48 Ngày //2022 (Nhờ 

BM cung cấp) 

BM LSĐCSN & 

TTHCM 
Nhờ BM 

cung cấp 

    4 

Biên bản V/v điều chỉnh đề cương chi tiết học phần cho K45 Ngày //2019 (Nhờ 

BM cung cấp) 

BM LSĐCSN & 

TTHCM 
Nhờ BM 

cung cấp 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp  

  1 H3.03.03.01   Sơ đồ chương trình dạy học ngành GDCD K45-K48       
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  1   Sơ đồ chương trình dạy học ngành GDCD K48   

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

  2   Sơ đồ chương trình dạy học ngành GDCD K45   

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

2   H3.03.02.02 Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K45-K48       

    1 Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K48   

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

    2 Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K45   

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

3   H1.01.01.07 

Báo cáo Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về các nội dung liên 

quan đến chương trình đào tạo ngành giáo dục công dân 

Ngày // (BM cung 

cấp) 

BM 

LSĐ&TTHCM   

4   H1.01.03.05 

Tổng hợp ý kiến phản hồi của các BLQ. Đây có phải là Báo cáo 

Kết quả khảo sát các BLQ – H1.01.01.09. Nếu trùng thì lấy cái ở 

trên 

Năm 2021 BM 

LSĐ&TTHCM 

  

5   H1.01.01.04 

Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV về điều chỉnh CTĐT   BM 

LSĐ&TTHCM   

    1 

Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV về điều chỉnh CTĐT 

năm 2022.  

Ngày 20/6/2022 

(chưa có), nhờ BM 

làm  

BM 

LSĐ&TTHCM 

  

    2 

Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV về điều chỉnh CTĐT 

năm 2018. 

Ngày 19/11/2018 

(chưa có) 

BM 

LSĐ&TTHCM   

6   H1.01.01.05 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD.   Hội đồng Khoa    

    1 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 5/6/2022  Hội đồng Khoa    

    2 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa   

7 H3.03.03.02   

Tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đáp ứng 

yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng giáo dục". 

Năm 2022 ĐHCT 

  

    1 

Công văn về việc tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng giáo dục". 

Năm 2022 ĐHCT 

  

    2 

Danh sách cán bộ BM tham dự buổi tập huấn "Xây dựng chuẩn 

đầu ra chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục". 

Năm 2022 ĐHCT 
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8   H3.03.02.01  

Chương trình đào tạo ngành GDCD của các trường đại học trong 

nước đã tham khảo       

    1 CTĐT ngành GDCD, Đại học Sư phạm Hà Nội   

Website của 

ĐHSP Hà Nội   

    2 

http://daotao.hnue.edu.vn/forum/newscontent.aspx?id=1492&pg=

0       

    -2 CTĐT ngành GDCD, Đại học Sư phạm Vinh,   

Website của 

ĐHSP Vinh   

9 H3.03.03.03   Kế hoạch học tập ngành GDCD       

  1   Kế hoạch học tập ngành GDCD K.48 Năm 2022 KKHCT   

  2   Kế hoạch học tập ngành GDCD K.47 Năm 2021 KKHCT   

  3   Kế hoạch học tập ngành GDCD K.46 Năm 2020 KKHCT   

  4   Kế hoạch học tập ngành GDCD K.45 Năm 2019 KKHCT   

  5   Kế hoạch học tập ngành GDCD K.44 Năm 2018 KKHCT   

10   H1.01.01.01 Quyết định về việc ban hành về chương trình đào tạo       

    

1 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2022 

Số 3334/QĐ-ĐHCT, 

24/08/2022 ĐHCT   

    

2 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT, 

29/05/2020 ĐHCT   

    

3 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2019  

Số 3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/7/2019 ĐHCT   

11   H1.01.01.02 

Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD       

    

1 Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD năm 2022 

Ngày 15/09/2022 Khoa KHCT 

  

    

2 Mô tả Chương trình đào tạo và CTDH trình độ đại học ngành 

GDCD năm 2020 

Ngày 08/12/2020 Khoa KHCT 
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  12   H2.02.03.05 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy, từ năm 2019, 2020, 2021       

    1 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, 

ngày18/06/2021 ĐHCT   

    2 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT 

Ngày 17/08/2020 ĐHCT   

    3 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT 

ngày 12/07/2019 ĐHCT   

13   H3.03.01.03 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH   

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo   

    1 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ đại học năm 2021 

Số 08/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

18/03/2021 

Bộ Giáo dục và 

Đào Tạo   

    2 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào Tạo   

14 H3.03.03.04   

Hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm 

định CTĐT theo quy định của Thông tư 07/2015/ TT-BGDĐT 

ngày 16/04/2015 

Số 3281/BGDĐT-

GDĐH, ngày 

30/06/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào Tạo   

15 H3.03.03.05   

Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo trường đại học Cần 

Thơ mở rộng năm 2015 (về việc thêm học phần kỹ năng mềm) 

Số 2526/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 

17/12/2015 ĐHCT   

16   H1.01.01.01 Quyết định về việc ban hành về chương trình đào tạo       

    5 

Quyết định về việc ban hành CTĐT ngành GDCD Khóa 41, năm 

2015 

5002/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2015 ĐHCT   

17   H3.03.01.06 Kế hoạch điều chỉnh đề cương, phân công biên soạn đề cương       
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    3 

Kiểm tra điều chỉnh bổ sung đề cương học phần thuộc chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Số 1657/ĐHCT, ngày 

21/6/2017 Đại học Cần Thơ   

18   H3.03.01.05 

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo và 

đề cương chi tiết học phần 

Số 2232/KH-ĐHCT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

19   H1.01.03.01 Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT       

    1 

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh CTĐT trình 

độ đại học và sau đại học của Trường ĐHCT 

Số 4225/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 ĐHCT   

    2 

Quyết định về việc thành lập Tổ Thư ký và các Tổ Điều chỉnh 

CTĐT trình độ ĐH 

Số 4235/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 ĐHCT   

    3 

Quyết định về thành lập Tiểu ban chuyên môn;  Số 3646/ QĐ-ĐHCT,  

ngày 23/08/2018  

Trường ĐHCT 

  

    4 Kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH áp dụng từ khóa 45 

2222/KH-ĐHCT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

    5 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH 

2223/ĐHCT, ngày 

19/10/2018 ĐHCT   

20 H3.03.03.06   Đề cương chi tiết học phần kỹ năng mềm Tháng 09/2016     

21 H3.03.03.07   

Đối sánh chương trình dạy học ngành GDCD của Trường Đại học 

Cần Thơ với một số trường đại học trong nước       

  1   

Đối sánh chương trình dạy học ngành GDCD của Trường Đại học 

Cần Thơ với ngành GDCD của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2022 

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

  2   

Đối sánh chương trình dạy học ngành GDCD của Trường Đại học 

Cần Thơ với ngành GDCD của Trường Đại học Sư phạm Vinh. Năm 2022 

BM LSĐCSN & 

TTHCM   

22 H3.03.03.08   Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài   ĐHCT   

  1   

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ở nước ngoài 

năm 2022   ĐHCT   
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  2   Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2017 

Số 2780/QĐ-ĐHCT, 

ngày 16/8/2017 ĐHCT   

  3   Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2017 

Số 4390/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/11/2017 ĐHCT   

  4   Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2017 

Số 4391/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/11/2017 ĐHCT   

  5   

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở 

nước ngoài năm 2017 

Số 4393/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/11/2017 ĐHCT   

  6   V/v cử VC và SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài năm 2022       

  7   V/v cử VC và SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài năm 2017 

số 79/CV-KHCT, 

ngày 02/11/2017 Khoa KHCT   

23 H3.03.03.09   Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập ngắn hạn trở về       

  1   

Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập ngắn hạn trở về 

năm 2022 Năm 2022 ĐHCT   

  2   

Quyết định về việc thu nhận sinh viên đi học tập ngắn hạn trở về 

năm 2017 

Số 4797/QĐ-ĐHCT, 

ngày 7/12/2017 ĐHCT   

  3   

CV về việc thu nhận GV, SV đi giao lưu học tập ngắn hạn tại 

Thái Lan trở về năm 2017 

số 106/CV-KHCT, 

ngày 01/12/2017 Khoa KHCT   

24 H3.03.03.10   

Hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần cho sinh viên 

được cử đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài       

  1   

Hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương 

trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy cho sinh viên được Trường 

ĐHCT cử đi học tập ở nước ngoài 

3570/HD-ĐHCT, 

ngày 21/12/2016 ĐHCT   
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  2   

Hướng dẫn xét miễn và công nhận điểm học phần cho sinh viên 

Khoa KHCT được cử đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài 

Số 133/HD-KHCT, 

ngày 26/12/2016 Khoa KHCT   

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trọng dạy và học 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H1.01.01.02 Bản Mô tả CTĐT và CTDH ngành GDCD tháng 9 năm 2022. 15/9/2022 ĐHCT  

2   H2.02.03.03 

Kế hoạch sinh hoạt, chào đón tân sinh viên Khoa, Bộ môn 2018 – 

2022       

    1 Kế hoạch sinh hoạt, chào đón tân sinh viên Khoa, Bộ môn 2022 Năm 2022 KHCT   

    2 Kế hoạch sinh hoạt, chào đón tân sinh viên Khoa, Bộ môn 2021 Năm 2021 KHCT   

    3 Kế hoạch sinh hoạt, chào đón tân sinh viên Khoa, Bộ môn 2020 Năm 2020 KHCT   

    4 Kế hoạch sinh hoạt, chào đón tân sinh viên Khoa, Bộ môn 2019 Năm 2019 KHCT   

    5 Kế hoạch sinh hoạt, chào đón tân sinh viên Khoa, Bộ môn 2018 Năm 2018 KHCT   

3   H3.03.03.03 Kế hoạch học tập ngành GDCD       

    1 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.48 Năm 2022 KKHCT   

    2 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.47 Năm 2021 KKHCT   

    3 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.46 Năm 2020 KKHCT   

    4 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.45 Năm 2019 KKHCT   

    5 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.44 Năm 2018 KKHCT   

4 H4.04.01.01   

Đề cương chi tiết học phần thể hiện rõ mục tiêu giáo dục, nguyên 

lý giáo dục   BM TTHCM   

  1   ĐCCTHP Lý luận dạy học Giáo dục công dân  Năm 2022 BM TTHCM   

  2   

ĐCCTHP Quản lý Hành chính Nhà nước và quản lý ngành Giáo 

dục và Đào tạo  Năm 2022 BM TTHCM   

https://drive.google.com/open?id=1QGkpQ3esJJuIM1wLoVHCH2VSkJlw2fIJ&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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  3   ĐCCTHP Giáo dục học.  Năm 2022 BM TTHCM   

5   H2.02.02.01 Link các đề cương học  Năm 2022 ĐHCT   

    1 

Link các đề cương học phần từ khóa 48 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

    2 

Link các đề cương học phần từ khóa 46-47 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

    3 

Link các đề cương học phần từ khóa 46-47 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

6 H4.04.01.02   Kế hoạch thực tập, thực tế ngoài trường 2018 - 2022       

  1   Kế hoạch thực tập, thực tế ngoài trường Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

  2   Kế hoạch thực tập, thực tế ngoài trường Năm 2021 BM TTHCM   

  3   Kế hoạch thực tập, thực tế ngoài trường Năm 2020 BM TTHCM   

  4   Kế hoạch thực tập, thực tế ngoài trường Năm 2019 BM TTHCM   

  5   Kế hoạch thực tập, thực tế ngoài trường Năm 2018 BM TTHCM   

7   H3.03.03.08 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài   ĐHCT   

      

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ở nước ngoài 

năm 2022       

    1 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ở nước ngoài 

năm 2019 

Số 6083/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/12/2019 ĐHCT   

   2 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2019 

Số 6085/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/12/2019 ĐHCT   

    3 V/v cử SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài 

số 109/CV-KHCT, 

ngày 6/12/2019 Khoa KHCT   

    4 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở 

nước ngoài năm 2018 

Số 5740/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06/12/2018 ĐHCT   
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    5 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2018 

Số 5741/QĐ-ĐHCT, 

ngày 6/12/2018 ĐHCT   

8   H1.01.01.07 

Báo cáo Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về các nội dung liên 

quan đến chương trình đào tạo ngành giáo dục công dân 

Ngày // BM 

LSĐ&TTHCM   

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9   H1.01.03.01 Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT:       

    

1 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4225/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

    

2  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh CTĐT. 4235/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

    

3 Quyết định về thành lập Tiểu ban chuyên môn;  Số 3646/ QĐ-ĐHCT,  

ngày 23/08/2018  

Trường ĐHCT 

  

    

4  Kế hoạch điều chỉnh CTĐT; Số 2222/KH-ĐHCT,  

ngày 19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

    

5 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH. Số 2223/ĐHCT,  

ngày 19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

    

6 Quyết định về việc thành lập bộ phận Thường trực, Tổ thư ký và 

Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Số 1750/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/06/2021 

Trường ĐHCT 

  

    

7 Quyết định về việc phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm định 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học  

Số 3550/ ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 

22/12/2021 

Trường ĐHCT 

  

    

8  Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4787/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  



25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

9 Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh CTĐT Số 4788/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  

10 H4.04.02.01   Đề cương chi tiết học phần về phương pháp giảng dạy       

  1   

ĐCCTHP Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân khóa 45, 

46-47, 48.  Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM    

  2   ĐCCTHP Tập giảng Giáo dục công dân khóa 45, 46-47, 48. Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

  3   

ĐCCTHP Lịch sử phong trào Cộng sản và công nhân quốc tê 

khóa 45, 46-47, 48. Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

  4   ĐCCTHP Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 45, 46-47, 48.  Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

11 H4.04.02.02   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức buổi chia sẽ kinh nghiệm học tập tốt 

của cán và sinh viên khóa cũ cho sinh viên khóa mới từ 2018 – 

2022       

  1   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức buổi chia sẽ kinh nghiệm học tập tốt 

của cán và sinh viên khóa cũ cho sinh viên khóa 48 Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

  2   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức buổi chia sẽ kinh nghiệm học tập tốt 

của cán và sinh viên khóa cũ cho sinh viên khóa 47 Năm 2021 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

  3   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức buổi chia sẽ kinh nghiệm học tập tốt 

của cán và sinh viên khóa cũ cho sinh viên khóa 46 Năm 2020 BM TTHCM   

  4   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức buổi chia sẽ kinh nghiệm học tập tốt 

của cán và sinh viên khóa cũ cho sinh viên khóa 45 Năm 2019 BM TTHCM   
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  5   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức buổi chia sẽ kinh nghiệm học tập tốt 

của cán và sinh viên khóa cũ cho sinh viên khóa 44 Năm 2018 BM TTHCM   

12 H4.04.02.03   

Bộ môn tổ chức cho sinh viên khóa cuối đã hoàn thành thực tập 

sự phạm chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên các khóa sau, từ khóa 

42 – 46       

  1   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức cho sinh viên khóa cuối đã hoàn thành 

thực tập sự phạm chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên khóa 46 Năm 2022 BM LSĐ   

  2   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức cho sinh viên khóa cuối đã hoàn thành 

thực tập sự phạm chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên khóa 45 Năm 2021 BM TTHCM   

  3   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức cho sinh viên khóa cuối đã hoàn thành 

thực tập sự phạm chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên khóa 44 Năm 2020 BM TTHCM   

  4   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức cho sinh viên khóa cuối đã hoàn thành 

thực tập sự phạm chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên khóa 43 Năm 2019 BM TTHCM   

  5   

Kế hoạch Bộ môn tổ chức cho sinh viên khóa cuối đã hoàn thành 

thực tập sự phạm chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên khóa 42 Năm 2018 BM TTHCM   

13 H4.04.02.04   Đề cương chi tiết các học phần thực hành chuyên môn, nghiệp vụ       

  1   ĐCCTHP Thực tế ngoài trường khóa 45 - 48 Năm 2022 ĐHCT   

  2   ĐCCTHP Kiến tập sư phạm khóa 45 - 48 Năm 2022 ĐHCT   

  3   ĐCCTHP Thực tập sư phạm khóa 45 - 48 Năm 2022 ĐHCT   

  4   ĐCCTHP Luận văn tốt nghiệp khóa 45 - 48 Năm 2022 ĐHCT   

14 H4.04.02.05   

Cổng thông tin học trực tuyến của Trường: 

https://elearning.ctu.edu.vn/login/index.php       

15 H4.04.02.06   Kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar từ 2018 - 2022       

  1   Kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar Bộ môn năm 2022   

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

  2   Kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar Bộ môn năm 2021   BM TTHCM   

  3   Kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar Bộ môn năm 2020   BM TTHCM   

  4   Kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar Bộ môn năm 2019   BM TTHCM   

  5   Kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar Bộ môn năm 2018   BM TTHCM   
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16   H3.03.02.04 

Công văn về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên       

    1 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2021-2022 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 TTQLCL   

    2 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2020-2021 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 TTQLCL   

    3 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 TTQLCL   

    4 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 2669/QLCL, ngày 

09/11/2020 TTQLCL   

    5 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 TTQLCL   

    6 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020  TTQLCL   

    7 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 TTQLCL   

    8 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 2669/QLCL, ngày 

09/11/2020 TTQLCL   

    9 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 TTQLCL   

    10 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020  TTQLCL   
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    11 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 TTQLCL   

    H3.03.02.05 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành GDCD   ĐHCT   

    1 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2021-2022) Năm học 2021-2022 TTQLCL   

    2 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2020-2021) Năm học 2020-2021 TTQLCL   

    3 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2019-2020) Năm học 2019-2020 TTQLCL   

    4 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2018-2019) Năm học 2018-2019 TTQLCL   

    5 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2017-2018) Năm học 2017-2018 TTQLCL   

17 H4.04.02.07   

Bảng thống kê Hồ sơ GV BM LSĐCSVN và TTHCM năm 2022 

trong giai đoạn năm 2017-2022 về tình hình đổi mới, cải tiến 

phương pháp giảng dạy cả giảng viên.    ĐHCT   

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H4.04.02.01 Đề cương chi tiết học phần       

    1 

ĐCCTHP Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân khóa 45, 

47, 48.    ĐHCT   

    2 ĐCCTHP Tập giảng Giáo dục công dân khóa 45, 47, 48.   ĐHCT   

    3 

ĐCCTHP Lịch sử phong trào Cộng sản và công nhân quốc tê 

khóa 45, 47, 48.   ĐHCT   

    4 ĐCCTHP Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 45, 47, 48.    ĐHCT   

2   H1.01.01.05 Các văn bản về điều chỉnh CTĐT       

    1 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 5/6/2022  Hội đồng Khoa    

    2 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa   

3 H4.04.03.01   

Bài thuyết trình, niên luận, luận văn, bài thu hoạch thực tế ngoài 

trường.        
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  1   Bài thuyết trình của sinh viên.       

  2   Niên luận       

  3   Luận văn       

  4   Bài thu hoạch SV đi thực tế ngoài trường       

4   H1.01.03.06 Tổng hợp kết quả nhận xét, ĐG KTSP.       

    1 Kết quả kiến tập sư phạm khóa 47 Năm 2022     

    2 Kết quả kiến tập sư phạm khóa 46 Năm 2021 Khoa Sư phạm   

    3 Kết quả kiến tập sư phạm khóa 45 Năm 2020 Khoa Sư phạm   

    4 Kết quả kiến tập sư phạm khóa 44 Năm 2019 Khoa Sư phạm   

    5 Kết quả kiến tập sư phạm khóa 43 Năm 2018 Khoa Sư phạm   

5   H1.01.03.07 Kết quả thực tập sư phạm từ 2018 - 2021       

    1 Kết quả thực tập sư phạm khóa 46 Năm 2022 Khoa Sư phạm   

    2 Kết quả thực tập sư phạm khóa 45 Năm 2021 Khoa Sư phạm   

    3 Kết quả thực tập sư phạm khóa 44 Năm 2020 Khoa Sư phạm   

    4 Kết quả thực tập sư phạm khóa 43 Năm 2019 Khoa Sư phạm   

    5 Kết quả thực tập sư phạm khóa 42 Năm 2018 Khoa Sư phạm   

6 H4.04.03.02   

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về nguồn tài liệu 

đáp ứng nhu cầu học tập được giảng viên lớp cung cấp thông qua 

các lớp học phần.  Năm 2022 ĐHCT   

7 H4.04.03.03   

Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của người học về nội dung hướng 

dẫn và kiểm tra giờ tự học của sinh viên ở cuối học kỳ.   Năm 2022 ĐHCT   

8 H4.04.03.04   

Kết quả khảo sát của Trường về lấy ý kiến về mức độ hài lòng 

của sinh viên đối với chương trình đào tạo giúp sinh viên phát 

triển các kỹ năng học tập và kỹ năng mềm.    ĐHCT   
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Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 H5.05.01.01   Link phương thức xét tuyển của Trường ĐHCT      

  1   Link phương thức xét tuyển của Trường ĐHCT năm 2022 Năm 2022 ĐHCT   

  2   Link phương thức xét tuyển của Trường ĐHCT năm 2021 Năm 2021 ĐHCT   

10   H3.03.02.06 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT      

    1 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT 2022 Năm 2022 ĐHCT   

    2 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT 2021 Năm 2021 ĐHCT   

    3 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT 2020 Năm 2020 ĐHCT   

    4 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT 2019 Năm 2019 ĐHCT   

    5 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT 2018 Năm 2018 ĐHCT   

11 H5.05.01.02   Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên      

  1   Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K48 

Năm 2022, website 

phòng CTSV ĐHCT   

  2   Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K47 

Số 2085 /ĐHCT-

ĐGNLNN, ngày 

27/10/2021 ĐHCT   

  3   Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K.46 

Số 2064/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

03/09/2020 ĐHCT   

  4   Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K45 

Số 1661/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

31/097/2019 ĐHCT   
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  5   Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K44 

Số 1550/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

01/08/2018 ĐHCT   

12   H2.02.03.05 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy từ năm 2019, 2020, 2021      

    1 

Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho SV 

trình độ đại học chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT 

ngày 18/6/2021 ĐHCT   

    2 

Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho SV 

trình độ đại học chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/8/2020 ĐHCT   

    3 

Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho SV 

trình độ đại học chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/07/2019 ĐHCT   

13   H3.03.02.03 

Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công nhận học phần 

trong chương trình đào tạo hệ chính quy      

    1 

Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công nhận học phần 

trong chương trình đào tạo hệ chính quy 

Số 3003/QĐ-ĐHCT 

ngày 22/7/2021 ĐHCT   

    2 

Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công nhận học phần 

trong chương trình đào tạo hệ chính quy 

Số 5339/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04/11/2019 ĐHCT   

14 H5.05.01.03   

Quyết định về việc Công bố quy trình công tác tại Trường Đại 

học Cần Thơ (Quy trình liên quan đến đánh giá kết quả học tập) 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/12/2016 ĐHCT   

15   H2.02.03.03 Lịch sinh hoạt đầu khóa của SV ngành GDCD      

    1 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K45, 

46, 47, 48 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2022 Khoa KHCT   

    2 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K44, 

45, 46, 47 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa Năm 2021 Khoa KHCT   
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KHCT 

    3 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K43, 

44, 45, 46 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2020 Khoa KHCT   

    4 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K42, 

43, 44, 45 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2019 Khoa KHCT   

    5 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K41, 

42, 43, 44 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2018 Khoa KHCT   

16 H5.05.01.04   Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần      

  1   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2022-

2023 

Số 3470/ĐHCT-ĐT, 

ngày 07 tháng 11 năm 

2022 ĐHCT   

  2   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2022-

2023 

Số 1649/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08 tháng 6 năm 

2022 ĐHCT   

  3   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2021-

2022 

Số 880/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06 tháng 4 năm 

2022 ĐHCT   

  4   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2021-

2022 

Số 2195/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08/11/2021 ĐHCT   

  5   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2021-

2022 

Số 1262/ĐHCT-ĐT, 

ngày 24/6/2021 ĐHCT   

  6   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2020-

2021 

Số 721/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/4/2021 ĐHCT   
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  7   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2020-

2021 

Số 2874/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30/11/2020 ĐHCT   

  8   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2020-

2021 

Số 1696/ĐHCT-ĐT, 

ngày 29/07/2020 ĐHCT   

  9   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2019-

2020 

Số 960/ĐHCT-ĐT, 

ngày 21/05/2020 ĐHCT   

  10   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2019-

2020 

Số 2371/ĐHCT-ĐT, 

ngày 17/10/2019 ĐHCT   

  11   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2019-

2020 

Số 1115/ĐHCT-ĐT, 

ngày 05/06/2019 ĐHCT   

  12   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2018-

2019 

Số 534/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/03/2019 ĐHCT   

  13   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2018-

2019 

Số 2319/ĐHCT-ĐT, 

ngày 29/10/2018 ĐHCT   

  14   

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2018-

2019 

Số 1139/ĐHCT-ĐT, 

ngày 11/06/2018 ĐHCT   

17 H5.05.01.05   Công văn thời gian tổ chức thi học kỳ      

  1   V/v tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 

Số 2972/ĐHCT, ngày 

09/12/2020 ĐHCT   

  2   V/v tổ chức kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1, năm học 2020-2021 

Số 2866/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30/11/2020 ĐHCT   
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  3   V/v tổ chức kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1, năm học 2019-2020 

Số 2462/ĐHCT-ĐT, 

ngày 28/10/2019 ĐHCT   

18 H5.05.01.06   Thông báo v/v học không tập trung       

  1   

Thông báo v/v học không tập trung trong học kỳ 1 (2021-2022) 

để phòng, chống dịch Covid 19 

Số 1605/TB-ĐHCT, 

ngày 03/8/2021 ĐHCT   

  2   Thông báo v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 

Số 1395/TB-ĐHCT, 

ngày 12/7/2021 ĐHCT   

  3   

Thông báo v/v học không tập trung để phòng, chống dịch Covid 

19 

Số 1171/TB-ĐHCT, 

ngày 15/6/2021 ĐHCT   

19 H5.05.01.07   V/v tổ chức đánh giá học phần học kỳ 1, năm học 2021-2022 

Số 1752/ĐHCT, ngày 

30/8/2021 ĐHCT   

20 H5.05.01.08   Lịch thi kết thúc học phần      

  1   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (2022-2023)   Khoa KHCT   

  2   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 (2021-2022)   Khoa KHCT   

  3   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2021-2022)   Khoa KHCT   

  4   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (2021-2022)   Khoa KHCT   

  5   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2020-2021)   Khoa KHCT   

  6   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (2020-2021)   Khoa KHCT   

  7   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 (2019-2020)   Khoa KHCT   

  8   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2019-2020)   Khoa KHCT   

  9   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 (2019-2020)   Khoa KHCT   

  10   Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3 (2018-2019)   Khoa KHCT   

21   H1.01.01.01 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo      

    1 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2022 

Số 334/QĐ-ĐHCT 

ngày 24/8/2022 ĐHCT   
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    2 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2020 

Số 1063/QĐ-ĐHCT, 

29/05/2020 ĐHCT   

    3 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2019  

Số 3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/7/2019 ĐHCT   

    4 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2017 Số 5248/QĐ-ĐHCT, 

ngày 29/12/2017 

ĐHCT 

  

22   H4.04.02.01 Đề cương chi tiết học phần về phương pháp giảng dạy      

    1 

ĐCCTHP Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân khóa 45, 

46-47, 48.  Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

    2 ĐCCTHP Tập giảng Giáo dục công dân khóa 45, 46-47, 48. Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

    3 

ĐCCTHP Lịch sử phong trào Cộng sản và công nhân quốc tê 

khóa 45, 46-47, 48. Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

    4 ĐCCTHP Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 45, 46-47, 48.  Năm 2022 

BM LSĐCSVN 

VÀ TTHCM   

23   H2.02.02.01 Link các đề cương học phần      

    1 

Link các đề cương học phần từ khóa 48 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

    2 

Link các đề cương học phần từ khóa 46-47 

https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html   

Website Trường 

ĐHCT   

24   H3.03.02.02 Sơ đồ tuyến học phần GDCD K.45 và K.48      

    1 Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K48   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   
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    2 Sơ đồ tuyến học phần ngành GDCD K45   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

25   H3.03.03.03 Kế hoạch học tập ngành GDCD      

    1 Kế hoạch học tập ngành GDCD K48 Năm 2022 KKHCT   

    2 Kế hoạch học tập ngành GDCD K47 Năm 2021 KKHCT   

    3 Kế hoạch học tập ngành GDCD K46 Năm 2020 KKHCT   

    4 Kế hoạch học tập ngành GDCD  K45 Năm 2019 KKHCT   

    5 Kế hoạch học tập ngành GDCD K44 Năm 2018 KKHCT   

26   H3.03.01.09 

Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên thực hiện học 

chế tín chỉ) Tháng 6/2010 ĐHCT   

27 H5.05.01.09   Tiêu chí đánh giá      

28 H5.05.01.10   Tiêu chí đánh giá Tập giảng      

29 H5.05.01.11   Tiêu chí chấm luận văn/ tiểu luận tốt nghiệp Năm 2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

30 H5.05.01.12   MC hoạt động ngoại khóa ĐTN      

  1   Seminar      

  2   Hoạt động học thuật      

31 H5.05.01.13   Tiêu chí đánh giá HP KTSP      

32 H5.05.01.14   Tiêu chí đánh giá HP TTSP      

33 H5.05.01.15   

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện dành 

cho SV bậc đại học hệ chính quy 

Số 78/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/1/2021 Trường ĐHCT   

34 H5.05.01.16   

Quyết định về việc Thành tập Tổ kiểm tra thi học kỳ Khoa khoa 

học Chính trị       

  1   

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 1  (2022-2023) 

Số 97/QĐ-KHCT, 

ngày 22/8/2022 Khoa KHCT   

  2   

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 2  (2020-2021) 

Số 36/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/4/2021 Khoa KHCT   
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  3   

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 1 (2020-2021) 

Số 110/QĐ-ĐHCT, 

ngày 2/12/2020 Khoa KHCT   

  4   

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 3 (2020-2021) 

Số 36/QĐ-KHCT, 

ngày 12/4/2021 Khoa KHCT   

  5   

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 2 (2020-2021) 

Số 36/QĐ-KHCT, 

ngày 12/4/2021 Khoa KHCT   

  6   

Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc học phần học 

kỳ 2 (2020-2021) 

Số 37/QĐ-KHCT, 

ngày 12/4/2021 Khoa KHCT   

  7   

Báo cáo v/v kiểm tra công tác coi thi kết thúc học phần học kỳ 2 

(2020-2021) 

Số 02/BC-TKT, ngày 

07/06/2021 Khoa KHCT   

  8   

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi kết thúc học 

phần trình độ đại học hệ chính quy học kỳ 1 (2020-2021) 

Số110 /QĐ-KHCT, 

ngày 02/12/2020 Khoa KHCT   

  9   

Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết thúc học phần học 

kỳ 1 (2020-2021) 

Số 111/QĐ-KHCT, 

ngày 02/12/2020 Khoa KHCT   

  10   

Báo cáo v/v kiểm tra công tác coi thi kết thúc học phần học kỳ 

1(2020-2021) 

Số 01/BC-TKT, ngày 

12/01/2021 Khoa KHCT   

  11   Quyết định về việc Thành tập Tổ kiểm tra thi học kỳ Khoa KHCT 

Số 64/KHCT ngày 22 

tháng 6 năm 2018 Khoa KHCT   

35 H5.05.01.17   Thanh tra công tác tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần      

  1   

Công văn V/v về việc cử giảng viên tham gia Đoàn thanh tra công 

tác quản lý, tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 (2022-

2023) 

Số 3440/ĐHCT-

TTPC ngày 

02/11/2022 ĐHCT   



38 

  2   

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, quản lý kỳ thi kết 

thúc học phần học kỳ 2 (2021-2022) tại các đơn vị có đào tạo của 

Trường 

Số 1081/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/4/2022 ĐHCT   

  3   

Thông báo Lịch làm việc tại đơn vị đào tạo của đoàn thanh tra 

công tác tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2020-

2021) 

Số 02/TB-ĐTT, ngày 

07/06/2021 ĐHCT   

  4   

Quyết định thanh tra công tác tổ chức, quản lý Kỳ thi kết thúc học 

phần học kỳ 2 (2020-2021) tại các đơn vị có đào tạo của Trường 

Số 1202/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/5/2021 ĐHCT   

36 H5.05.01.18   Mẫu đề thi và đáp án 

Số 3107/ĐHCT, ngày 

23/12/2020 Trường ĐHCT   

37 H5.05.01.19   Biên bản họp bộ môn về triển khai mẫu đề thi và đáp án 05/01/2021 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên 

quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H3.03.01.02 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-

BGDĐT, ngày 

15/5/2914 BGDĐT   

2 H5.05.02.01   Quyết định điều chỉnh khung điểm chữ A, B, C, D, F Số 728/QĐ-ĐHCT Trường ĐHCT   

3 H5.05.02.02   Email thắc mắc điểm thi của sinh viên    

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  1   Email thắc mắc điểm thi của sinh viên môn TTHCM 09/07/2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  2   Email thắc mắc điểm thi của sinh viên môn Chuyên đề TTHCM Dec-22 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

4 H5.05.02.03   

Hướng dẫn về quy trình khiếu nại điểm học phần bậc đại học hệ 

chính quy 

Số 120/HD-KHCT 

ngày 22 tháng 12 năm 

2020 KKHCT   

5 H5.05.02.04   Hộp thư góp ý của Trường ĐHCT      
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  1   Hộp thư Trường ĐHCT      

  2   Hộp thư góp ý của Khoa KHCT      

6   H4.04.01.02 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sv đi thực tế, thực tập môn học 

ngoài trường      

    1 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sv đi thực tế, thực tập môn học 

ngoài trường năm 2022 

Số 575/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/03/2022 ĐHCT   

    2 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sv đi thực tế, thực tập môn học 

ngoài trường năm 2020 

Số 489/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/10/2020 ĐHCT   

    3 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sv đi thực tế, thực tập môn học 

ngoài trường năm 2019 

Số 266/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25/01/2019 ĐHCT   

    4 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sv đi thực tế, thực tập môn học 

ngoài trường năm 2018 

Số 414 /QĐ-ĐHCT, 

ngày 26//02/2018 ĐHCT   

7 H5.05.02.05   

Tài liệu hướng dẫn công tác KTSP và TTSP với các biểu mẫu 

đính kèm      

8 H5.05.02.06   

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD      

  1   

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD học kỳ 2 (2021-2022) Năm 2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  2   

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD học kỳ 1 (2020-2021) Năm 2020 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  3   

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD  học kỳ 2 (2018-2019) Năm 2019 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  4   

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD  học kỳ 1 (2018-2019) Năm 2018 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

9   H1.01.01.07 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT Cử nhân 

GDCD năm 2022 /10/2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   
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10 H5.05.02.07   Sổ tay Sinh viên 

Số 37/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/5/2020 Trường ĐHCT   

11 H5.05.02.08   

Thông báo: thời gian, hình thức đánh giá, tiêu chí và trọng số cho 

HP KTSP và TTSP      

12 H5.05.02.09   Các biểu mẫu liên quan đến KTSP và TTSP      

13 H5.05.02.10   Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD       

  1   Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD K.48   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  2   Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD K.47   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  3   Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD K.46   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  4   Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD K.45   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  5   Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD K.44   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

14 H5.05.02.11   

Mail phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá điểm học kỳ 1 

(2021-2022) 30/12/2021 KKHCT   

    1 

Mail phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá điểm học kỳ 2 

(2021-2022) 26/05/2022 KKHCT   

    2 

Mail phụ trách đào tạo nhắc v/v nhập điểm, khoá điểm học kỳ 1 

(2021-2022) 30/12/2021 KKHCT   

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H1.01.01.02 

Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học trình độ 

đại học ngành GDCD      

    1 

Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học trình độ 

đại học ngành GDCD Khóa 48 Tháng 9/2022 Khoa KHCT   

    2 

Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học trình độ 

đại học ngành GDCD Khóa 45 Tháng 12/2020 Khoa KHCT   

2 H5.05.03.01   Bảng thống kê các PP-KT đánh giá      
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  1   

Bảng thống kê các PP-KT đánh giá KQHT theo ĐCCTHP năm 

2022 2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  2   

Bảng thống kê các PP-KT đánh giá KQHT theo ĐCCTHP năm 

2019 2019 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

3 H5.05.03.02   Bản rà soát công tác đánh giá học phần       

  1   Bản rà soát công tác đánh giá học phần học kỳ 1(2020-2021)   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  2   Bản rà soát công tác đánh giá học phần học kỳ 2(2020-2021)   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  3   Bản rà soát công tác đánh giá học phần học kỳ 1(2019-2020)   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

  4   Bản rà soát công tác đánh giá học phần học kỳ 2(2019-2020)   

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

4 H5.05.03.03   

Biên bản họp v/v thống nhất hình thức tổ chức thi kết thúc học 

phần học kỳ 1 (2021-2022) 

Số 74/KHCT, ngày 

14/08/2021 Khoa KHCT   

5 H5.05.03.04   Lưu trữ bài thi      

  1   Quy định lưu trữ bài thi Số 50/KHCT Khoa KHCT   

  2   Thông báo v/v lưu trữ bài thi bậc Đại học 

Số 59/KHCT, ngày 

21/6/2021 Khoa KHCT   

  3   Hình ảnh kho lưu trữ bài thi   Khoa KHCT   

6 H5.05.03.05   Mail về công tác lưu trữ bài thi học kỳ 3 (2020-2021)   Khoa KHCT   

    1 Mail của Trưởng khoa 19/7/2021 Khoa KHCT   

    2 Mail của giáo vụ 24/6/2021 Khoa KHCT   

7 H5.05.03.06   

Thông báo triển lưu bài thi theo từng thư mục (từng Bộ môn), 

được chuyển vào USB và lưu 1 bản sao Google drive.      

8 H5.05.03.07   

Công văn triển khai phần mềm chống sao chép của Khoa sau Đại 

học 

Số 910/ĐHCT-

KSĐH, ngày 

22/05/2015 ĐHCT   

9   H3.03.02.04 

Công văn về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên      
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V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2022-2023 

Số 3394/ĐHCT-

QLCL, ngày 

31/10/2022 

Trung tâm quản lý 

chất lượng   

    1 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2020-2021 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 

Trung tâm quản lý 

chất lượng   

    2 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 

Trung tâm quản lý 

chất lượng   

    3 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 2669/QLCL, ngày 

09/11/2020 

Trung tâm quản lý 

chất lượng   

    4 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 

Trung tâm quản lý 

chất lượng   

    5 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020 TTQLCL   

    6 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2019-2020 

Số 34/QLCL, ngày 

18/9/2019 TTQLCL   

    7 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2018-2019 

Số 15/QLCL, ngày 

07/05/2019 TTQLCL   

    8 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2018-2019 

Số 03/QLCL, ngày 

12/02/2019 TTQLCL   

    9 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2018-2019 

Số 34/QLCL, ngày 

20/9/2018 TTQLCL   
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    10 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2017-2018 

Số 02/ĐBCL&KT, 

ngày 27/2/2018 

Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng và 

khảo thí   

10 H5.05.03.08   

Công văn liên quan công tác triển khai kế hoạch thực hiện phiếu 

đánh giá học phần vầ đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu ra của 

học phần      

  1   

Quyết định v/v thành lập tổ công tác triển khai kế hoạch thực hiện 

phiếu đánh giá học phần và đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu 

ra của học phần 

Số 1503/QĐ-ĐHCT 

ngày 01/7/2020 ĐHCT   

  2   

 Về việc triển khai và cử cán bộ dự tập huấn thực hiện phiếu đánh 

giá học phần 

Số 1542/ĐHCT ngày 

13/7/2020 ĐHCT   

  3   

 Về việc triển khai thực hiện phiếu đánh giá 03 học phần “cốt lõi” 

cho mỗi chương trình đào tạo 

Số 1862/ĐHCT ngày 

13/8/2020 ĐHCT   

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

  

  

  

  

  

  

  

1 H5.05.04.01   

Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản lý điểm của 

GV và SV) https://www.ctu.edu.vn/vien-chuc.html -

https://www.ctu.edu.vn/nguoi-hoc.html   ĐHCT   

2 H5.05.04.02   

V/v kiểm tra thông tin học tập của sinh viên từ năm 2018 đến 

2022      

  1   Kiểm tra thông tin sinh viên năm 2022 

Số 215/CTSV, ngày 

19.08/2022 ĐHCT   

  2   Kiểm tra thông tin sinh viên năm 2020 

Số 21/CTSV, ngày 

04/02/2020 ĐHCT   

  3   Kiểm tra thông tin sinh viên năm 2019 

Số 198/CTSV, ngày 

29/07/2019 ĐHCT   

  4   Kiểm tra thông tin sinh viên năm 2018 

Số 13/CTSV, ngày 

12/01/2018 ĐHCT   

  5   Sinh viên hết thời gian đào tạo năm 2018 

Số 162/CTSV, ngày 

12/04/2018 ĐHCT   

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

  1 H5.05.05.01   Đơn xin phúc khảo/ khiếu nại Năm  Khoa KHCT   
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2 H5.05.05.02   

Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học 

tập Năm 2022 Khoa KHCT   

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được 

thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H6.06.01.01  Quyết định về tổ chức, hoạt động hàng năm    

 

1  Nghị quyết Chương trình công tác Hội đồng Trường năm 2022  
https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/hdt/NQ_47-
HDT__Ve_chuong_trinh_cong_tac_HDT_NAM_2022.pdf 

47/NQ-

HĐT14/01/2022 

Hội đồng Trường 

ĐHCT  Chủ tịch 
HĐT 

 

 

2  Nghị quyết Phê duyệt các nội dung và kế hoạch hoạt động 

Trường Đại học Cần Thơ năm 2022 
https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/hdt/NQ_46_HDT_Phe_du
yet_cac_noi_dung_va_KH_hoat_dong_Truong_DHCT_nam_2022.pdf 

46/NQ-HĐT 

14/01/2022 

Hội đồng Trường 

ĐHCT  Chủ tịch 
HĐT 

 

 

3  Nghị quyết Kỳ họp thứ năm của Hội đồng Trường Đại học Cần 

Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 
https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/hdt/NQ_45-

HDT_Truong_DHCT_Ky_5_NK_2020-2025.pdf 

45/NQ-HĐT 

14/01/2022 

Hội đồng Trường 
ĐHCT  Chủ tịch 

HĐT 

 

 

4  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Cần Thơ  

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/355-quy-che-

to-chuc-va-hoat-dong-cua-Truong-HCT_2019.pdf 

355/QĐ-ĐHCT 

18/02/2019 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

 

5  Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/29_19052020_

Nghi_quyet_ve_Qui_che_TC_va_Hoat_dong_CTU.pdf 

29/NQ-HĐT 

19/5/2020 

Hội đồng Trường 
ĐHCT  

Chủ tịch HĐT 

 

 

6  

Kế hoạch khung công tác năm 2022 

4676/QĐ-ĐHCT 

15/11/2021 

Trường ĐHCT  
Hiệu trưởng 

file 

 

7  

Kế hoạch khung công tác năm 2021 

3895/QĐ-ĐHCT 

12/11/2020 

Trường ĐHCT  
Hiệu trưởng 

file 
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8  

Kế hoạch khung công tác năm 2020 

5280/QĐ-ĐHCT 

01/11/2019 

Trường ĐHCT  
Hiệu trưởng 

file 

 

9  

Kế hoạch khung công tác năm 2019 

5026/QĐ-ĐHCT 

30/10/2018 

Trường ĐHCT  
Hiệu trưởng 

file 

 

10  

Kế hoạch khung công tác năm 2018 

4312/QĐ-ĐHCT 

07/11/2017 

Trường ĐHCT  
Hiệu trưởng 

file 

2 H6.06.01.02  Quy chế chi tiêu nội bộ    

 

1  Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Cần Thơ  

https://dfa.ctu.edu.vn/images/upload/thongbao/canbo/QuyCheChi

TieuNoiBo_2022.pdf 

266/QĐ-ĐHCT 

17/2/2022 

Trường ĐHCT  
Hiệu trưởng 

 

 

2  Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Cần Thơ  

https://dfa.ctu.edu.vn/images/upload/thongbao/canbo/QuyCheChi

TieuNoiBo_2022.pdf 

939/QĐ-ĐHCT 

28/3/2017 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 
 

 

3  Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính Trường Đại học 

Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/6293_QD_DH

CT.pdf 

6293/QĐ-ĐHCT 

31/12/2013 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

3 

H6.06.01.03  Kế hoạch, quy định về tuyển dụng viên chức, người lao động 

hằng năm 
   

 

1  Quy trình tuyển dụng viên chức, người lao động  

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/qtct/9-

TochucCanbo.pdf 

 Trường ĐHCT  
Phòng TCCB 

 

 

2  Nghị quyết về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ  

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/hdt/NQ_32_Quy_di

nh_ve_tuyen_dung_vien_chuc_CTU.pdf 

32/NQ-HĐT 

25/6/2021 

Hội đồng Trường 
ĐHCT Chủ tịch 

HĐT 

 

 

3  Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức Trường 

Đại học Cần Thơ  

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/vanban-quydinh/QD-

TUYENDUNG-2021.pdf 

1980/QĐ-ĐHCT 

30/6/2021 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

4 H6.06.01.04  Các quyết định về tổ chức và bổ nhiệm    

 

1  

Quyết định cơ cấu lại các Bộ môn 

Số 2158/QĐ-ĐHCT, 

ngày 07/7/2021 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 
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2  

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn 

Số 3675/QĐ-

ĐHCT, ngày 

01/10/2021 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

 

3  

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn 

Số 3678/QĐ-

ĐHCT, ngày 

01/10/2021 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

 

4  

Quyết định bổ nhiệm thư ký Bộ môn 

Số 5455/QĐ-

ĐHCT, ngày 

13/12/2021 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

5 H6.06.01.05  Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm    

 

1  Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, 

thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý năm 2021 https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/vanban-

quydinh/844-Quy-che-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-_2021.pdf 

Số 844/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13/4/2021 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

 

2  Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm năm 

2018 

Số 773/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/3/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 
 

6 H6.06.01.06  Quyết định nghỉ hưu của viên chức    

 

1  Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức (Thầy Quyên, Thầy 

Duy Sơn, Cô Chi) 

  File scan 

 

2  Quyết định nghỉ hưu của viên chức (Thầy Quyên, Thầy Duy 

Sơn,Cô Chi) 

  File scan 

7 

H6.06.01.07  Quy định về phân cấp và hướng dẫn thực hiện công tác quản lý 

người lao động do đơn vị trả lương 

5086/QĐ-ĐHCT 

12/12/2018 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng  

 

1    

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/bieumau/donvitraluong/58

06-quy-dinh-ve-phan-cap-va-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-

quan-ly-nguoi-lao-dong-do-don-vi-tra-luong2018.pdf 

  

 

 

2  

Quy trình công tác tại trường ĐCHT 

5706/QĐ-ĐHCT 

21/12/2016 

Trường ĐHCT 

 

 

3  Quy trình thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội   

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/qtct/9-

TochucCanbo.pdf) 

Lĩnh vực tổ chức 

cán bộ 

 

 

8 H6.06.01.08  Kế hoạch phát triển giai đoạn 2018 - 2022 Năm 2018 Khoa KHCT  

9 H6.06.01.09  Thông báo và Quyết định v/v cử VC dự thi thăng hạng chức    
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danh nghề nghiệp GVC 

 

1  Thông báo v/v dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

GVCC và GVC năm 2022  

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng  

 

2  Quyết định v/v cử VC dự thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp GVC năm 2021  

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng  

 

3  Thông báo v/v dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

GVCC và GVC năm 2021  

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

 

4  

Quyết định v/v cử VC dự thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp GVC năm 2020 

Số 2684/QĐ-

ĐHCT, ngày 

17/9/2020 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

 

5  

Thông báo v/v dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

GVCC và GVC năm 2020 

Số 1029/ĐHCT-

TCCB, ngày 

29/5/2020 

Trường ĐHCT 
Hiệu trưởng 

 

 

6  Quy định về điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức 

năng nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học công lập https://dp.ctu.edu.vn/25-van-ban/53-thong-tu-

08-ve-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-xet-thang-hang-chuc-

danh-nghe-nghiep.html 

08/2018/TT-

BGDĐT 

12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Bộ 

trưởng 

 

10 H6.06.01.10  Danh sách đăng ký bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ    

 

1  Danh sách đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giảng viên hạng I, 

II, III năm 2022 Năm 2022 Khoa KHCT 

 

 2  Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 Năm 2022 Khoa KHCT  

 

3  Danh sách đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giảng viên hạng I, 

II, III năm 2021 Năm 2021 Khoa KHCT 

 

 4  Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 Năm 2021 Khoa KHCT  

 

5  Danh sách đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giảng viên hạng I, 

II, III năm 2020 Năm 2020 Khoa KHCT 

 

 6  Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 Năm 2020 Khoa KHCT  

 

7  Danh sách đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giảng viên hạng I, 

II, III năm 2019 Năm 2019 Khoa KHCT 

 

 8  Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 Năm 2019 Khoa KHCT  

 

9  Danh sách đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giảng viên hạng I, 

II, III năm 2018 Năm 2018 Khoa KHCT 

 

 10  Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 Năm 2018 Khoa KHCT  
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11 

H6.06.01.11  Quyết định cử viên chức dự tuyển bậc tiến sĩ trong và ngoài 

nước   

 

 

1  Quyết định cử viên chức dự tuyển bậc tiến sĩ (Đồng Thị Kim 

Xuyến)   

 

 

2  

Quyết định cử viên chức dự tuyển bậc tiến sĩ (Đinh Thị Chinh) 

1036/QĐ-ĐHCT 

08/04/2022 
Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  Quyết định cử viên chức dự tuyển bậc tiến sĩ (Nguyễn Ngọc 

Cẩn) 

1037/QĐ-ĐHCT 

08/04/2022 
Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  Quyết định cử viên chức dự tuyển bậc tiến sĩ (Trần Trương Gia 

Bảo) 

4277/QĐ-ĐHCT 

05/10/2022 
Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

12 

H6.06.01.12  

Lý lịch khoa học của viên chức, người lao động  Năm 2022 

Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

13 

H6.06.01.13  

Báo cáo tổng kết NCKH của GV và SV giai đoạn từ 2018-2022 

36/BC-BM 

26/10/2022 

Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

14 

H6.06.01.14  

Hoạt động báo cáo seminar, NCKH 

 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

1  

Kế hoạch toạ đàm NCKH trong sinh viên 

 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

2  

Kế hoạch báo cáo seminar năm 2022, đợt 2 

 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

3  

Kế hoạch báo cáo seminar năm 2022, đợt 1 

 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

4  

Kế hoạch báo cáo seminar năm 2021, đợt 2 

 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

5  

Kế hoạch báo cáo seminar năm 2021, đợt 1 

 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

15 H6.06.01.15  Hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp    

 1  Quyết định phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp  Khoa KHCT file 
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 2  Quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp  Khoa KHCT file 

16 H6.06.01.16  Tư vấn tuyển sinh và các hoạt động cộng đồng khác    

 

1  

Quyết định cử cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

Năm 2021 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

2  

Quyết định cử cán bộ tham gia công tác tư vấn tuyển sinh 

Năm 2021 Bộ môn 
LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 
3  

Danh sách viên chức tham gia hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia 
 Trường ĐHCT  

Hiệu trưởng 
File scan 

Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất 

lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu Khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H6.06.02.01  Những văn bản xác định chỉ tiêu tuyển sinh    

 

1  Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được 

sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 

01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2019/3/7/27/Th

%C3%B4ng-t%C6%B0-s%E1%BB%91-02-(28.2.2019)-

BGD%C4%90T.pdf 

02/2019/TT-

BGDĐT 

28/02/2019 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Bộ 

trưởng 

 

 

2  Thông tư về Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế 

tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo 

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-

ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-so-072018tt-bgddt-ngay-

0132018-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-sua-doi-bo-sung-ten-va-

mot-so-dieu-cua-quy-che-4103 

07/2018/TT-

BGDĐT 

01/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Bộ 

trưởng 

 

 

3  Thông tư về Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-

06/2018/TT-

BGDĐT 

28/02/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Bộ 

trưởng 

 



50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-so-062018tt-bgddt-ngay-

2822018-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-quy-dinh-ve-viec-xac-

dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-4102 

1 H6.06.02.02  Về công tác chuyên môn, khối lượng công việc    

 

1  Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/08/77.signed.

pdf 

77/2021/NĐ-CP 

01/08/2021 

Chính phủ Thủ 

tướng 

 

 

2  Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên 

trường Đại học Cần Thờ 

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/others/QD-871-

Quy_dinh_che_do_lam_viec_doi_voi_giang_vien_giao_vien_

Truong_DHCT_2021.pdf 

871/QĐ-ĐHCT 

14/4/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc đối với giảng 

viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2020 

Số 223/ QĐ–ĐHCT 

ngày 3/2/2020 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc đối với giảng 

viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2015 

4412/ QĐ-ĐHCT 

ngày 25/11/2015 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

5  Quyết định Ban hành quy định về công tác quản lý chuyên môn 

đối với giảng viên Trường Đại học Cần Thơ 

6288/QĐ–ĐHCT 

ngày 31/12/2013 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

6  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Quy định 

về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên Trường Đại 

học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/2012_4834_

QD_DHCT.pdf 

4834/QĐ-ĐHCT 

28/12/2012 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

2 H6.06.02.03  Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua    

 

1  

Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua năm học 

2021-2022 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

2  

Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua năm học 

2020-2021 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

3  

Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua năm học 

2019-2020 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 4  Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua năm học  Bộ môn File scan 
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2018-2019 LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

5  

Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua năm học 

2017-2018 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

3 

H6.06.02.04  Kết luận của Thanh tra về tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 

III, năm học 2021-2022 

2200/KL-ĐHCT 

15/7/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

4 

H6.06.02.05  

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

File scan 

 

1  

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2021 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

2  

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2020 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

3  

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2019 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

4  

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2018 

 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

5  

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 2021-

2022 

Năm 2018 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

6  

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 2020-

2021 

Năm 2019 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

7  

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 2019-

2020 

Năm 2020 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

8  

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 2018-

2019 

Năm 2021 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 
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5 H6.06.02.06  Danh sách đánh giá và phân loại viên chức   File scan 

 1  Danh sách đánh giá và phân loại viên chức năm 2022 Năm 2022 Khoa KHCT  

 2  Danh sách đánh giá và phân loại viên chức năm 2021 Năm 2021 Khoa KHCT  

 3  Danh sách đánh giá và phân loại viên chức năm 2020 Năm 2020 Khoa KHCT  

 4  Danh sách đánh giá và phân loại viên chức năm 2019 Năm 2019 Khoa KHCT  

 5  Danh sách đánh giá và phân loại viên chức năm 2018 Năm 2018 Khoa KHCT  

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác 

định và phổ biến công khai  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H6.06.03.01  Công tác tuyển dụng viên chức, người lao động hằng năm    

 

1  Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 

2022 

2933/ĐHCT-TCCB 

Ngày 23/09/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức  năm 2022 (đợt 2)  

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/tuyendung2022/TB_3186_

Tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2022.pdf 

3186/TB-ĐHCT 

11/10/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức trường 

ĐHCT 

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/tuyendung2022/QD2557-

Pheduyetketquatuyendung.pdf 

2557/QĐ-ĐHCT 

15/7/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  Kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 

 https://dp.ctu.edu.vn/thong-bao/102-ket-qua-xet-tuyen-vien-

chuc-truong-dai-hoc-can-tho-nam-2021.html 

3639/TB-ĐHCT 

29/12/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

5  Bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022  

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/tuyendung2022/chitieutd-

2022.pdf 

Kèm theo CV 

192/ĐHCT-TCCB 

26/01/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

6  Danh sách niêm yết ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng 2 - 

phỏng vấn  

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/tuyendung2022/DS-

NIEMYET-TUYENDUNG2022.pdf 

 Trường ĐHCT 

Hội đồng Tuyển 

dụng viên chức 

 

 

7  Về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022  

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/notice/2022/CV-192-

03312022220959.pdf 

192/ĐHCT-TCCB 

26/01/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

8  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức  năm 2022 (đợt 1)  

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/tuyendung2022/TB_tuyend

ung_dot1_2022.pdf 

1217/TB-ĐHCT 

29/4/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 
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9  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng viên 

chức 

161/2018/NĐ-CP 

29/11/2018 

Chính phủ  

 

10  

Tăng cường quản lý tuyển dụng công chức, viên chức 

1586/BNV-CCVC 

16/5/2014 

Bộ Nội vụ  

2 H6.06.03.02  Hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB được tuyển dụng    

 

1  Hướng dẫn thực hiện quy định về Trợ giảng trong trường đại 

học 

1853/ĐHCT-TCCB 

3/12/2010 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  Quy trình thực hiện chế độ tập sự  

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinhcongtac/TCCB---

2---Quy-trinh-thuc-hien-che-do-tap-su.pdf  

Phòng Tổ chức-

Cán bộ 

 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

H6.06.04.01  Thông tư liên tịch quy định về chuẩn chức danh của giảng viên  

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-

ban.aspx?ItemID=1155 

36/2014/TTLT - 

BGDĐT – BNV 

28/11/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Bộ Nội 

vụ 

 

2 

H6.06.04.02  Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo 

dục đại học  

https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/685

2/20_2020_TT_BGDDT.PDF 

20/2020/TT-

BGDĐT 27/7/2020 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

3 H6.06.04.03  Quy định về chế độ làm việc của giảng viên    

 

1  Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên, giáo viên  

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/871-

Quy_dinh_che_do_lam_viec_doi_voi_giang_vien_giao_vien_

Truong_HCT_2021.pdf 

871/QĐ-ĐHCT 

14/4/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  Nghị quyết Về việc thông qua Quy định về chế độ làm việc đối 

với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ  

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/hdt/NQ_16_Thon

g_qua_quy_dinh_che_do_lam_viec_GV.pdf 

16/NQ-HĐT 

19/3/2021 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 

Chủ tịch HĐT 

 

 

3  Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của 

Trường Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/QD106_Ban_

hanh_Quy_che_quan_ly_VB-CC_DHCT.pdf 

106/QĐ-ĐHCT 

19/01/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

4 H6.06.04.04  Tiến trình phấn đấu của giảng viên    

 1  Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi 6018/QĐ-ĐHCT Trường ĐHCT  
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chuyên gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên 

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/quydinhdaotaoboiduong20

21/6018-Quy-dinh-ve-quan-ly-cong-tac-dao-tao-boi-duong-

trao-doi-chuyen-gia-va-tien-trinh-phan-dau-cua-giang-

vien_2021.pdf 

31/12/2021 Hiệu trưởng 

 

2  

Kết quả rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ của giảng 

viên 

Số 626/ĐHCT-

TCCB, ngày 

29/3/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  

Rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ của giảng viên 

237/TCCB 

12/12/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  Quyết định về việc ban hành Quy định Tuyển dụng và yêu cầu 

về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với cán bộ giảng 

dạy Trường Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/1636_QD_D

HCT.pdf 

1636/QĐ-ĐHCT 

16/10/2009 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

5 H6.06.04.05  Danh sách phân công giảng dạy chuyên ngành GDCD    

 

1  

Danh sách phân công giảng dạy chuyên ngành GDCD năm 

2022 (bổ sung) 

Năm 2022 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

 

2  

Danh sách phân công giảng dạy chuyên ngành GDCD năm 

2018 

Năm 2018 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

6 H6.06.04.06  Tập huấn Lý luận chính trị hè hằng năm    

 

1  Quyết định cử viên chức tham dự tập huấn tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

2022 Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  

Danh sách GV tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 

Số 1622/ĐHCT, 

ngày 24/7/2020 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  

Quyết định cử viên chức tham dự tập huấn tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

Số 3206/QĐ-

ĐHCT, ngày 

09/8/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  

Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè 

năm 2018 tại Đà Nẵng 

Số 3394/QĐ-

ĐHCT, ngày 

14/8/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 5  Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng chính trị năm Số 3015/QĐ- Trường ĐHCT  
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2017 tại Nha Trang ĐHCT, ngày 

24/8/2017 

Hiệu trưởng 

7 

H6.06.04.07  Đánh giá VC thường xuyên, công khai và dân chủ thông qua 

hoạt động đánh giá phân loại VC hàng năm 

   

 

1  Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 

https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/danhgia_vienchuc/Ke-

hoach-1436_-Danh-gia-xep-loai-va-xet-TDKT-nam-hoc-2021-

2022.pdf 

1436/KH-ĐHCT 

23/5/2022 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 

 Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 

 Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 

 Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

5  Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 

 Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

8 

H6.06.04.08  

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua từ 2018-2022 

 Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

1  

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2020-2021 

Số 3958/QĐ-

ĐHCT, ngày 

14/10/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2020-2021 

Số 3859/QĐ-

ĐHCT, ngày 

11/10/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2019-2020 

Số 2194/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2019-2020 

Số 2191/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/8/2020 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

5  

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2018-2019 

Số 3453/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/8/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 
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6  

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2018-2019 

Số 3454/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/8/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

7  

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2017-2018 

Số 3619/QĐ-

ĐHCT, ngày 

22/8/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

8  

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2017-2018 

Số 3620/QĐ-

ĐHCT, ngày 

22/8/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

9 

H6.06.04.09  Quyết định ban hành Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

ĐHCT 

Số 144/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/1/2016 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

10 

H6.06.04.10  Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất 

bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của 

ĐHCT 3054/QĐ-ĐHCT 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

11 

H6.06.04.11  Danh mục tổng hợp biên soạn giáo trình, sách tham khảo, tài 

kiệu học tập của giảng viên Bộ môn Triết học (giai đoạn 2017-

2021)  

Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 

 

12 

H6.06.04.12  Công văn về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ 

người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên   

 

 

1  V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

học 2021-2022   

 

 

2  V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm 

học 2021-2022   

 

 

3  V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2021-2022   

 

 

4  V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

học 2020-2021 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 

TTQLCL  

 

5  V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm 

học 2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 

TTQLCL  
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6  V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 2669/QLCL, 

ngày 09/11/2020 

TTQLCL  

 

7  V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

học 2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 

TTQLCL  

 

8  Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

năm học 2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020 TTQLCL 

 

 

9  Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2019-2020 

Số 34/QLCL, ngày 

18/9/2019 TTQLCL 

 

 

10  Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, 

năm học 2018-2019 

Số 15/QLCL, ngày 

07/05/2019 TTQLCL 

 

 

11  Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

năm học 2018-2019 

Số 03/QLCL, ngày 

12/02/2019 TTQLCL 

 

 

12  Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2018-2019 

Số 34/QLCL, ngày 

20/9/2018 TTQLCL 

 

 

13  Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

năm học 2017-2018 

Số 02/ĐBCL&KT, 

ngày 27/2/2018 

Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng 

và khảo thí 

 

13 

H6.06.04.13  

Góp ý công tác cố vấn học tập 

Số 67/ĐHCT-

CTSV, ngày 

18/1/2016 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

14 

H6.06.04.14  

Báo cáo tổng kết của Tổ công đoàn Bộ môn qua các năm  

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 

Cần BM 

hồi tố 

 

1  

Báo cáo tổng kết của Tổ công đoàn Bộ môn năm 2022  

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 

 

 

2  

Báo cáo tổng kết của Tổ công đoàn Bộ môn năm 2021  

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 

 

 3  Báo cáo tổng kết của Tổ công đoàn Bộ môn năm 2020  BM LSĐCSVN  
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& TTHCM 

 

4  

Báo cáo tổng kết của Tổ công đoàn Bộ môn năm 2019  

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 

 

 

5  

Báo cáo tổng kết của Tổ công đoàn Bộ môn năm 2018  

BM LSĐCSVN 

& TTHCM 

 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng 

nhu cầu đó 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H6.06.05.01 

 Thông báo v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

người lao động năm 2016-2021 2016-2021 Trường ĐHCT  

2 H6.06.05.02  Dự toán kinh phí cho đào tạo năm 2016-2021 2016-2021 PTCCB  

3 H6.06.05.03  Nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức   File scan 

 

1  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức năm 

2022 

Năm 2022 Khoa KHCT 

 

 

2  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức năm 

2021 

Năm 2021 Khoa KHCT 

 

 

3  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức năm 

2020 

Năm 2020 Khoa KHCT 

 

 

4  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức năm 

2019 

Năm 2019 Khoa KHCT 

 

 

5  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức năm 

2018 

Năm 2018 Khoa KHCT 

 

4 

H6.06.05.04  Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn từ 

các đơn vị trong Trường qua các năm    

 

1  Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn từ 

các đơn vị trong Trường năm 2022 Năm 2022 ĐHCT  

 

2  Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn từ 

các đơn vị trong Trường năm 2021 Năm 2021 ĐHCT  

 

3  Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn từ 

các đơn vị trong Trường năm 2020 Năm 2020 ĐHCT  

 

4  Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn từ 

các đơn vị trong Trường năm 2019 Năm 2019 ĐHCT  

 

5  Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn từ 

các đơn vị trong Trường năm 2018 Năm 2018 ĐHCT  

5 H6.06.05.05  Báo cáo tình hình học tập định kỳ (Xuyến)  BM LSĐCSVN File scan 
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và TTHCM 

6 

H6.06.05.06  

Xin gia hạn học tập (Xuyến) 

 BM LSĐCSVN 

và TTHCM 

File scan 

7 H6.06.05.07  Báo cáo kết thúc chương trình học tập (Mẫu 13) Ngày 28/2/2017 Khoa KHCT  

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và 

hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

H6.06.06.01  Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và 

công tác quản lý trong đào tạo cán bộ của Trường Đại học Cần 

Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/1120_QD_D

HCT.pdf 

1120/QĐ-ĐHCT 

22/8/2008 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

2 

H6.06.06.02  Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ viên 

chức của Trường đi làm nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc làm chuyên 

gia trong và ngoài nước 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/2011_4083_

QD_DHCT.pdf 

4083/QĐ-ĐHCT 

16/12/2011 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

3 

H6.06.06.03  Thông báo về việc thực hiện các quy định của pháp luật và của 

trường về ký hợp đồng lao động ngoài trường 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/2012_669_D

HCT.pdf 

669/TB-ĐHCT 

11/05/2011 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

4 

H6.06.06.04  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua các học kỳ của 

các năm học 

 Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

1  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 3, 2021-

2022 

   

 

2  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 2, 2021-

2022 

   

 

3  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 1, 2021-

2022 

   

 

4  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 3, 2020-

2021 

   

 

5  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 2, 2020-

2021 

   

 6  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 1, 2020-    
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2021 

 

7  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 3, 2019-

2020 

   

 

8  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 2, 2019-

2020 

   

 

9  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 1, 2019-

2020 

   

 

10  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 3, 2018-

2019 

   

 

11  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 2, 2018-

2019 

   

 

12  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần qua học kỳ 1, 2018-

2019 

   

5 

H6.06.06.05  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/355-quy-che-

to-chuc-va-hoat-dong-cua-Truong-HCT_2019.pdf 

355/QĐ-ĐHCT 

18/02/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

6 

H6.06.06.06  Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/23_09012020

_NQ_Quy_che_dan_chu_co_so.pdf 

23/QN-HĐT 

09/01/2020 

Hội đồng 

Trường ĐHCT 

Chủ tịch HĐT 

 

7 

H6.06.06.07  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các tạp chí khoa học 

chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi 

xét điều kiện bảo vệ luận án về số lượng bài báo khoa học công 

bố  

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/2014_2043_

QD_DHCT.pdf 

2043/QĐ-ĐHCT 

23/6/2014 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

8 

H6.06.06.08  Quyết định về việc Ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số định kỳ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/2014_6815_

QD_DHCT.pdf 

6815/QĐ-ĐHCT 

23/12/2014 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

9 H6.06.06.09  Quyết định về việc tặng bằng khen Bộ Trưởng, Thủ tướng    

10 

H6.06.06.10  

Danh sách công đoàn viên xuất sắc và nữ công hai giỏi 

 Công đoàn 

Trường ĐHCT 
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11 H6.06.06.11  Kế hoạch xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung    

 

1  Kế hoạch xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung 

năm 2022  

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  

Kế hoạch xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung 

năm 2021 

Số 1000/KH-

ĐHCT, ngày 

26/5/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  Kế hoạch xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung 

năm 2020 

Số 957/KH-ĐHCT, 

ngày 21/5/2020 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  

Kế hoạch xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung 

năm 2019 

Số 1002/KH-

ĐHCT, ngày 

20/5/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

5  Kế hoạch xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung 

năm 2018 

Số 936/KH-ĐHCT, 

ngày 15/5/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

12 H6.06.06.12  Quyết định thành lập hội đồng xét nâng bậc lương Khoa KHCT   File scan 

 

1  Quyết định thành lập hội đồng xét nâng bậc lương Khoa KHCT 

năm 2022  Khoa KHCT 

 

 

2  Quyết định thành lập hội đồng xét nâng bậc lương Khoa KHCT 

năm 2021  Khoa KHCT 

 

 

3  Quyết định thành lập hội đồng xét nâng bậc lương Khoa KHCT 

năm 2020 

Số 34/QĐ-KHCT, 

ngày 29/5/2020 Khoa KHCT 

 

 

4  Quyết định thành lập hội đồng xét nâng bậc lương Khoa KHCT 

năm 2019 

Số 46/QĐ-KHCT, 

ngày 27/5/2019 Khoa KHCT 

 

 

5  Quyết định thành lập hội đồng xét nâng bậc lương Khoa KHCT 

năm 2018 

Số 113/QĐ-KHCT, 

ngày 03/11/2018 Khoa KHCT 

 

 

6  Quyết định thành lập hội đồng xét nâng bậc lương Khoa KHCT 

năm 2018 

Số 52/QĐ-KHCT, 

ngày 22/5/2018 Khoa KHCT 

 

13 

H6.06.06.13  Thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng Nâng bậc lương 

ĐHCT   

 

 

1  Thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng Nâng bậc lương 

ĐHCT về việc xét Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt 

khung đợt 1 năm 2018 

Số 1372/TB-

ĐHCT, ngày 

09/7/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  Thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng Nâng bậc lương 

ĐHCT về việc xét Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt 

khung đợt 2 năm 2018 

Số 2694/TB-

ĐHCT, ngày 

12/12/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 
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3  Thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng Nâng bậc lương 

ĐHCT về việc xét Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt 

khung năm 2019 

Số 2961/TB-

ĐHCT, ngày 

17/12/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  Thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng Nâng bậc lương 

ĐHCT về việc xét Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt 

khung đợt 2 năm 2021 

Số 3482/TB-

ĐHCT, ngày 

13/12/2021 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

14 

H6.06.06.14  Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt 

khung, đối với viên chức người lao động   

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

1  

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 1 năm 2018 

Số 3260/QĐ-

ĐHCT, ngày 

06/08/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

2  

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 2 năm 2018 

Số 6120/QĐ-

ĐHCT, ngày 

25/12/2018 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

3  

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động năm đợt 1 năm 2019 

Số 2802/QĐ-

ĐHCT, ngày 

12/07/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

4  

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 2 năm 2019 

Số 6403/QĐ-

ĐHCT, ngày 

31/12/2019 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

5  

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 1 năm 2020 

Số 1534/QĐ-

ĐHCT, ngày 

02/7/2020 

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

6  Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động năm 2021  

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

15 

 H5.05.04.01 Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản lý điểm của 

GV và SV)  

https://www.ctu.edu.vn/vien-chuc.html -

https://www.ctu.edu.vn/nguoi-hoc.html  

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

16 

H6.06.06.16  

Quản trị về hoạt động nghiên cứu khoa học  

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 

1  Quy trình công tác chung của trường ĐHCT  

https://www.ctu.edu.vn/quy-trinh-cong-tac.html   

Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng 

 

 2  Quy trình lĩnh vực nghiên cứu khoa học  Trường ĐHCT   
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 https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/qtct/2-

Nghiencuukhoahoc.pdf 

Hiệu trưởng 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

  

  

  

  

1 H6.06.07.01  Sổ tay nghiên cứu khoa học    

2 

H6.06.07.02  

Đề tài NCKH cấp cơ sở do cán bộ thực hiện 

 Trường ĐHCT  

Hiệu trưởng 

 

3 

H6.06.07.03  

Danh mục seminar do cán bộ thực hiện 

 Trường ĐHCT  

Hiệu trưởng 

 

4 

H6.06.07.04  Bảng thống kê số liệu trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học 

của Khoa KHCT (2016-2021) Năm 2021 Khoa KHCT 

 

5 H6.06.07.05  Hình bìa các kỷ yếu Hội thảo khoa học  Khoa KHCT  

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực 

hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H7.07.01.01   

Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT   ĐHCT   

  1   

Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT trọng điểm đến năm 2022, tầm nhìn 2030 Năm 2019 ĐHCT   

  2   

Điều chỉnh bổ sung đề án qui hoạch phát triển tổng thể Trường 

Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2022 Tháng 11/2014 ĐHCT   

2   H6.06.01.02 Quy chế chi tiêu nội bộ       

    1 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Cần Thơ 

https://dfa.ctu.edu.vn/images/upload/thongbao/canbo/QuyCheChi

TieuNoiBo_2022.pdf 

266/QĐ-ĐHCT 

17/2/2022 

ĐHCT 
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    2 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Cần Thơ 

https://dfa.ctu.edu.vn/images/upload/thongbao/canbo/QuyCheChi

TieuNoiBo_2022.pdf 

939/QĐ-ĐHCT 

28/3/2017 

ĐHCT 

  

    3 

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính Trường Đại học 

Cần Thơ 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/vbct/6293_QD_DH

CT.pdf 

6293/QĐ-ĐHCT 

31/12/2013 

ĐHCT 

  

3 H7.07.01.02   Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ       

  1   Về việc khám sức khỏe cho viên chức người, lao động năm 2022 

Số 85/CĐ, ngày 

22/8/2022 

Công đoàn 

Trường ĐHCT   

  2   

Hướng dẫn sử dụng kinh phí khám sức khỏe và tham quan nghỉ 

dưỡng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường 

Số 89/CV, ngày 

24/11/2021 

Công đoàn 

Trường ĐHCT   

  3   

Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người 

lao động năm 2020 

Số 56/CĐ, ngày 

23/7/2020 Trường ĐHCT   

  4   

Công văn về việc tầm soát bệnh cho công chức, viên chức, người 

lao động năm 2019 

Số 67/CV-CĐ, ngày 

31/08/2019 

Công đoàn 

Trường ĐHCT   

  5   Về việc khám sức khỏe cho viên chức người - lao động năm 2018 

61/CV-CĐ, ngày 

13/7/2018 

Công Đoàn 

Trường ĐHCT   

4 H7.07.01.03   Đề án tinh giản biên chế       

  1   Đề án tinh giản biên chế năm 2021-2025 Jul-20 Trường ĐHCT   

  2   

Tờ trình về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế theo Nghị 

định 108/2014/NĐ-CP tại ĐHCT 

Số 2609/Ttr- ĐHCT, 

ngày 29/12/2015 Trường ĐHCT   

5 H7.07.01.04   Đề án vị trí việc làm       

  1   

Khung năng lực vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

môn dùng chung và hỗ trợ phục vụ và bản mô tả vị trí việc làm 

Số 1910/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/6/2021 Trường ĐHCT   

  2   Tờ trình về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm tại ĐHCT 

Số 824/Ttr- ĐHCT, 

ngày 4/5/2020 Trường ĐHCT   
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6 H7.07.01.05   Số lượng VC-NLĐ toàn trường       

  1   

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng công tác 

năm học 2022-2023 Tháng 12/2022 Trường ĐHCT   

  2   

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng công tác 

năm học 2021-2022 

Số 3685/BC-ĐHCT, 

ngày 31/12/2021 Trường ĐHCT   

7 H7.07.01.06   Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường Đại học Cần Thơ       

  1   

Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường Đại học Cần Thơ năm 

2022 Năm 2022 Trường ĐHCT   

  2   

Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường Đại học Cần Thơ năm 

2021 Năm 2021 Trường ĐHCT   

  3   

Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường Đại học Cần Thơ năm 

2020 Ngày 31/12/2020 Trường ĐHCT   

  4   

Biểu thống kê đội ngũ nhân viên Trường Đại học Cần Thơ năm 

2019 Ngày 31/12/2019 Trường ĐHCT   

8 H7.07.01.07   Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng       

  1   Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng năm 2022 Năm 2022 Trường ĐHCT   

  2   Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng năm 2021 Năm 2021 Trường ĐHCT   

  3   Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng năm 2020 Năm 2020 Trường ĐHCT   

  4   Thống kê đội ngũ nhân viên các đơn vị chức năng năm 2019 Ngày 31/12/2019 Trường ĐHCT   

9 H7.07.01.08   

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức 

hoạt động của văn phòng khoa, viện, trung tâm và bộ môn trực 

thuộc ĐHCT 

Số 1052/QĐ - ĐHCT, 

ngày 25/03/2013 Trường ĐHCT   

10 H7.07.01.09   Quyết định về việc chấm dứt Hợp đồng lao động 

Số 6350/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/12/2019 Trường ĐHCT   

11 H7.07.01.10   Quyết định điều chuyển công tác   Trường ĐHCT   

12 H7.07.01.11   Bản mô tả công việc của Văn phòng Khoa   Tháng 8/2022 Khoa KHCT   

13 H7.07.01.12   

Cơ cấu tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của văn phòng 

Khoa   

Văn phòng Khoa 

KHCT   
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14 H7.07.01.13   Quyết định công nhận BCH Đoàn cơ sở       

  1   Quyết định Công nhận Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 

220-QĐ/ĐTN, ngày 

11/7/2019 BCH Đoàn ĐHCT   

  2   Quyết định công nhận kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 

132-QĐ/ĐTN, ngày 

10/9/2018 BCH Đoàn ĐHCT   

15 H7.07.01.14   Hợp đồng giao khoán công việc (SV trực phòng GV và bảo vệ)       

  1   Hợp đồng giao khoán công việc năm 2020 

167/HĐ-TCCB, ngày 

30/6/2020 Trường ĐHCT   

  2   Hợp đồng giao khoán công việc năm 2019 

51/HĐ-TCCB, ngày 

31/12/2019 Trường ĐHCT    

  3   Hợp đồng giao khoán công việc năm 2018 

143/HĐ-TCCB, ngày 

29/6/2018  Trường ĐHCT    

16 H7.07.01.15   Hợp đồng làm việc với công ty vệ sinh       

  1   

Đề nghị tiếp tục hợp đồng làm vệ sinh tại Khoa Khoa học Chính 

trị 

Số 51/CV-KHCT, 

ngày 30/6/2020 Khoa KHCT   

  1   

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: “Dịch vụ vệ 

sinh tại Khoa Khoa học Chính trị 06 tháng đầu năm 2020 của 

Trường Đại học Cần Thơ 

Số 6302/QĐ-ĐHCT, 

ngày 23/12/2019 Trường ĐHCT   

17   

H6.06.01.04 

(4) Quyết định bổ nhiệm thư ký Bộ môn 

Số 5455/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13/12/2021 

Trường ĐHCT 

  

18 H7.07.01.16   Ý kiến phản ánh của SV       

  1   

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung thuộc phạm vi Khoa) Năm 2019 Khoa KHCT   

  2   

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung liên quan các đơn vị 

khác và Trường) Năm 2019 Khoa KHCT   

  3   

Tổng hợp ý kiến phản ánh và trả lời phản ánh, góp ý của SV phục 

vụ buổi tiếp xúc giữa Hiệu trưởng và đại biểu SV năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

  4   Biên bản tiếp xúc giữa Hiệu trưởng với đại biểu SV Năm 2016 đến 2019 Trường ĐHCT   
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19   H1.01.03.05 

Tổng hợp ý kiến phản hồi của các BLQ. Năm 2021 BM 

LSĐCSVN&TTH

CM   

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   

H6.06.01.03 

(3) 

Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức Trường 

ĐHCT https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/vanban-quydinh/QD-

TUYENDUNG-2021.pdf 

Số 1980/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/6/2021 Trường ĐHCT   

2   H7.07.01.08 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức 

hoạt động của văn phòng khoa, viện, trung tâm và bộ môn trực 

thuộc ĐHCT 

Số 1052/QĐ - ĐHCT, 

ngày 25/03/2013 Trường ĐHCT   

3   H6.06.01.05 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm       

    1 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, 

thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý năm 2021 https://dp.ctu.edu.vn/images/upload/vanban-

quydinh/844-Quy-che-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-_2021.pdf 

Số 844/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13/4/2021 

Trường ĐHCT   

    2 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm năm 2018 

Số 773/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/3/2018 

Trường ĐHCT 

  

              

4 H7.07.02.01   

Link Thông tin tuyển dụng của Phòng Tổ chức cán bộ 

https://dp.ctu.edu.vn/tuyen-dung/71-thong-bao-tuyen-dung-

tai.html Website 

Phòng Tổ chức - 

cán bộ   

5   H6.06.01.03 Quy trình tuyển dụng viên chức, người lao động   Phòng TCCB   

    1 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/qtct/9-

TochucCanbo.pdf   

  

  

6 H7.07.02.02   

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ 

https://dp.ctu.edu.vn/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu.html Website Trường ĐHCT   

7 H7.07.02.03   Quyết định bổ nhiệm lại viên chức (Chánh văn phòng Khoa) 

Số 1587/TB-ÐHCT, 

ngày 10/5/2018 Trường ĐHCT   

8   H7.07.01.10 Quyết định điều chuyển công tác Năm 2022 Trường ĐHCT   

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/qtct/9-TochucCanbo.pdf
https://www.ctu.edu.vn/images/upload/vbdh/qtct/9-TochucCanbo.pdf
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1 H7.07.03.01   Phiếu đánh giá và phân loại viên chức Năm 2020 Trường ĐHCT   

2   H6.06.04.07 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng ĐHCT       

    1 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và xét thi đua - khen thưởng năm học 2021-2022 

Số 1436/KH-ĐHCT 

ngày 23/5/2022 Trường ĐHCT   

    2 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2020-2021 

Số 1015/KH-ĐHCT 

ngày 27/5/2021 Trường ĐHCT   

    3 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2019-2020 

Số 939/KH-ĐHCT 

ngày 19/5/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019 

Số 984/KH-ĐHCT 

ngày 15/05/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2017-2018 

Số 906/ĐHCT-TCCB 

ngày 10/05/2018 Trường ĐHCT   

3 H7.07.03.02   

Phiếu đăng ký khối lượng công tác và danh hiệu thi đua (dành 

cho viên chức không phải giảng viên)       

  1   Mẫu Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua       

  2   Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm học 2020-2021  Năm 2020 Văn phòng Khoa   

  3   

Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm học 2019-2020  (Lê 

Nguyễn Ngọc Huỳnh, Phạm Công Thiện, Trần Thị Kim Pha, Lê 

Thu Thủy, Huỳnh Thị Nga) 08/10/2019 Văn phòng Khoa   

4 H7.07.03.03   

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua của Văn phòng 

Khoa       

  1   Biên bản họp đánh giá viên chức của văn phòng Khoa năm 2022 Năm 2022 

Văn phòng Khoa 

KHCT   
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  2   Biên bản họp đánh giá viên chức của văn phòng Khoa năm 2021 Năm 2021 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  3   Biên bản họp đánh giá viên chức của văn phòng Khoa năm 2020 Năm 2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  4   Biên bản họp đánh giá viên chức của văn phòng Khoa năm 2019 Năm 2019 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  5   Biên bản họp đánh giá viên chức của văn phòng Khoa năm 2018 Năm 2018 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  6   

Biên bản họp xét thi đua - khen thưởng của văn phòng Khoa năm 

2022 Năm 2022 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  7   

Biên bản họp xét thi đua - khen thưởng của văn phòng Khoa năm 

2021 Năm 2021 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  8   

Biên bản họp xét thi đua - khen thưởng của văn phòng Khoa năm 

2020 Năm 2020 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  9   

Biên bản họp xét thi đua - khen thưởng của văn phòng Khoa năm 

2019 Năm 2019 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

  10   

Biên bản họp xét thi đua - khen thưởng của văn phòng Khoa năm 

2018 Năm 2018 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

5 H7.07.03.04   Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua Bộ môn       

  1   Biên bản họp đánh giá viên chức của Bộ môn năm 2022 Năm 2022 

BM 

LSĐCSVN&TTH

CM   

  1   

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 2021-

2022 Năm 2022 

BM 

LSĐCSVN&TTH

CM 
  

6   H6.06.02.06 Danh sách đánh giá và phân loại viên chức       

    1 Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên chức năm 2022 Năm 2022 Khoa KHCT   

    2 Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên chức năm 2021 Năm 2021 Khoa KHCT   

    3 Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên chức năm 2020 Năm 2020 Khoa KHCT   

    4 Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên chức năm 2019 Năm 2019 Khoa KHCT   
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    5 Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên chức năm 2018 Năm 2018 Khoa KHCT   

7 H7.07.03.04   

Link Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến từ các bên liên quan   

https://oss.ctu.edu.vn Năm 2021 Trường ĐHCT   

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8   H7.07.01.01 

Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT   

Trường ĐHCT 

  

    1 

Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT trọng điểm đến năm 2022, tầm nhìn 2030 Năm 2019 

Trường ĐHCT 

  

    2 

Điều chỉnh bổ sung đề án qui hoạch phát triển tổng thể Trường 

Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2022 Tháng 11/2014 

Trường ĐHCT 

  

9   H6.06.05.01 

Thông báo v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

người lao động năm 2018-2022 Năm 2018-2022 Trường ĐHCT   

10 H7.07.04.01   

Về việc hướng dẫn chi tiết quy định về đào tạo viên chức không 

thuộc chức danh giảng viên tại Quyết định số 6287/QĐ-ĐHCT 

ngày 31/12/2013 

Số 2609/ĐHCT-

TCCB, ngày 

29/10/2020 Trường ĐHCT   

11 H7.07.04.02   Cử viên chức đi đào tạo bậc thạc sĩ       

  1   Về việc cử viên chức đi đào tạo bậc Thạc sĩ 

Số 3084/QĐ-ĐHCT, 

ngày 02/8/2021 Trường ĐHCT   

  2   V/v cử viên chức dự tuyển Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 

Số 125/CV.KHCT, 

ngày 25/12/2018 Khoa KHCT   

  3   Quyết định cử viên chức dự tuyển bậc Thạc sĩ  

Số 07/QĐ-ĐHCT, 

ngày 03/1/2019 Trường ĐHCT   

  4   V/v cử viên chức đi học Thạc sĩ trong nước 

Số 45/CV.KHCT, 

ngày 27/5/2019 Khoa KHCT   

  5   Quyết định cử cán bộ, viên chức đi đào tạo bậc Thạc sĩ 

Số 1873/QĐ-ĐHCT, 

ngày 07/6/2019 Trường ĐHCT   

12 H7.07.04.03   Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên       

https://oss.ctu.edu.vn/
https://oss.ctu.edu.vn/
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viên chính 

  1   

Danh sách đăng ký bổ sung tham gia lớp chuyên viên chính năm 

2018 

Số 76/CV-KHCT, 

ngày 27/8/2018 Khoa KHCT   

  2   

Quyết định cử viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên 

viên chính năm 2018-Lê Thu Thủy 

Số 4839/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/10/2018 Trường ĐHCT   

13 H7.07.04.04   

Danh sách VC tham gia tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhà 

học 

Số 20/KHCT, ngày 

1/03/ 2019 Khoa KHCT   

14 H7.07.04.05   Hỗ trợ kinh phí đào tạo SĐH 

407/TB-ĐHCT ngày 

10/3/2021 Trường ĐHCT   

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H7.07.05.01   

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 

của Trường ĐHCT 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/7/2014 Trường ĐHCT   

2   H5.05.01.03 Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại Trường ĐHCT 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/12/2016 Trường ĐHCT   

3 H7.07.05.02   

Link chức năng, nhiệm vụ, nhân sự văn phòng Khoa KHCT: 

https://sps.ctu.edu.vn/12-don-vi-thuoc-khoa-vien/5-van-phong-

khoa Website Trường ĐHCT   

4   H6.06.04.07 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng Trường ĐHCT       

    1 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và xét thi đua - khen thưởng năm học 2021-2022 

Số 1436/KH-ĐHCT 

ngày 23/5/2022 Trường ĐHCT   

    2 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2020-2021 

Số 1015/KH-ĐHCT 

ngày 27/5/2021 Trường ĐHCT   

https://sps.ctu.edu.vn/12-don-vi-thuoc-khoa-vien/5-van-phong-khoa
https://sps.ctu.edu.vn/12-don-vi-thuoc-khoa-vien/5-van-phong-khoa
https://sps.ctu.edu.vn/12-don-vi-thuoc-khoa-vien/5-van-phong-khoa
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    3 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2019-2020 

Số 939/KH-ĐHCT 

ngày 19/5/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019 

Số 984/KH-ĐHCT 

ngày 15/05/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét 

thi đua - khen thưởng năm học 2017-2018 

Số 906/ĐHCT-TCCB 

ngày 10/05/2018 Trường ĐHCT   

6   H7.07.03.02 

Phiếu đăng ký khối lượng công tác và danh hiệu thi đua (dành 

cho viên chức không phải giảng viên)       

    1 Mẫu Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua       

    2 Bảng đăng ký danh hiệu thi đua của cá nhân năm học 2020-2021 Năm 2020 VP Khoa   

    3 

Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm học 2019-2020  (Lê 

Nguyễn Ngọc Huỳnh, Phạm Công Thiện, Trần Thị Kim Pha, Lê 

Thu Thủy, Huỳnh Thị Nga) 08/10/2019 VP Khoa   

7 H7.07.05.03   Kế hoạch thực hiện công tác năm (cá nhân)       

  1   Kế hoạch thực hiện công tác năm 2020, 2019-Phạm Công Thiện Năm 2019-2020 Khoa KHCT   

  2   

Kế hoạch thực hiện công tác năm 2020, 2019-Lê Nguyễn Ngọc 

Huỳnh  Năm 2019-2020 Khoa KHCT   

  3   Kế hoạch thực hiện công tác năm 2020, 2019-Trần Thị Kim Pha Năm 2019-2020 Khoa KHCT   

  4   Kế hoạch thực hiện công tác năm 2020, 2019-Lê Thu Thủy Năm 2019-2020 Khoa KHCT   

8 H7.07.05.04   Bảng chấm công   Trường ĐHCT   

  1   Mẫu bảng chấm công       

  2   Bảng chấm công Năm 2018-2022 Khoa KHCT   

9 H7.07.05.05   Biên bản họp       

  1   Biên bản họp giữa lãnh đạo Khoa và Tổ văn phòng 27/5/2019 Khoa KHCT   

  2   Biên bản họp Tổ Văn phòng Khoa Năm 2022 

Văn phòng Khoa 

KHCT   

10   H6.06.04.08 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua từ 2018-2022       
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    1 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2021-2021  

  

Trường ĐHCT   

    2 

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2021-2022  

  

Trường ĐHCT   

    3 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2020-2021  

Số 3958/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/10/2021 

Trường ĐHCT   

    4 

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2020-2021  

Số 3859/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/10/2021 

Trường ĐHCT   

    5 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2019-2020  

Số 2194/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/8/2020 Trường ĐHCT   

    6 

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2019-2020  

Số 2191/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/8/2020 Trường ĐHCT   

    7 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2018-2019 

Số 3453/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/8/2019 Trường ĐHCT   

    8 

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2018-2019 

Số 3454/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/8/2019 Trường ĐHCT   

    9 

Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2017-2018 

Số 3619/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22/8/2018 Trường ĐHCT   

    10 

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm học 

2017-2018 

Số 3620/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22/8/2018 Trường ĐHCT   

11   H6.06.06.14 

Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt 

khung, đối với viên chức người lao động từ 2018 – 2022 2017 – 2021 Trường ĐHCT   

    1   Năm 2022 ĐHCT   
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    2 

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 2 năm 2021 

Số 5755/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27/12/2021 

ĐHCT 

  

    3 

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 1 năm 2020 

Số 1534/QĐ-ĐHCT, 

ngày 02/7/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 2 năm 2019 

Số 6403/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động năm đợt 1 năm 2019 

Số 2802/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/07/2019 Trường ĐHCT   

    6 

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 2 năm 2018 

Số 6120/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25/12/2018 Trường ĐHCT   

    7 

Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên vượt khung đối 

với viên chức và người lao động đợt 1 năm 2018 

Số 3260/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06/08/2018 Trường ĐHCT   

12 H7.07.05.06   

Quyết định tính hưởng phụ cấp thu nhập tăng thêm theo thâm 

niên năm 2018 

Số 6252/QĐ-ĐHCT, 

ngày 28/12/2018 Trường ĐHCT   

13 H7.07.05.07   

Quyết định tính tiền lương tăng thêm đối với viên chức, người lao 

động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 

Số 5040/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2015 Trường ĐHCT   

14 H7.07.05.08   Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”       

  1   

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” 

năm 2022 

Số 1815/QĐ-

BGDĐT, ngày 

28/6/2022 

Bộ GD và ĐT 
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  2   

Quyết định về việc tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” 

năm 2019 

Số 2667/QĐ-

BGDĐT, ngày 

30/8/2019 Bộ GD và ĐT   

15 H7.07.05.09   Quyết định khen thưởng Xây dựng cơ quan an toàn 

Số 4758/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04/12/2017 Trường ĐHCT   

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H8.08.01.01   

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2017-

2022       

  1   

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển 

sinh độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Số: 08/2022/TT-

BGDĐT, ngày 

06/6/2022 BGDĐT   

  2   

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh 

trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 

7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số: 16/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

01/6/2021 BGDĐT   

  3   

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Số 09/2020/TT-

BGDĐT, ngày 

07/5/2020 BGDĐT   

  4   

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 

Số 02/2019/TT-

BGDĐT, ngày 

28/2/2019 BGDĐT   

https://drive.google.com/drive/folders/1NIlAVbvfrHdNPVlxWDQFPYSb5eRLFZNc?usp=sharing
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  5   

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào 

tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 07/2018/TT-

BGDĐT, ngày 

01/3/2018 BGDĐT   

1 H8.08.01.02   Báo cáo tư ̣xác điṇh chỉ tiêu tuyển sinh TS, Ths, ĐH năm 2019 

Số 432/ĐHCT- 

KHTH, ngày 

08/3/2019 Trường ĐHCT   

2 H8.08.01.03   Đề án tuyển sinh hệ chính quy       

  1   

Đề án tuyển sinh năm 2022 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2022/DATS2

022_TCT_120522.pdf Ngày 12/5/2022 Trường ĐHCT   

  2   

Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2

021_TCT_300321.pdf Ngày 30/03/2021 Trường ĐHCT   

  3   

Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/DATS2020_DHCT.p

df. Ngày 22/05/2020 Trường ĐHCT   

  4   

Đề án tuyển sinh năm 2019 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TCT_DATS_2019_0

50419.pdf Ngày 05/04/2019 Trường ĐHCT   

  5   

Đề án tuyển sinh năm 2018 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2018/TCT_D

ATS_020418.pdf Ngày 06/07/2018 Trường ĐHCT   

3   H1.01.01.07 

Báo cáo Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về các nội dung liên 

quan đến chương trình đào tạo ngành giáo dục công dân /10/2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

4 H8.08.01.04   

Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT đánh giá, đóng góp ý kiến và 

thông qua đề án tuyển sinh hằng năm   ĐHCT   

  1   

Biên bản họp thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo tuyển 

sinh năm 2022       

https://drive.google.com/drive/folders/1Jy10HH9AqDci3dg8-Crjii_sfwjAvyLS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UkmDFErFub4et1lhVWd6KASy4wSejSl-?usp=sharing
https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2021_TCT_300321.pdf
https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2021_TCT_300321.pdf
https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2021_TCT_300321.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1pFbSC03JctG1n00v6MBF7sZt1XuduETw?usp=sharing
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  2   

Biên bản họp thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo tuyển 

sinh năm 2021 

Số: 2881/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT Ngày 

01/12/2020 Trường ĐHCT   

  3   

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2020 lần 2 Ngày17/12/2019 Trường ĐHCT   

  4   

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2020 lần 1 Ngày 04/12/2019 Trường ĐHCT   

  5   

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2019 

Số: 335/BB-ĐHCT 

Ngày 25/02/2019 Trường ĐHCT   

  6   

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2019 

Số: 2838/BB-ĐHCT 

Ngày 25/12/2018 Trường ĐHCT   

  7   

Biên bản về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ 

chính quy đợt 2 - Năm 2018 

số:1731/BB-ĐHCT-

HĐTS Ngày 

25/8/2018 Trường ĐHCT   

  8   

Biên bản về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy 

đợt 1 - Năm 2018 

Số 1579/BB-ĐHCT-

HĐTS Ngày 

05/8/2018 Trường ĐHCT   

5 H8.08.01.05   

Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 

và tuyển sinh đại học hệ chính quy   Trường ĐHCT   

  1   Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 

1829KH-ĐHCT, ngày 

22/6/2022 Trường ĐHCT   

  2   

Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 điều chỉnh 

lần 2 

Số 1598/KH-ĐHCT, 

ngày 02/8/2021 Trường ĐHCT   

  3   Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 điều chỉnh 

Số 1473/KH-ĐHCT, 

ngày 21/7/2021 Trường ĐHCT   

https://drive.google.com/drive/folders/17SUOHmNMuT6yzgGcoS9OHIWvJQh8coAR?usp=sharing
javascript:;
javascript:;
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  4   Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021  

Số 971/KH-ĐHCT, 

ngày 20/5/2021 Trường ĐHCT   

  5   

Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điều chỉnh 

theo CV số 3313/BGDĐT-GDĐH, ngày 28/8/2020) 

Số 2017/KH-ĐHCT, 

ngày 31/8/2020 Trường ĐHCT   

  6   

Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 

và tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 

Số 845/KH-ĐHCT, 

ngày 26/04/2019 Trường ĐHCT   

  7   

Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 

và tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 

Số 843/KH-ĐHCT, 

ngày 03/05/2018 Trường ĐHCT   

5   H2.02.03.01 Link thông tin tuyển sinh   Trường ĐHCT   

    1 

Link thông tin tuyển sinh về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuan-dau-ra/598-giao-duc-cong-

dan.html 2022 Trường ĐHCT   

    2 

Link thông tin tuyển sinh Đại học chính quy của ĐHCT 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/thong-tin-tuyen-

sinh.html 2022 Trường ĐHCT   

    3 

Link trang thông tin về tuyển sinh Trường ĐH Cần Thơ 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/ 2022 Trường ĐHCT   

              

6    H3.03.02.06 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT   Trường ĐHCT   

    1 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2022 Năm 2022 Trường ĐHCT   

    2 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2021 Năm 2021 Trường ĐHCT   

    3 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2020 Năm 2020 Trường ĐHCT   

    4 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

    5 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2018 Năm 2018 Trường ĐHCT   

7 H8.08.01.07   Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy   Trường ĐHCT   

https://drive.google.com/drive/folders/1u_UIHfq4gmiO6VQob3iBjYTZ4VLYvFLZ?usp=sharing
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  1   Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 

Nhiều thông báo cho 

nhiều phương thức Trường ĐHCT   

  2   Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 

Nhiều thông báo cho 

nhiều phương thức Trường ĐHCT   

  3   

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2020 và điểm chuẩn theo phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 

Số 2359/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

04/10/2020 Trường ĐHCT   

  4   

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức xét 

tuyển học bạ THPT vào đại học chính quy năm 2020 

Số 1903/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

17/8/2020 Trường ĐHCT   

  5   

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2019 

Số 1742/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

08/8/2019 Trường ĐHCT   

  6   

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 

2018 

Số 1732/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

22/8/2018 Trường ĐHCT   

  7   

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2018 

Số 1598/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

05/8/2018 Trường ĐHCT   

8 H8.08.01.08   Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân       

  1   

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2022-2023  Năm 2022 P. CTSV   

  2   

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2021-2022 Năm 2021 P. CTSV   

  3   

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2020-2021  Năm 2020 P. CTSV   

  4   

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2019-2020  Năm 2019 P. CTSV   

  5   Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học Năm 2018 P. CTSV   

https://drive.google.com/drive/folders/18924xQGRB0KcbjAY7Xc3KuPRW-xofeTT?usp=sharing
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2018-2019  

9 H8.08.01.09   

Link về Chính sách ưu tiên tuyển sinh 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dai-tra/177-thong-

tin/895-chinh-sach-uu-tien.html. 2021 Trường ĐHCT   

10 H8.08.01.10   

Link thông tin và hình ảnh minh họa về Ngày hội tư vấn tuyển 

sinh; https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/2686-ngay-hoi-tu-van-

tuyen-sinh-huong-nghiep-2020-tai-truong-dai-hoc-can-tho.html 2021 Trường ĐHCT   

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H8.08.01.01 

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2017-

2022       

    1 

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển 

sinh độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Số: 08/2022/TT-

BGDĐT, ngày 

06/6/2022 BGDĐT   

    2 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh 

trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 

7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số: 16/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

01/6/2021 BGDĐT   

    3 

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

Số 09/2020/TT-

BGDĐT, ngày 

07/5/2020 BGDĐT   

    4 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại 

học hệ chính quy 

Số 02/2019/TT-

BGDĐT, ngày 

28/2/2019 BGDĐT   

    5 

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào 

tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Số 07/2018/TT-

BGDĐT, ngày 

01/3/2018 BGDĐT   

2   H8.08.01.03 Đề án tuyển sinh hệ chính quy       

    1 

Đề án tuyển sinh năm 2022 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2022/DATS2

022_TCT_120522.pdf Ngày 12/5/2022 Trường ĐHCT   

https://drive.google.com/drive/folders/1NIlAVbvfrHdNPVlxWDQFPYSb5eRLFZNc?usp=sharing
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    2 (2BS) 

Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2

021_TCT_300321.pdf Ngày 30/03/2021 Trường ĐHCT   

    3 

Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/DATS2020_DHCT.p

df. Ngày 22/05/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Đề án tuyển sinh năm 2019 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TCT_DATS_2019_0

50419.pdf Ngày 05/04/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Đề án tuyển sinh năm 2018 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2018/TCT_D

ATS_020418.pdf Ngày 06/07/2018 Trường ĐHCT   

    6 Đề án tuyển sinh năm 2017 hệ chính quy Ngày 30/03/2017 Trường ĐHCT   

    7 Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 

Số 113/BC-ĐHCT, 

ngày 27/01/2016 Trường ĐHCT   

3    H3.03.02.06 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT   Trường ĐHCT   

    1 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2022 Năm 2022 Trường ĐHCT   

    2 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2021 Năm 2021 Trường ĐHCT   

    3 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2020 Năm 2020 Trường ĐHCT   

    4 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

    5 Tờ rơi thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ 2018 Năm 2018 Trường ĐHCT   

4   H8.08.01.08 Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân       

    1 

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2022-2023  Năm 2022 P. CTSV   

    2 

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2021-2022 Năm 2021 P. CTSV   

    3 

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2020-2021  Năm 2020 P. CTSV   

    4 

Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học 

2019-2020  Năm 2019 P. CTSV   

    5 Danh sách sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân năm học Năm 2018 P. CTSV   

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2021_TCT_300321.pdf
https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2021_TCT_300321.pdf
https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2021/DATS2021_TCT_300321.pdf
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2018-2019  

5   H8.08.01.07 Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy       

    1 Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 

Nhiều thông báo cho 

nhiều phương thức Trường ĐHCT   

    2 Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 

Nhiều thông báo cho 

nhiều phương thức Trường ĐHCT   

    3 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2020 và điểm chuẩn theo phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 

Số 2359/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

04/10/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức xét 

tuyển học bạ THPT vào đại học chính quy năm 2020 

Số 1903/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

17/8/2020 Trường ĐHCT   

    5 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2019 

Số 1742/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

08/8/2019 Trường ĐHCT   

    6 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 

2018 

Số 1732/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

22/8/2018 Trường ĐHCT   

    7 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2018 

Số 1598/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

05/8/2018 Trường ĐHCT   

6 H8.08.02.01   Báo cáo kết quả tuyển sinh trình độ đại học   Trường ĐHCT   

  1   Công văn báo cáo kết quả tuyển sinh trình độ đại học năm 2022       

  2   Công văn báo cáo kết quả tuyển sinh trình độ đại học năm 2021       

  3   Công văn báo cáo kết quả tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 

Số 261/ĐHCT, ngày 

22/02/2021 Trường ĐHCT   

  4   Công văn báo cáo kết quả tuyển sinh trình độ đại học năm 2019 

Số 88/ĐHCT, ngày 

14/01/2020 Trường ĐHCT   
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  5   Đính kèm Báo cáo kết quả tuyển sinh 2019       

  6   Công văn nộp báo cáo thống kê năm học 2018 – 2019 

Số 1111/ĐHCT–

KHTH, ngày 

04/06/2019 Trường ĐHCT   

  7   Công văn báo cáo kết quả tuyển sinh trình độ đại học năm 2018 

Số 46/ĐHCT, ngày 

07/01/2019 Trường ĐHCT   

  8   Công văn báo cáo thống kê năm học 2017 – 2018 

Số 129/ ĐHCT – 

KHTH, ngày 

18/01/2018 Trường ĐHCT   

7 H8.08.02.02   

Báo cáo tổng kết năm học của ĐHCT (Phần đánh giá về công tác 

đào tạo và tuyển sinh)   Trường ĐHCT   

  1   

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 

2022-2023 của ĐHCT (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển 

sinh và đào tạo)       

  2   

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 

2021-2022 của ĐHCT (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển 

sinh và đào tạo) 

Số: 3685/BC-ĐHCT 

Ngày 31/12/2021 Trường ĐHCT   

  3   

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch công tác năm 

2020-2021 của ĐHCT (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển 

sinh và đào tạo) 

Số: 3037/BC-ĐHCT 

Ngày 17/12/2020 Trường ĐHCT   

  4   

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch công tác năm 

2019-2020 (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển sinh và đào 

tạo) 

Số: 2432/BC-ĐHCT 

Ngày 23/10/2019 Trường ĐHCT   

  5   

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác năm 

2018-2019 (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển sinh và đào 

tạo) 

Số: 2191/BC-ĐHCT 

Ngày 16/10/2018 Trường ĐHCT   

  6   

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và kế hoạch công tác năm 

2017-2018 (Trích Phần đánh giá về công tác đào tạo và tuyển 

sinh) 

Số: 2932/BC-ĐHCT 

Ngày 18/10/2017 Trường ĐHCT   



84 

8 H8.08.02.03   Báo cáo tổng kết và kế hoạch công tác năm học KKHCT       

  1   

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 

2022-2023 Năm 2022 KKHCT   

  2   

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 

2021-2022 Năm 2021  KKHCT   

  3   

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch công tác năm 

2020-2021 Năm 2020  KKHCT   

  4   

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch công tác năm 

2019-2020 Năm 2019 KKHCT   

  5   

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác năm 

2018-2019 

Số 85/BC-KHCT, 

ngày 13/9/2018 KKHCT   

9   H8.08.01.04 

Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT đánh giá công tác tuyển sinh; 

góp ý và thông qua đề án tuyển sinh hằng năm   Trường ĐHCT   

    1 

Biên bản họp thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo tuyển 

sinh năm 2022       

    2 

Biên bản họp thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo tuyển 

sinh năm 2021 

Số: 2881/BB-ĐHCT-

HĐKHĐT Ngày 

01/12/2020 Trường ĐHCT   

    3 

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2020 lần 2 Ngày17/12/2019 Trường ĐHCT   

    4 

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2020 lần 1 Ngày 04/12/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2019 

Số: 335/BB-ĐHCT 

Ngày 25/02/2019 Trường ĐHCT   

    6 

Biên bản họp Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2019 

Số: 2838/BB-ĐHCT 

Ngày 25/12/2018 Trường ĐHCT   
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    7 

Biên bản về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ 

chính quy đợt 2 - Năm 2018 

số:1731/BB-ĐHCT-

HĐTS Ngày 

25/8/2018 Trường ĐHCT   

    8 

Biên bản về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy 

đợt 1 - Năm 2018 

Số 1579/BB-ĐHCT-

HĐTS Ngày 

05/8/2018 Trường ĐHCT   

10 H8.08.02.04   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên hàng 

năm   BGDĐT   

  1   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 

2022   BGDĐT   

  2   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 

2021   BGDĐT   

  3   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 

2020   BGDĐT   

  4   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 

2019 

Số 1262/BGDĐT-

GDĐH, ngày 29/3/ 

2019 BGDĐT   

  5   

Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 

2018 

Số 181/TB-BGDĐT, 

ngày 30/3/2018 BGDĐT   

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học 

  

  

  

  

  

  

  

  

11   H3.03.01.02 

Quyết định Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/QĐVBHN-

BGDĐT, ngày 

15/5/2014 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo   

12 H8.08.03.01   

Các văn bản triển khai thực hiện đào tạo theo quy chế đào tạo tín 

chỉ       

  1   

Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-

BGDĐT, ngày 

15/08/2007 BGDĐT   
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  2   Công văn thực hiện chương trình TCH 

Số 1411/ĐHCT-ĐT, 

Ngày 07/08/2007 Trường ĐHCT   

13 H8.08.03.02   Cử viên chức làm cố vấn học tập   Trường ĐHCT   

  1   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2022 - 2023 cho các lớp chuyên ngành khóa 48       

  2   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2021 - 2022 cho các lớp chuyên ngành khóa 47 

Số 3683/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/10/2021 Trường ĐHCT   

  3   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2020 - 2021 cho các lớp chuyên ngành khóa 46 

Số 3880/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/11/2020 Trường ĐHCT   

  4   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2019 - 2020 cho các lớp chuyên ngành khóa 45 

Số 4369/QĐ-ĐHCT, 

ngày 02/10/2019 Trường ĐHCT   

  5   

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2018 - 2019 cho sinh viên khóa 44 

Số 4513/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/10/2018 Trường ĐHCT   

14   H2.02.03.03 Lịch sinh hoạt đầu khóa của SV ngành GDCD       

    1 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K45, 

46, 47, 48 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2022 Khoa KHCT   

    2 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K44, 

45, 46, 47 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2021 Khoa KHCT   

    3 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K43, 

44, 45, 46 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2020 Khoa KHCT   

    4 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K42, 

43, 44, 45 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2019 Khoa KHCT   
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    5 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K41, 

42, 43, 44 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2018 Khoa KHCT   

15 H8.08.03.03   Lịch sinh hoạt CVHT (TKB của CVHT) 

Nhiều lớp (lấy đại 

diện) Hệ Thống QL   

16   H5.05.04.01 

Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản lý điểm của 

GV và SV) https://www.ctu.edu.vn/vien-chuc.html -

https://www.ctu.edu.vn/nguoi-hoc.html   Trường ĐHCT   

17 H8.08.03.04   

Báo cáo thống kê tình hình trạng thiết bị tin học (phần cứng) giai 

đoạn 2009_2019 Ngày 31/03/2020 

Phòng quản trị 

thiết bị   

18 H8.08.03.05   

Link Các khu vực phủ sóng wifi phục vụ SV và các hoạt động 

chung https://helpdesk.ctu.edu.vn/khu-vuc-phu-song-wifi Năm 2021 Trường ĐHCT   

19 H8.08.03.06   

Quyết định và danh sách sinh viên ngành GDCD - KKHCT tốt 

nghiệp và xếp loại tốt nghiệp   Trường ĐHCT   

  1   

Quyết định và danh sách sinh viên ngành GDCD tốt nghiệp và 

xếp loại tốt nghiệp 2022 Năm 2022     

  2   

Quyết định và danh sách sinh viên ngành GDCD tốt nghiệp và 

xếp loại tốt nghiệp 2021 Năm 2021 Trường ĐHCT   

  3   

Quyết định và danh sách sinh viên ngành GDCD tốt nghiệp và 

xếp loại tốt nghiệp 2020 Năm 2020 Trường ĐHCT   

  4   

Quyết định và danh sách sinh viên ngành GDCD tốt nghiệp và 

xếp loại tốt nghiệp năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

  5   

Quyết định và danh sách sinh viên ngành GDCD tốt nghiệp và 

xếp loại tốt nghiệp năm 2018 Năm 2018 Trường ĐHCT   

20 H8.08.03.07   Bảng điểm học tập của sinh viên (Lấy từ HTQL) 

Nhiều lớp (lấy đại 

diện) Hệ thống QL   

21 H8.08.03.08   Quyết định công nhận điểm rèn luyện       

  1   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-

2023       

  2   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-

2022       
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  3   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-

2022       

  4   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-

2021 

Số 399/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/8/2021 Trường ĐHCT   

  5   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-

2021 

Số 88/QĐ-ĐHCT, 

ngày 05/02/2021 Trường ĐHCT   

  6   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2019-

2020 

Số 405/QĐ-ĐHCT, 

ngày 03/9/2020 Trường ĐHCT   

  7   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2019-

2020 

Số 69/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/02/2020 Trường ĐHCT   

  8   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2018-

2019 

Số 360/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/7/2019 Trường ĐHCT   

  9   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-

2019 

Số 65/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/1/2019 Trường ĐHCT   

  10   

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2017-

2018 

Số 319/QĐ-ĐHCT, 

ngày 03/7/2018 Trường ĐHCT   

22   H2.02.03.05 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy, từ năm 2017, 2019, 2020, 2021   Trường ĐHCT   

    1 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy năm 2021 

Số 1813/QĐ-ĐHCT, 

ngày 18/06/2021 Trường ĐHCT   
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    2 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy năm 2020 

Số 2093/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/08/2020 Trường ĐHCT   

    3 

Quyết định về việc Ban hành Quy định Công tác học vụ dành cho 

SV trình độ đại học chính quy năm 2019 

Số 2748/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/07/2019 Trường ĐHCT   

23   H1.01.01.01 Quyết định ban hành CTĐT       

  

  1 Quyết định ban hành CTĐT năm 2022. Số 3334/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/08/2022 

Trường ĐHCT 

  

  

  2 Quyết định ban hành CTĐT năm 2020. Số 1063/QĐ-ĐHCT, 

ngày 29/05/2020  

Trường ĐHCT 

  

  

  3 Quyết định ban hành CTĐT năm 2019. Số 3019/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/07/2019 

Trường ĐHCT 

  

  

  4 Quyết định ban hành CTĐT năm 2017. Số 5248/QĐ-ĐHCT, 

ngày 29/12/2017 

Trường ĐHCT 

  

  

  5 Quyết định ban hành CTĐT năm 2015. Số 5002/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2015 

Trường ĐHCT 

  

24 H5.05.02.07   Quyết định ban hành Sổ tay SV Trường ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/5/2020 Trường ĐHCT   

25 H8.08.03.09   

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện dành 

cho SV bậc đại học hệ chính quy   Trường ĐHCT   

  1   

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện dành 

cho SV bậc đại học hệ chính quy 

Số 78/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/1/2021 Trường ĐHCT   
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  2   

Quyết định ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện dành 

cho sinh viên đại học hệ chính quy 

Số 73/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/1/2017 Trường ĐHCT   

26 H8.08.03.10   

Link quy trình đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến 

https://dsa.ctu.edu.vn/images/upload/vbanply/2018/DRL/quytrin

h_DRL_tructuyen.pdf. 2021     

27 H8.08.03.11   

Link Tài liệu hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến. 

https://qldiem.ctu.edu.vn/ql/help/help_qldanhgiarenluyen.php?ph

=qldanhgiarenluyen&dt=quanly. 2021     

28   H5.05.01.02 Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên       

    1 Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K48 

Năm 2022, website 

phòng CTSV ĐHCT   

    2 Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K47 

Số 2085 /ĐHCT-

ĐGNLNN, ngày 

27/10/2021 ĐHCT   

    3 Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K.46 

Số 2064/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

03/09/2020 ĐHCT   

    4 Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K45 

Số 1661/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

31/097/2019 ĐHCT   

    5 Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K44 

Số 1550/ĐHCT-

DGNLNN, ngày 

01/08/2018 ĐHCT   

29 H8.08.03.12   

Thông báo về việc nộp văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông 

hoặc tương đương để kiểm tra       

  1   

Thông báo về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ 

thông hoặc tốt nghiệp Cao đẳng đối với sinh viên (Khoá 47) 

Số 171/CTSV, ngày 

07/7/2022 P. CTSV   

  2   

Thông báo về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ 

thông hoặc tốt nghiệp Cao đẳng đối với sinh viên (Khoá 46) 

Số 26/CTSV, ngày 

08/02/2022 P. CTSV   
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  3   

Thông báo về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ 

thông hoặc tốt nghiệp Cao đẳng đối với sinh viên (Khoá 45) 

Số 188/CTSV, ngày 

04/9/2020 P. CTSV   

  4   

Thông báo về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ 

thông hoặc tốt nghiệp Cao đẳng đối với sinh viên (Khoá 44) 

Số 180/CTSV, ngày 

04/7/2019 P. CTSV   

  5   

Thông báo về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ 

thông hoặc tốt nghiệp Cao đẳng đối với sinh viên (Khoá 43) 

Số 340/CTSV, ngày 

04/7/2018 P. CTSV   

30 H8.08.03.13   

Các quyết định về việc phân bổ định mức và cấp học bổng 

khuyến khích học tập các học kì cho sinh viên       

  1   

Quyết định về việc định mức học bổng khuyến khích học tập áp 

dụng từ học kì I năm học 2022-2023 

Số 2922/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

10/8/2022 Trường ĐHCT   

  2   

Quyết định về việc định mức học bổng khuyến khích học tập áp 

dụng từ học kì II năm học 2021-2022 

Số 452/QĐ – ĐHCT, 

ngày 25/02/2022 Trường ĐHCT   

  3   

Quyết định về việc định mức học bổng khuyến khích học tập áp 

dụng từ học kì I năm học 2021-2022 

Số 3280/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

20/08/2021 Trường ĐHCT   

  4   

Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập 

áp dụng từ học kì II năm học 2020-2021 

Số 263/QĐ – ĐHCT, 

ngày 22/02/2021 Trường ĐHCT   

  5   

Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập 

áp dụng từ học kì II năm học 2019-2020 

Số 116/QĐ – ĐHCT, 

ngày 13/01/2020 Trường ĐHCT   

  6   

Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập 

áp dụng từ học kì I năm học 2019-2020 

Số 4357/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

02/10/2019 Trường ĐHCT   

  7   

Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập 

áp dụng từ học kì II năm học 2018-2019 

Số 295/QĐ – ĐHCT, 

ngày 12/02/2019 Trường ĐHCT   



92 

  8   

Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập 

áp dụng từ học kì I năm học 2018-2019 

Số 3732/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

27/8/2018 Trường ĐHCT   

  9   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 1, 

năm học 2022-2023 

Số 3450/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

29/8/2022 Trường ĐHCT   

  10   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 2, 

năm học 2021-2022 

Số 165/QĐ – ĐHCT, 

ngày 14/03/2022 Trường ĐHCT   

  11   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 1, 

năm học 2021-2022 

Số 5580/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

15/12/2021 Trường ĐHCT   

  12   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 2, 

năm học 2020-2021 

Số 643/QĐ – ĐHCT, 

ngày 24/3/2021 Trường ĐHCT   

  13   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 2, 

năm học 2019-2020 

Số 499/QĐ – ĐHCT, 

ngày 03/3/2020 Trường ĐHCT   

  14   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 1, 

năm học 2019-2020 

Số 3804/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

03/9/2019 Trường ĐHCT   

  15   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 1, 

năm học 2017-2018 

Số 3762/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

13/10/2017 Trường ĐHCT   

  16   

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì 2, 

năm học 2017-2018 

Số 674/QĐ – ĐHCT, 

ngày 14/3/2018 Trường ĐHCT   

31 H8.08.03.14   Các quyết định khen thưởng sinh viên   Trường ĐHCT   
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  1   Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2022  

Số 3500/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/8/2022 Trường ĐHCT   

  2   Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2021  

Số 3361/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/8/2021 Trường ĐHCT   

  3   Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2020  

Số 2471/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/9/2020 Trường ĐHCT   

  4   Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2019 

Số 3374/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

16/8/2019 Trường ĐHCT   

  5   Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2018 

Số 3251/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

03/8/2018 Trường ĐHCT   

  6   Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2018 

Số 2454/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

22/6/2018 Trường ĐHCT   

  7   QĐ về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

3120/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/8/2021 Trường ĐHCT   

  8   Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

Số 3119/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/8/2021 Trường ĐHCT   

  9   Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2020 

Số 2472/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/9/2020 Trường ĐHCT   

  10   Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2019 

Số 2541/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

03/7/2019 Trường ĐHCT   
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  11   

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích Xuất sắc 

toàn khóa 2015-2019 

Số 2540/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

03/7/2019 Trường ĐHCT   

  12   Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2018 

Số 2455/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22/6/2018 Trường ĐHCT   

  13   Đề nghị khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 

Số 61/KHCT, ngày 

03/7/2019 KKHCT   

  14   Đề nghị khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2018 

Số 62/KHCT, ngày 

21/6/2018 KKHCT   

32 H8.08.03.15   Các quyết định khen thưởng sinh viên hoạt động phong trào       

  1   

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội 

thao truyền thống KKHCT năm 2019 

Số 03/QĐ-KHCT, 

ngày 10/01/2020 KKHCT   

  2   

Quyết định khen thưởng cá nhân tham gia tích cực trong Hội thao 

truyền thống KKHCT năm 2018 

Số 37/QĐ-KHCT, 

ngày 19/4/2018 KKHCT   

  3   

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức chương trình tham gia Hội diễn Văn nghệ truyền 

thống ĐHCT năm 2018 

Số 63/QĐ-KHCT, 

ngày 22/6/2018 KKHCT   

  4   

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống KKHCT năm 

2017 

Số 110/QĐ-KHCT, 

ngày 14/12/2017 KKHCT   

  5   

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội thao truyền thống KKHCT năm 2017 

Số 109/QĐ-KHCT, 

ngày 11/12/2017 KKHCT   

  6   Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên (hội thao Trường) 

Số 49/QĐ-KHCT, 

ngày 22/5/2017 KKHCT   
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  7   Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên (hội diễn Trường) 

Số 42/QĐ-KHCT, 

ngày 17/4/2017 KKHCT   

  8   

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội thao truyền thống KKHCT năm 2016 

Số 127/QĐ-KHCT, 

ngày 12/12/2016 KKHCT   

  9   

Quyết định khen thưởng cán bộ, sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong công tác tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống KKHCT 

năm 2016 

Số 126/QĐ-KHCT, 

ngày 12/12/2016 KKHCT   

33 H8.08.03.16   Thông báo Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên KKHCT       

  1   Thông báo kiểm tra thông tin học tập sinh viên năm 2022 

Số 215/CTSV, ngày 

19/8/2022 

Phòng Công tác 

Sinh viên (P. 

CTSV)   

  2   Thông báo kiểm tra thông tin học tập sinh viên năm 2021 

Số 79/CTSV, ngày 

25/3/2021 

Phòng Công tác 

Sinh viên (P. 

CTSV)   

  3   Thông tin tình hình học tập rèn luyện của sinh viên năm 2019 

Số 06/KHCT, ngày 

17/1/2019 KKHCT   

  4   

Phản hồi về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 

2021 

Số 76/KHCT, ngày 

27/9/2021 KKHCT   

  5   

Phản hồi về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 

2021 

Số 77/KHCT, ngày 

27/9/2021 KKHCT   

  6   

Phản hồi về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 

2019 

Số 66/KHCT, ngày 

06/8/2019 KKHCT   

  7           

34 H8.08.03.17   

Danh sách cảnh báo học vụ của SV ngành GDCD từ năm 2017 

đến 2022 Thống kê KKHCT   

35   H7.07.01.16 Ý kiến phản ánh của SV       

    1 

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung thuộc phạm vi Khoa) Năm 2019 Khoa KHCT   
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    2 

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung liên quan các đơn vị 

khác và Trường) Năm 2019 Khoa KHCT   

    3 

Tổng hợp ý kiến phản ánh và trả lời phản ánh, góp ý của SV phục 

vụ buổi tiếp xúc giữa Hiệu trưởng và đại biểu SV năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

    4 Biên bản tiếp xúc giữa Hiệu trưởng với đại biểu SV Năm 2016 đến 2019 Trường ĐHCT   

36   H5.05.02.04 Hộp thư góp ý của Trường ĐHCT       

    1 Hộp thư Trường ĐHCT   Trường ĐHCT   

    2 Hộp thư góp ý của KKHCT   KKHCT   

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có 

việc làm của người học 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H7.07.01.08 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ 

chức hoạt động của văn phòng khoa, viện, trung tâm và bộ môn 

trực thuộc ĐHCT 

Số 1052/QĐ - ĐHCT, 

ngày 25/03/2013 Trường ĐHCT   

2   H7.07.05.01 

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 

của ĐHCT 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/7/2014 Trường ĐHCT   

3   H5.05.01.03 

Quyết định về việc Công bố quy trình công tác tại Trường Đại 

học Cần Thơ (Quy trình liên quan đến đánh giá kết quả học tập) 

Số 5706/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/12/2016 Trường ĐHCT   

4 H8.08.04.01   Quy định của ĐHCT về công tác cố vấn học tập 

Số 3873/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/11/2020 Trường ĐHCT   

5   H5.05.02.07 Quyết định ban hành Sổ tay SV Trường ĐHCT 

Số 937/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/05/2020 Trường ĐHCT   

6   H8.08.03.02 Cử viên chức làm cố vấn học tập Nhiều CV, QĐ Trường ĐHCT   

    1 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2022 - 2023 cho các lớp chuyên ngành khóa 48       
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    2 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2021 - 2022 cho các lớp chuyên ngành khóa 47 

Số 3683/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/10/2021 Trường ĐHCT   

    3 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2020 - 2021 cho các lớp chuyên ngành khóa 46 

Số 3880/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/11/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2019 - 2020 cho các lớp chuyên ngành khóa 45 

Số 4369/QĐ-ĐHCT, 

ngày 02/10/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2018 - 2019 cho sinh viên khóa 44 

Số 4513/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/10/2018 Trường ĐHCT   

7 H8.08.04.02   CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ       

  1   CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2022       

  2   CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2021 

Số 75/KHCT, ngày 

08/9/2021 KKHCT   

  3   CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2020 

Số 92/KHCT, ngày 

29/9/2020 KKHCT   

  4   CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2019 

Số 71/KHCT, ngày 

15/8/2019 KKHCT   

  5   CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2018 

Số 75 /KHCT, ngày 

20/8/2018 KKHCT   

8   H2.02.03.03 Lịch sinh hoạt đầu khóa của SV ngành GDCD       

    1 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K45, 

46, 47, 48 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2022 Khoa KHCT   

    2 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K44, 

45, 46, 47 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2021 Khoa KHCT   
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    3 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K43, 

44, 45, 46 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2020 Khoa KHCT   

    4 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K42, 

43, 44, 45 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2019 Khoa KHCT   

    5 

Trích lịch sinh hoạt đầu năm học của sinh viên Khoa KHCT K41, 

42, 43, 44 và sinh viên trong thời gian đào tạo tối đa thuộc Khoa 

KHCT Năm 2018 Khoa KHCT   

9   H3.03.03.03 Kế hoạch học tập ngành GDCD       

    1 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.48 Năm 2022 KKHCT   

    2 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.47 Năm 2021 KKHCT   

    3 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.46 Năm 2020 KKHCT   

    4 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.45 Năm 2019 KKHCT   

    5 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.44 Năm 2018 KKHCT   

10   H5.05.01.06 Thông báo v/v học không tập trung       

    1 

Thông báo v/v học không tập trung trong học kỳ 1 (2021-2022) 

để phòng, chống dịch Covid 19 

Số 1605/TB-ĐHCT, 

ngày 03/8/2021 Trường ĐHCT   

    2 

Thông báo v/v học không tập trung để phòng, chống dịch Covid 

19 

Số 1171/TB-ĐHCT, 

ngày 15/6/2021 Trường ĐHCT   

    3 Thông báo v/v tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 

Số 1395/TB-ĐHCT, 

ngày 12/7/2021 Trường ĐHCT   

11   H5.05.01.04 Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần       

    1 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 

2022-2023 

Số 3470/ĐHCT-ĐT, 

ngày 07 tháng 11 năm 

2022 ĐHCT   

    2 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 

2022-2023 

Số 1649/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08 tháng 6 năm 

2022 ĐHCT   
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    3 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 

2021-2022 

Số 880/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06 tháng 4 năm 

2022 ĐHCT   

    4 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 

2021-2022 

Số 2195/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08/11/2021 ĐHCT   

    5 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 

2021-2022 

Số 1262/ĐHCT-ĐT, 

ngày 24/6/2021 ĐHCT   

    6 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 

2020-2021 

Số 721/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/4/2021 ĐHCT   

    7 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 

2020-2021 

Số 2874/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30/11/2020 ĐHCT   

    8 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 

2020-2021 

Số 1696/ĐHCT-ĐT, 

ngày 29/07/2020 ĐHCT   

    9 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 

2019-2020 

Số 960/ĐHCT-ĐT, 

ngày 21/05/2020 ĐHCT   

    10 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 

2019-2020 

Số 2371/ĐHCT-ĐT, 

ngày 17/10/2019 ĐHCT   

    11 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 

2019-2020 

Số 1115/ĐHCT-ĐT, 

ngày 05/06/2019 ĐHCT   

    12 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 

2018-2019 

Số 534/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/03/2019 ĐHCT   
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    13 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 

2018-2019 

Số 2319/ĐHCT-ĐT, 

ngày 29/10/2018 ĐHCT   

    14 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 

2018-2019 

Số 1139/ĐHCT-ĐT, 

ngày 11/06/2018 ĐHCT   

12 H8.08.04.03   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập   Trường ĐHCT   

  1   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2022 đợt 2 

Số 2718/ĐHCT-ĐT, 

ngày 31/8/2022 Trường ĐHCT   

  2   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2022 đợt 1 

Số 121/ĐHCT-ĐT, 

ngày 18/01/2022 Trường ĐHCT   

  3   

Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập Năm 2021 đợt 

2 

Số 1794/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08/09/2021 Trường ĐHCT   

  4   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2021 đợt 1 

Số 340/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30/03/202  Trường ĐHCT   

  5   

Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập Năm 2020 đợt 

2 

Số 36/ĐHCT-ĐT, 

ngày 22/09/2020 Trường ĐHCT   

  6   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2020 đợt 1 

Số 27/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06/01/2020 Trường ĐHCT   

  7   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2019 đợt 2 

Số 01/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08/01/2019 Trường ĐHCT   

  8   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2019 đợt 1 

Số 29/ĐHCT-ĐT, 

ngày 13/08/2019 Trường ĐHCT   

  9   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2018 đợt 2 

Số 46/ĐHCT-ĐT, 

ngày 13/08/2018 Trường ĐHCT   
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  10   Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2018 đợt 1 

Số 04/ĐHCT-ĐT, 

ngày 09/01/2018 Trường ĐHCT   

13 H8.08.04.04   Thông báo các lớp HP không đủ sỉ số bị xóa Nhiều năm Trường ĐHCT   

14 H8.08.04.05   Kế hoạch học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh   Trường ĐHCT   

  1   Lịch học GDQP&AN Khóa 48, học kỳ I, năm học 2022-2023 Ngày 31/9/2022 Trường ĐHCT   

  2   Lịch học GDQP&AN Khóa 47, học kỳ I, năm học 2021-2022 Ngày 26/8/2021 Trường ĐHCT   

  3   

Lịch học GDQP&AN Khóa 46, học kỳ I, năm học 2020-

2021(điều chỉnh) Ngày 21/10/2020 Trường ĐHCT   

  4   

Thông báo về việc sinh hoạt, đưa và đón sinh viên k46 học 

GDQP&AN, học kỳ 1, năm học 2020-2021 

Số 63/TB-ĐHCT-ĐT, 

Ngày 13/01/2021 Trường ĐHCT   

  5   

Thông báo về việc sinh hoạt, đưa và đón sinh viên k46 học 

GDQP&AN, học kỳ 1, năm học 2020-2021 

Số 3042/TB-ĐHCT-

ĐT, Ngày 17/12/2020 Trường ĐHCT   

  6   

Một số nội dung chuẩn bị của sinh viên tham gia học tập các học 

phần GDQP&AN tại Hòa An   TTGDQP   

15 H8.08.04.06   Đơn đề nghị mở lớp học phần Năm 2020 KKHCT   

16   H3.03.02.03 

Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công nhận học phần 

trong chương trình đào tạo hệ chính quy       

    1 

Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công nhận học phần 

trong chương trình đào tạo hệ chính quy 

Số 3003/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22/7/2021 Trường ĐHCT   

    2 

Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công nhận điểm học 

phần trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

Số 5339/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04/11/2019 Trường ĐHCT   

17 H8.08.04.07   

Hướng dẫn về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong 

chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy cho sinh viên 

được ĐHCT cử đi học tập ở nước ngoài 

Số 3570 /HD-ĐHCT, 

ngày 21/12/2016 Trường ĐHCT   
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18 H8.08.04.08   

Quyết định thành lập Hội đồng xét miễn và công nhận điểm học 

phần ĐHCT, nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 5204/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/11/2018 Trường ĐHCT   

19   H6.06.01.15 Hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp       

    1 Quyết định phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp   Khoa KHCT   

    2 Quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp   Khoa KHCT   

20 H8.08.04.09   Công tác hướng dẫn và KH thực hiện luận văn tốt nghiệp SV       

  1   Công tác hướng dẫn LVTN 

Số 65/KHCT, ngày 

16/8/2017 KKHCT   

  2   Kế hoạch tổ chức thực hiện học phần Luận văn tốt nghiệp 

Số 81/KHCT, ngày 

05/9/2018 KKHCT   

21 H8.08.04.10   

Các hướng dẫn và quy định đánh giá luận văn tốt nghiệp đại học 

của sinh viên       

  1   Hướng dẫn định dạng luận văn tốt nghiệp Năm 2021 KKHCT   

  2   Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp các khóa 40, 41, 42, 43, 44 Nhiều năm KKHCT   

  3   

Mẫu phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp 2021 KKHCT   

22   H5.05.02.06 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD       

    1 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD học kỳ 2 (2021-2022) Năm 2022 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

    2 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD học kỳ 1 (2020-2021) Năm 2020 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

    3 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD  học kỳ 2 (2018-2019) Năm 2019 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

    4 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp GDCD  học kỳ 1 (2018-2019) Năm 2018 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

23   H4.04.01.02 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sinh viên đi thực tập, thực tế 

ngoài trường, 2018 - 2022       

    1 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sinh viên đi thực tập, thực tế 

ngoài trường năm 2022 

Số 575/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/3//2022 ĐHCT   
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    2 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sinh viên đi thực tập, thực tế 

ngoài trường năm 2020 

Số 489/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/10//2020 ĐHCT   

    3 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sinh viên đi thực tập, thực tế 

ngoài trường năm 2019 

Số 266/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25/01//2019 ĐHCT   

    4 

Quyết định về việc thành lập Đoàn sinh viên đi thực tập, thực tế 

ngoài trường năm 2018 

Số 414/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/02/2018 ĐHCT   

24 H8.08.04.11   

Quyết định ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước 

ngoài 

Số 770/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/3/2017 Trường ĐHCT   

25   H3.03.03.08 

Các quyết định cử sinh viên và cấp học bổng đi học tập ngắn hạn 

nước ngoài   Trường ĐHCT   

    1 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ở nước ngoài 

năm 2019 

Số 6083/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/12/2019 Trường ĐHCT   

    2 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2019 

Số 6085/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/12/2019 Trường ĐHCT   

    3 V/v cử SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài 

số 109/CV-KHCT, 

ngày 6/12/2019 Khoa KHCT   

    4 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở 

nước ngoài năm 2018 

Số 5740/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06/12/2018 Trường ĐHCT   

    5 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2018 

Số 5741/QĐ-ĐHCT, 

ngày 6/12/2018 Trường ĐHCT   

26   H8.08.03.14 

Các quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập các 

học kì cho sinh viên       
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    1 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2022  

Số 3500/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/8/2022 Trường ĐHCT   

    2 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2021  

Số 3361/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/8/2021 Trường ĐHCT   

    3 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2020  

Số 2471/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/9/2020 Trường ĐHCT   

    4 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2019 

Số 3374/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

16/8/2019 Trường ĐHCT   

    5 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2018 

Số 3251/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

03/8/2018 Trường ĐHCT   

    6 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 2018 

Số 2454/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

22/6/2018 Trường ĐHCT   

    7 QĐ về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

3120/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/8/2021 Trường ĐHCT   

    8 Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

Số 3119/QĐ-ĐHCT, 

ngày 10/8/2021 Trường ĐHCT   

    9 Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2020 

Số 2472/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/9/2020 Trường ĐHCT   

    10 Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2019 

Số 2541/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

03/7/2019 Trường ĐHCT   
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    11 

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích Xuất sắc 

toàn khóa 2015-2019 

Số 2540/QĐ – 

ĐHCT, ngày 

03/7/2019 Trường ĐHCT   

    12 Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp năm 2018 

Số 2455/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22/6/2018 Trường ĐHCT   

    13 Đề nghị khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 

Số 61/KHCT, ngày 

03/7/2019 KKHCT   

    14 Đề nghị khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2018 

Số 62/KHCT, ngày 

21/6/2018 KKHCT   

27   H8.08.03.15 Các quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp       

    1 

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội 

thao truyền thống KKHCT năm 2019 

Số 03/QĐ-KHCT, 

ngày 10/01/2020 KKHCT   

    2 

Quyết định khen thưởng cá nhân tham gia tích cực trong Hội thao 

truyền thống KKHCT năm 2018 

Số 37/QĐ-KHCT, 

ngày 19/4/2018 KKHCT   

    3 

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức chương trình tham gia Hội diễn Văn nghệ truyền 

thống ĐHCT năm 2018 

Số 63/QĐ-KHCT, 

ngày 22/6/2018 KKHCT   

    4 

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống KKHCT năm 

2017 

Số 110/QĐ-KHCT, 

ngày 14/12/2017 KKHCT   

    5 

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội thao truyền thống KKHCT năm 2017 

Số 109/QĐ-KHCT, 

ngày 11/12/2017 KKHCT   

    6 Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên (hội thao Trường) 

Số 49/QĐ-KHCT, 

ngày 22/5/2017 KKHCT   
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    7 Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên (hội diễn Trường) 

Số 42/QĐ-KHCT, 

ngày 17/4/2017 KKHCT   

    8 

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội thao truyền thống KKHCT năm 2016 

Số 127/QĐ-KHCT, 

ngày 12/12/2016 KKHCT   

    9 

Quyết định khen thưởng cán bộ, sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong công tác tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống KKHCT 

năm 2016 

Số 126/QĐ-KHCT, 

ngày 12/12/2016 KKHCT   

28   H8.08.03.16 Các quyết định khen thưởng sinh viên hoạt động phong trào       

    1 

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội 

thao truyền thống KKHCT năm 2019 

Số 03/QĐ-KHCT, 

ngày 10/01/2020 KKHCT   

    2 

Quyết định khen thưởng cá nhân tham gia tích cực trong Hội thao 

truyền thống KKHCT năm 2018 

Số 37/QĐ-KHCT, 

ngày 19/4/2018 KKHCT   

    3 

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức chương trình tham gia Hội diễn Văn nghệ truyền 

thống ĐHCT năm 2018 

Số 63/QĐ-KHCT, 

ngày 22/6/2018 KKHCT   

    4 

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống KKHCT năm 

2017 

Số 110/QĐ-KHCT, 

ngày 14/12/2017 KKHCT   

    5 

Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội thao truyền thống KKHCT năm 2017 

Số 109/QĐ-KHCT, 

ngày 11/12/2017 KKHCT   

    6 Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên (hội thao Trường) 

Số 49/QĐ-KHCT, 

ngày 22/5/2017 KKHCT   
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    7 Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên (hội diễn Trường) 

Số 42/QĐ-KHCT, 

ngày 17/4/2017 KKHCT   

    8 

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức Hội thao truyền thống KKHCT năm 2016 

Số 127/QĐ-KHCT, 

ngày 12/12/2016 KKHCT   

    9 

Quyết định khen thưởng cán bộ, sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong công tác tổ chức Hội diễn Văn nghệ truyền thống KKHCT 

năm 2016 

Số 126/QĐ-KHCT, 

ngày 12/12/2016 KKHCT   

29 H8.08.04.12   

Các thông báo và công văn về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội; hỗ 

trợ chi phí học tập; miễn giảm học phí       

  1   

Thông báo về việc nộp hồ sơ; quyết định trợ cấp và thông báo 

nhân Trợ cấp xã hội 

Nhiều Thông báo và 

QĐ P. CTSV; ĐHCT   

  2   

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh 

viên Nhiều Thông báo P. CTSV   

  3   Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên Nhiều Thông báo P. CTSV   

30 H8.08.04.13   

Bảng danh mục thống kê các nguồn học bổng tài trợ của các đơn 

vị, tổ chức trong và ngoài nước dành cho sinh viên chính qui 

(giai đoạn: 2017-2022) 2022 KKHCT   

31   H7.07.01.16 Ý kiến phản ánh của SV       

    1 

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung thuộc phạm vi Khoa) Năm 2019 Khoa KHCT   

    2 

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung liên quan các đơn vị 

khác và Trường) Năm 2019 Khoa KHCT   

    3 

Tổng hợp ý kiến phản ánh và trả lời phản ánh, góp ý của SV phục 

vụ buổi tiếp xúc giữa Hiệu trưởng và đại biểu SV năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

    4 Biên bản tiếp xúc giữa Hiệu trưởng với đại biểu SV Năm 2016 đến 2019 Trường ĐHCT   

32   H5.05.02.04 Hộp thư góp ý của Trường ĐHCT       

    1 Hộp thư Trường ĐHCT   Trường ĐHCT   
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    2 Hộp thư góp ý của KKHCT   KKHCT   

33 H8.08.04.14   Điều tra sự hài lòng các BLQ       

  1   

Kế hoạch thực hiện công tác điều tra sự hài lòng của người dân 

đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 

Số 1766/ĐHCT-

KHTH, ngày 

13/08/2019 Trường ĐHCT   

  2   

Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục công năm 2019 của ĐHCT 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 Trường ĐHCT   

34 H8.08.04.15   

Link Hội chợ việc làm https://scs.ctu.edu.vn/quan-he-doanh-

nghiep/hoi-cho-viec-lam/223-hoi-cho-viec-lam-truong-dai-hoc-

can-tho-dot-1-nam-2021 Năm 2021 Trường ĐHCT   

35 H8.08.04.16   Các hoạt động ngoại khóa cho người học của ĐHCT       

  1   

Các thông báo hội thi tiếng hát tài năng, nghệ thuật Đại học Cần 

Thơ Nhiều năm Trường ĐHCT   

  2   Các thông báo kế hoạch – điều lệ hội thao truyền thống ĐHCT Nhiều năm Trường ĐHCT   

  3   

Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và 

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên ĐHCT Nhiều năm Trường ĐHCT   

36 H8.08.04.17   Các hoạt động ngoại khóa khác       

  1   Kế hoạch thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới  Nhiều năm Trường ĐHCT   

  2   Kế hoạch tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập tốt Nhiều năm Trường ĐHCT   

  3   

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo giao lưu chuyên đề "Cân bằng 

chuyện học và yêu để giới trẻ thành công" cho sinh viên năm 

2017   P. CTSV   

  4   Danh sách sinh viên nòng cốt của KKHCT Nhiều năm KKHCT   

  5   Kế hoạch hoạt động đền ơn đáp nghĩa  Nhiều năm     

  6   Kế hoạch tổ chức hội thi ngoại khóa khác Nhiều năm     

  7   Kế hoạch tổ chức tình nguyện hè Nhiều năm     

37 H8.08.04.18   

Các báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên và các báo 

cáo công tác hội và phong trào sinh viên ĐHCT        

  1   Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên ĐHCT Nhiều năm Đoàn Thanh niên   
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  2   Các báo cáo công tác hội và phong trào sinh viên  Nhiều năm Đoàn Thanh niên   

38 H8.08.04.19   Link Thông tin việc làm TĐCT: https://vieclam.ctu.edu.vn/ 2020     

39 H8.08.04.20   

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm sinh viên ngành GDCD 2018-

2022       

  1   Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SV ngành GDCD năm 2022 

Số 101/KHCT, ngày 

…/../2022 KKHCT   

  2   Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SV ngành GDCD năm 2021 

Số 101/KHCT, ngày 

17/11/2021 KKHCT   

  3   Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SV ngành GDCD năm 2020 

Số 100/KHCT, ngày 

05/11/2020 KKHCT   

  4   Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SV ngành GDCD năm 2019 

Số 104/KHCT, ngày 

27/11/2019 KKHCT   

  5   Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SV ngành GDCD năm 2018 

Số 101/KHCT, ngày 

…/…/2018 KKHCT   

40 H8.08.04.21   

Link Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp SV 

https://scs.ctu.edu.vn/ Năm 2021 Trường ĐHCT   

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H8.08.05.01   

Bản đồ hiện trạng địa hình kiến trúc cảnh quan và hạ tầng KT 

(TL: 1/500)   Trường ĐHCT   

2 H8.08.05.02   Các hình ảnh về nhà học MT Năm 2021 KKHCT   

3 H8.08.05.03   

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh 

trong ĐHCT 

Số 5976/QĐ-ĐHCT, 

ngày 23/12/2013 Trường ĐHCT   

4 H8.08.05.04   

Các nội quy, quy định đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy, 

nghiên cứu tại ĐHCT       

  1   Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự 

Số 309/KH-ĐHCT 

ngày 12/3/2014 Trường ĐHCT   
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  2   

Quyết định về việc ban hành nội quy ra, vào cổng ĐHCT (kèm 

theo nội quy) 

Số 1274/KH-ĐHCT 

ngày 09/5/2016 Trường ĐHCT   

  3   Nội quy về công tác nội trú tại Ký túc xá ĐHCT 2016-2017 Trường ĐHCT   

  4   Nội quy căn tin 

Số: 101/NQ-ĐHCT, 

ngày 23/01/2013 Trường ĐHCT   

  5   Nội quy sử dụng Trung tâm Học liệu ĐHCT Ngày 12/26/2019 Trường ĐHCT   

  6   Công văn về việc Quy định nội quy thư viện Ngày 21/8/2017 KKHCT   

5 H8.08.05.05   Các quy trình công tác sinh viên (Ảnh chụp Link các quy trình)       

6 H8.08.05.06   QĐ Ban hành Nội quy sử dụng nhà học, phòng học 

Số 4911/QĐ-ĐHCT, 

ngày 31/12/2012 Trường ĐHCT   

7   H8.08.04.21 

Link Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp SV 

https://scs.ctu.edu.vn/ Năm 2021 Trường ĐHCT   

8 H8.08.05.07   

Các thông báo về việc khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của 

người học   Trường ĐHCT   

  1   

Link Thông tin về y tế học đường tại Trường ĐH Cần Thơ: 

https://dsa.ctu.edu.vn/y-te.html       

  2   Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên năm 2019-2020 

Số 13a/KH-CTSV, 

ngày 08/01/2020 P. CTSV   

  3   Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên năm 2018-2019 

Số 496/KH-CTSV, 

ngày 06/11/2018 P. CTSV   

  4   Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K47 

Số 51/TB-CTSV, 

ngày 28/02/2022 P. CTSV   

  5   Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K46 

Số 249/TB-CTSV, 

ngày 03/12/2020  P. CTSV   

https://dsa.ctu.edu.vn/y-te.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te.html
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  6   Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K45 

Số 233/TB-CTSV, 

ngày 23/8/2019  P. CTSV   

  7   Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K44 

Số 389/TB-CTSV, 

ngày 27/8/2018  P. CTSV   

9 H8.08.05.08   

Link về các thông tin tư vấn sức khỏe, tâm lý 

https://dsa.ctu.edu.vn/ho-tro-online/483-dang-ky-tu-van-tam-ly-

suc-khoe-cho-hssv.html Năm 2022 Trường ĐHCT   

10 H8.08.05.09   Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm   Trường ĐHCT   

  1   

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2019 10/05/2019 Trường ĐHCT   

  2   

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2017 07/06/2017 Trường ĐHCT   

  3   

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2016 10/06/2016 Trường ĐHCT   

  4   

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2015 09/06/2015 Trường ĐHCT   

11 H8.08.05.10   Nội quy, Biên bản, thông báo về phòng cháy chữa cháy       

  1   

Quyết định ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại 

ĐHCT 

Số 1784/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/5/2013 Trường ĐHCT   

  2   

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy 

cơ sơ Trường đại học Cần Thơ 

Số 1611/QĐ-ĐHCT 

ngày 05/9/2007 Trường ĐHCT   

  3   Quyết định thành lập Tổ PCCC các đơn vị 

Số 1962/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   
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  4   QĐ Ban hành Quy định về PCCC 

Số 1961/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   

  5   QĐ Thành lập BCĐ PCCC 

Số 1960/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   

  6   QĐ Thành lập Đội PCCC 

Số 1963/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   

  7   QĐ Thành lập Đội PCCC Khu Hòa An 

Số 2907/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/07/2018 Trường ĐHCT   

  8   Các Biên bản dụng cụ PCCC năm 2016-2020 Nhiều biên bản Trường ĐHCT   

  9   Phương án phòng cháy chữa cháy khu I - ĐHCT ĐHCT - 11/2017 Trường ĐHCT   

  10   Phương án phòng cháy chữa cháy khu II - ĐHCT ĐHCT-2011 Trường ĐHCT   

  11   Phương án phòng cháy chữa cháy khu III - ĐHCT ĐHCT-2017 Trường ĐHCT   

  12   Thông báo kiểm tra công tác PCCC năm 2017 

Số 238/TB-

PCSPCCCS1, ngày 

13/02/2017 

Cảnh sát PCCC 

TP. Cần Thơ   

  13   Thông báo kiểm tra công tác PCCC năm 2015 

Số 107/TB-

PCSPCCCS1, ngày 

07/12/2015 

Cảnh sát PCCC 

TP. Cần Thơ   

  14   Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ĐHCT Ảnh chụp hoạt động Trường ĐHCT   

  15   Họp đồng sửa chữa bảo trì thiết bị PCCC 2017-2020 Nhiều năm Trường ĐHCT   

  16   Chứng nhận Bảo hiểu cháy nổ và rủi ro năm 2020 

Số 3453661, ngày 

14/11/2019 – Bảo 

Việt Hậu Giang 

Bảo Việt Hậu 

Giang   
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  17   Chứng nhận Bảo hiểu cháy nổ và rủi ro năm 2021 

Số 4830650, ngày 

07/12/2020 – Bảo 

Việt Hậu Giang 

Bảo Việt Hậu 

Giang   

  18   Chứng nhận Bảo hiểu cháy nổ và rủi ro năm 2022 

Số 5451778, ngày 

24/11/2021 – Bảo 

Việt Cần Thơ Bảo Việt Cần Thơ   

  19   

Biên bản nghiệm thu kết quả đo đạt kiểm tra điện trở, hệ thống 

chống sét các đơn vị trong Trường (2016-2022) Nhiều năm Trường ĐHCT   

12   H8.08.04.14 Điều tra sự hài lòng các BLQ       

    1 

Kế hoạch thực hiện công tác điều tra sự hài lòng của người dân 

đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 

Số 1766/ĐHCT-

KHTH, ngày 

13/08/2019 Trường ĐHCT   

    2 

Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục công năm 2019 của ĐHCT 

Số 219/ĐHCT, ngày 

11/02/2020 Trường ĐHCT   

13 H8.08.05.11   

Quyết định ban hành Quy định về công tác Tư vấn tâm lý, sức 

khỏe học sinh, sinh viên 

Số 4645/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/12/20 Trường ĐHCT   

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và hạ tầng 

Tiêu chí 9.1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học (giảng đường, phòng học, phòng đồ án/dự án…) đầy đủ và cập nhật giúp thực hiện hoạt động 

giáo dục và nghiên cứu. 

  

  

  1 H9.09.01.01   Báo cáo thống kê định kỳ quý 4/2021 

Số 31/BC - ĐHCT, 

ngày 06/01/2022 Trường ĐHCT   
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2   H8.08.02.02 

Báo cáo tổng kết năm học của ĐHCT (Phần đánh giá về công tác 

đào tạo và tuyển sinh)   Trường ĐHCT   

    1 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 

2022-2023 của ĐHCT (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển 

sinh và đào tạo)   Trường ĐHCT   

    2 

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 

2021-2022 của ĐHCT (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển 

sinh và đào tạo) 

Số: 3685/BC-

ĐHCTNgày 

31/12/2021 Trường ĐHCT   

    3 

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế hoạch công tác năm 

2020-2021 của ĐHCT (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển 

sinh và đào tạo) 

Số: 3037/BC-ĐHCT 

Ngày 17/12/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế hoạch công tác năm 

2019-2020 (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển sinh và đào 

tạo) 

Số: 2432/BC-ĐHCT 

Ngày 23/10/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác năm 

2018-2019 (Trích Phần đánh giá về công tác tuyển sinh và đào 

tạo) 

Số: 2191/BC-ĐHCT 

Ngày 16/10/2018 Trường ĐHCT   

    6 

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và kế hoạch công tác năm 

2017-2018 (Trích Phần đánh giá về công tác đào tạo và tuyển 

sinh) 

Số: 2932/BC-ĐHCT 

Ngày 18/10/2017 Trường ĐHCT   

3 H9.09.01.02   

Quyết định về việc ban hành nội quy sử dụng nhà học, phòng học 

trong Trường ĐHCT 

Số 4419/ QĐ- ĐHCT, 

ngày 31/12/2012 Trường ĐHCT   

4 H9.09.01.03   Thông báo bổ sung qũy phòng học học kỳ 1, năm học 2016- 2017 

Số 131/ĐT, ngày 

14/07/2016 P. ĐT   

5 H9.09.01.04   

Quyết định về việc phân giao đất, nhà cửa, vật kiến trúc cho các 

đơn vị quản lý, sử dụng 

Số 6031/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/11/2014 Trường ĐHCT   

6 H9.09.01.05   Sơ đồ Khoa KHCT Năm 2020 Khoa KHCT   

7 H9.09.01.06   Hình ảnh về khuôn viên Khoa KHCT Năm 2020 Khoa KHCT   
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8 H9.09.01.07   Kế hoạch kiểm kê tài sản Trường ĐHCT       

  1   Kế hoạch kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01.01.2022 

Số 76/ĐHCT/QTTB, 

ngày 12/01/ 2022 P. QTTB   

  2   Kế hoạch kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01.01.2021 

Số 260/ĐHCT/QTTB, 

ngày 22/02/ 2021 P. QTTB   

  3   Kế hoạch kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01.01.2020 

Số 02/ĐHCT/QTTB, 

ngày 17/01/2020 P. QTTB   

  4   Kế hoạch kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01.01.2019 

Số 

2748/ĐHCT/QTTB, 

ngày 17/12/ 2018 P. QTTB   

  5   Kế hoạch kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01.01.2018 

Số 

3521/ĐHCT/QTTB, 

ngày 30/12/2017 P. QTTB   

  6   Kế hoạch kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01.01.2017 

Số 129/ĐHCT-

QTTB, ngày 

28/01/2016 P. QTTB   

  7   Kế hoạch kiểm kê tài sản có đến 0 giờ, ngày 01.01.2016 

Số 268/ĐHCT/QTTB, 

ngày 12/02/2015 P. QTTB   

9 H9.09.01.08   Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản       

  1   

Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản 

năm 2022 

Số 2078/TB-ĐHCT 

ngày 25/10/2021 P. QTTB   
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  2   

Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản 

năm 2021 

Số 2687/TB-ĐHCT 

ngày 10/11/2020 P. QTTB   

  3   

Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản 

năm 2020 

Số 2487/TB- ĐHCT, 

ngày 30/10/2019 P. QTTB   

  4   

Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản 

năm 2019 

Số 2431/TB-ĐHCT, 

ngày 8/11/2018 P. QTTB   

10 H9.09.01.09   Cơ sở vật chất KTX       

  1   Hình ảnh khuôn viên KTX 2021 TTDV   

  2   Thông báo về việc sửa chữa lớn dãy nhà C2, C6, KTX Khu A 

Số 115/TB-PVSV, 

ngày 07/4/2017 TTDV   

11 H9.09.01.10   

Kinh phí phân giao của Trường ĐHCT dành cho các đơn vị trong 

Trường       

  1   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2021 

Số 621/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24/03/2021 Trường ĐHCT   

  2   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2020 

Số 201/QĐ-ĐHCT, 

ngày 17/01/2020 Trường ĐHCT   

  3   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2019 

Số 281/QĐ-ĐHCT, 

ngày 25/01/2019 Trường ĐHCT   

  4   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2018 

Số 330/QĐ-ĐHCT, 

ngày 20/02/2018 Trường ĐHCT   
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  5   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2017 

Số 5582/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/02/2017 Trường ĐHCT   

  6   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2016 

Số 210/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/01/2016 Trường ĐHCT   

  7   Quyết định về việc giao dự toán kinh phí năm 2015 

Số 789/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/03/2015 Trường ĐHCT   

12   H1.01.01.07 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT Cử nhân 

GDCD năm 2022 Oct-22 

BM.LSĐCSVN 

&TTHCM   

13 H9.09.01.11   Bảng thống kê máy tính phân bổ cho các Khoa/Phòng ban 2021 Trường ĐHCT   

14 H9.09.01.12   Bảng thống kê máy chiếu, tivi, thiết bị âm thanh cho các nhà học 2021 Trường ĐHCT   

15 H9.09.01.13   Sổ theo dõi tài sản cố định 2021 Khoa KHCT   

Tiêu chí 9.2. Thư viện và tài nguyên thư viện đầy đủ và cập nhật giúp thực hiện hoạt động giáo dục và nghiên cứu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H9.09.02.01   Link Trung tâm học liệu https://lrc.ctu.edu.vn Năm 2021 Trường ĐHCT   

  1   

Video giới thiệu https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/lrc-

video 2021 TTHL   

  2   

Giới thiệu hình ảnh 

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/facilities 2021 TTHL   

  3   Cơ sở vật chất TTHL_số liệu máy tính 2017 TTHL   

2 H9.09.02.02   Kinh phí phân giao cho đơn vị TTHL       

  1   

Bảng tổng hợp cơ cấu thu - chi Trường ĐHCT giai đoạn 2015 - 

2019 2019 Trường ĐHCT   

  2   

Nội dung kinh phí phân giao năm 2020 (Danh cho đơn vị: 

TTHL) 2020 Trường ĐHCT   

3 H9.09.02.03   Phát triển tài liệu của hệ thống thư viện trường 

Số 50/TTHL, ngày 

18/11/2019 TTHL   

4 H9.09.02.04   Báo cáo thống kê hiện trạng quản lý, sử dụng thư viện và TTHL Ngày 15/05/2020 TTHL   

5 H9.09.02.05   

Dự toán mua quyền truy cập bộ sách điện tử Ebrary Academic 

Complete 

Số 40/TTHL, ngày 

08/10/2019 TTHL   

https://lrc.ctu.edu.vn/
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6 H9.09.02.06   Thuyết minh dự toán kinh phí của TTHL       

  1   Thuyết minh dự toán kinh phí năm 2020 2020 TTHL   

  2   Thuyết minh dự toán kinh phí năm 2019 2019 TTHL   

  3   Thuyết minh dự toán kinh phí năm 2018 2018 TTHL   

  4   Thuyết minh dự toán kinh phí năm 2017 2017 TTHL   

  5   Thuyết minh dự toán kinh phí năm 2016 2016 TTHL   

7 H9.09.02.07   Phát triển nguồn tài liệu điện tử       

  1   

TTHL cập nhật danh mục nguồn tài liệu dạng điện tử dành cho 

NH và GV 2021 TTHL   

  2   

TTHL cập nhật danh mục nguồn tài liệu dạng điện tử dành cho 

GV 2021 TTHL   

8 H9.09.02.08   Hướng dẫn tìm, mượn, trả tài liệu Tháng 04/2020 Trường ĐHCT   

      

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/manual-instructions-online- 

search       

9 H9.09.02.09   Hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý thư viện điện tử (llib) 2014 TTHL   

10 H9.09.02.10   Số lượt CB và SV Khoa KHCT vào và mượn tài liệu tại TTHL       

  1   

Tổng hợp số lượt mượn tài liệu của SV và CB KKHCT trong hệ 

thống thư viện Trường năm 2017 - 2022 2021 TTHL   

  2   

Tổng hợp số lượt SV và CB KKHCT vào cổng TTHL và các thư 

viện khoa năm 2017 - 2022 2021 TTHL   

  3   

Tổng hợp số lượt SV và CB KKHCT truy cập dữ liệu nội sinh tại 

TTHL 2017 - 2022 2021 TTHL   

  4   

Chi tiết số lượt mượn tài liệu của SV và CB KKHCT trong hệ 

thống thư viện Trường năm 2017 - 2022 2021 TTHL   

  5   

Chi tiết số lượt SV và CB KKHCT vào cổng TTHL và các thư 

viện khoa năm 2017 - 2022 2021 TTHL   

  6   

Tổng hợp số lượng SV ngành GDCD vào cổng TTHL và các thư 

viện khoa từ năm 2017 - 2022 2021 TTHL   

  7   

Tổng hợp số lượt mượn tài liệu của SV ngành GDCD trong hệ 

thống thư viện Trường từ 2017 - 2022 2021 TTHL   
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  8   

Chi tiết số lượng SV ngành GDCD vào cổng TTHL và các thư 

viện khoa từ năm 2017 - 2022 2021 TTHL   

  9   

Chi tiết số lượt mượn tài liệu của SV ngành GDCD trong hệ 

thống thư viện Trường từ 2017 - 2022 2021 TTHL   

  10   

Tổng hợp số lượt SV ngành GDCD truy cập dữ liệu nội sinh tại 

TTHL 2017 - 2022 2021 TTHL   

  11   Chi tiết số lượt CB và SV KKHCT truy cập tào liệu số nội sinh 2021 TTHL   

  12   

Chi tiết số lượt SV KKHCT truy cập tào liệu số nội sinh từ 2017 

- 2022 2021 TTHL   

11 H9.09.02.11   Danh mục tài liệu ngành GDCD trong hệ thống thư viện ĐHCT       

  1   

Danh mục sách chuyên ngành GDCD  bổ sung từ nguồn ngân 

sách từ 2017 đến 2022 2021 TTHL   

  2   

Danh mục đầu sách liên quan ngành GDCD trong hệ thống thư 

viện ĐHCT 2020 TTHL   

12 H9.09.02.12   Dự toán kinh phí dành cho các thư viện chuyên ngành 2020 TTHL   

  1   KKHCT 2020 TTHL   

  2   KKHCT 2018, 2019 TTHL   

13 H9.09.02.13   Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động của TTHL       

  1   Báo cáo kết quả khảo sát trực tuyến của SV về TTHL Năm 2020 TTHL   

  2   Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động TTHL Năm 2019 TTHL   

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm và trang thiết bị đầy đủ và cập nhật giúp thực hiện hoạt động giáo dục và nghiên cứu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H9.09.03.01   

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Khu Hòa An  

https://dec.ctu.edu.vn/index.php 2021 TT GDQP&AN   

2 H9.09.03.02   

Giới thiệu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Khu 

Hòa An https://dec.ctu.edu.vn/index.php/gioi-thieu 2021 TT GDQP&AN   

3 H9.09.03.03   Bộ môn Giáo dục thể chất https://dpe.ctu.edu.vn 2021 BM.   

4 H9.09.03.04   Nội quy sử dụng máy tính công Ngày 02/01/2017 Trường ĐHCT   

5 H9.09.03.05   Danh sách các phòng máy tính công phục vụ đăng ký môn học Năm 2019 TT TTQTM   

6 H9.09.03.06   Danh mục các máy chủ Năm 2019 TT TTQTM   

7 H9.09.03.07   Công văn về việc ra soát thực trạng CSVC, thiết bị đào tạo 

Số 1441/BGDĐT 

ngày 13/04/2018 Bộ GDĐT   
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8 H9.09.03.08   Về việc triển khai thực hiện công văn số 1441 của BGDĐT 

Số 05 ngày 

15/05/2018 P. QTTB   

9 H9.09.03.09   Phiếu khảo sát đánh giá thực trạng CSVC và thiết bị đào tạo   Trường ĐHCT   

10 H9.09.03.10   Báo cáo thực trạng CSVC và thiết bị đào tạo 

Số 1304/BC-ĐHCT 

ngày 2/7/2018 Trường ĐHCT   

Tiêu chí 9.4. Cơ sở vật chất cho công nghệ thông tin gồm hạ tầng dành cho học tập trực tuyến đầy đủ và cập nhật giúp thực hiện hoạt động giáo dục và nghiên 

cứu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H9.09.04.01   Quyết định thành lập Trung tâm thông tin và quản trị mạng 

Số 1366/QĐ-ĐHCT, 

ngày 03/10/2018 Trường ĐHCT   

2   H7.07.05.01 

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng 

chức năng thuộc ĐHCT 

Số 2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/07/2014 Trường ĐHCT   

3 H9.09.04.02   Tình hình trang thiết bị tin hoc       

  1   

Báo cáo thống kê tình hình trang thiết bị tin hoc (phần cứng) giai 

đoan 2009_2019 Ngày 31/03/2020 P. QTTB   

  2   

Biểu mẫu khảo sát thông tin (Hiện trạng ứng dụng CNTT tại các 

cơ sở đào tạo đại học) 2019 Trường ĐHCT   

4 H9.09.04.03   

Các hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp cho 

TT TT&QTM ĐHCT       

  1   

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp cho TT 

TT&QTM ĐHCT năm 2021 

Số 01012021/HDDV- 

ĐHCT-VNPTCT, 

ngày 1/1/2021 Trường ĐHCT   

  2   

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp cho TT 

TT&QTM ĐHCT năm 2020 

Số 3112-19/HDDV- 

ĐHCT-VNPTCT, 

ngày 31/12/2018 Trường ĐHCT   
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  3   

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp cho TT 

TT&QTM ĐHCT năm 2019 

Số 3112-18/HDDV- 

ĐHCT-VNPTCT, 

ngày 31/12/2018 Trường ĐHCT   

  4   

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp cho TT 

TT&QTM ĐHCT năm 2018 

Số 2912-17/HDDV- 

ĐHCT-VNPTCT, 

ngày 29/12/2017 Trường ĐHCT   

  5   

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp cho TT 

TT&QTM ĐHCT năm 2017 

Số 01-17/HDDV- 

ĐHCT-VNPTCT, 

ngày 01/01/2017 Trường ĐHCT   

  6   

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp chcC 

TT TT&QTM ĐHCT năm 2016 

Số 40-15/HDDV- 

ĐHCT-VNPTCT, 

ngày 01/01/2016 Trường ĐHCT   

  7   

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trực tiếp cho TT 

TT&QTM ĐHCT năm 2015 

Số 10-15/HDDV- 

ĐHCT-VNPTCT, 

ngày 31/12/2014 Trường ĐHCT   

5 H9.09.04.04   Các phòng máy tính Trung tâm thông tin quản trị mạng Năm 2021 TTTTQTM   

6 H9.09.04.05   Quy định về sử dụng công nghệ thông tin tại ĐHCT Năm 2017 TT TTQTM   

  1   Nội quy sử dụng internet Ngày 02/01/2017 Trường ĐHCT   

  2   Nội quy sử dụng hộp thư điện tử (dành cho cán bộ) Ngày 02/01/2017 Trường ĐHCT   

  3   Nội quy sử dụng hộp thư điện tử (dành cho SV) Ngày 02/01/2017 Trường ĐHCT   

7   H5.05.04.01 

Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản lý điểm của 

GV và SV)  

https://www.ctu.edu.vn/vien-chuc.html 

https://www.ctu.edu.vn/nguoi-hoc.html Năm 2017 TT TTQTM   

8 H9.09.04.06   

Link các quy trình hỗ trợ hoạt động quản lý và đào tạo của TT 

TT&QTM   TT TTQTM   

  1   Quy trình xây dựng phần mềm Năm 2019 Trường ĐHCT   
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  2   

Quy trình phân quyền sử dụng các phân hệ phần mềm trong hệ 

thống thông tin tích hợp Năm 2019 Trường ĐHCT   

  3   Quy trình tiếp nhận và khắc phục/hỗ trợ khắc phục sự cố website Năm 2019 Trường ĐHCT   

  4   Quy trình tiếp nhận và đăng thông tin lên website trường Năm 2019 Trường ĐHCT   

  5   Quy trình cấp phát tài nguyên máy chủ phục vụ xây dựng website Năm 2019 Trường ĐHCT   

  6   Quy trình khắc phục, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng tại các đơn vị Năm 2019 Trường ĐHCT   

  7   Quy trình cấp tài khoản hộp thư/máy tính cho viên chức Năm 2019 Trường ĐHCT   

  8   

Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư/máy tính cho viên 

chức Năm 2019 Trường ĐHCT   

  9   Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư/máy tính cho SV Năm 2019 Trường ĐHCT   

9 H9.09.04.07   Trao máy tính cho tân tiến sĩ   Trường ĐHCT   

  1   Trao máy tính cho tân tiến sĩ 2019 Trường ĐHCT   

  2   Trao máy tính cho tân tiến sĩ 2018 Trường ĐHCT   

  3   Trao máy tính cho tân tiến sĩ 2017 Trường ĐHCT   

  4   Trao máy tính cho tân tiến sĩ 2015 Trường ĐHCT   

10 H9.09.04.08   

Link An toàn dữ liệu mạng, hướng dẫn bật firewall (bức tường 

lửa) trong các hệ điều hành window Năm 2019 Trường ĐHCT   

11 H9.09.04.09   Các cơ sở vật chất phục vụ học/thi trực tuyến   Trường ĐHCT   

  1   Triển khai kế hoạch giảng dạy hk 2, năm học 2019 - 2020 

Số 387/ĐHCT/ĐT, 

ngày 04/03/2020 Trường ĐHCT   

  2   

Tờ trình về việc sửa chữa phòng để chuyển đổi công năng thành 

phòng học trực tuyến 

Số 06/LKĐT, ngày 

21/02/2019 LKĐT   

  3   

Tiểu dự án đầu tư thiết bị và cải tạo các kho lưu trữ tại tầng 8 

Nhà ĐH, thành hệ thống các phòng học và dạy trực tuyến 2020 TTTTQTM   

  4   Hệ thống học tập trực tuyến www.elearning.ctu.edu.vn 2021 Trường ĐHCT   

  5   Hệ thống thi trực tuyến www.testing.ctu.edu.vn 2021 Trường ĐHCT   

  6   Trang Helpdesk - Hướng dẫn về dạy và học trực tuyến 2021 Trường ĐHCT   

  7   Triển khai hệ thống elearning mới và thi trực tuyến 2020 Trường ĐHCT   

  8   Triển khai sử dụng các phòng máy tính phục vụ thi trực tuyến 2020 Trường ĐHCT   
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  của Trường 

  9   

Gói thầu “Bản quyền phần mềm Webex Namer User Meeting 

năm 2020” 

Hợp đồng số: 

801178/SBDMN- 

ĐHCT/20 Trường ĐHCT   

  10   Gói thầu “Dịch vụ hội nghị trực tuyến” 

Hợp đồng số: 

801028/19/HĐKT Trường ĐHCT   

  11   Gói thầu “Dịch vụ hội nghị trực tuyến” 

Hợp đồng số: 

800877/18/HĐKT Trường ĐHCT   

  12   

Biên bản họp đánh giá ứng dụng CNTT trong giảng dạy không 

tập trung 

Số 728/BB-ĐHCT, 

ngày 16/03/2020 Trường ĐHCT   

  13   Biên bản họp về cơ sở vật chất cho đào tạo trực tuyến 

Số 1722/BB-ĐHCT, 

ngày 30/07/2020 Trường ĐHCT   

  14   Các công cụ hỗ trợ việc giảng dạy và học trên mạng Trường 2020 Trường ĐHCT   

  15   

Các công cụ video Conferencing được sử dụng để giảng dạy trực 

tuyến thời gian thực 2021 Trường ĐHCT   

  16   

Các công cụ video Conferencing được sử dụng để giảng dạy trực 

tuyến thời gian thực 2021 Trường ĐHCT   

  17   

Các công cụ video Conferencing được sử dụng để giảng dạy trực 

tuyến thời gian thực 2020 Trường ĐHCT   

  18   

Các công cụ video Conferencing được sử dụng để giảng dạy trực 

tuyến thời gian thực 2021 Trường ĐHCT   

12 H9.09.04.10           

  1   Triển khai Elearning và Testing 

Số 12/TTTT-QTM, 

ngày 23/03/2022 ttttqtm   

  2   Triển khai Elearning và Testing 

Số 24/TTTT-QTM, 

ngày 05/07/2021 ttttqtm   
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  3   Triển khai Elearning và Testing 

Số 06/TTTT-QTM, 

ngày 26/01/2021 ttttqtm   

  4   Triển khai Elearning và Testing 

Số 14/TTTT-QTM, 

ngày 15/07/2020 TTTTQTM   

  5   Triển khai Elearning và Testing 

Số 28/TTTT-QTM, 

ngày 20/12/2019 TTTTQTM   

  6   Báo cáo tình hình triển khai Elearning và thi trực tuyến 

Số 10/TTTT-QTM, 

ngày 28/05/2019 TTTTQTM   

13   H8.08.03.05 Các khu vực phủ sóng wifi phục vụ SV và các hoạt động chung Năm 2019 Trường ĐHCT   

14 H9.09.04.11   Kế hoạch phủ sóng wifi Trường ĐHCT       

  1   Điều chỉnh, bổ sung wifi khu 2 - ĐHCT 

Số 08/TTTT&QTM 

ngày 04/3/2017 TTTT-QTM   

  2   Kế hoạch phủ sóng wifi khu 2 - ĐHCT 

Số 23/TTTT&QTM 

ngày 15/11/2016 TTTTQTM   

15 H9.09.04.12   Kế hoạch mua sắm, nâng cấp, sửa chữa về công nghệ thông tin       

  1   Kế hoạch mua sắm công nghệ thông tin 2020 2020 TTTTQTM   

  2   Kế hoạch mua sắm công nghệ thông tin 2019 2019 TTTTQTM   

  3   Kế hoạch mua sắm công nghệ thông tin 2018 2018 TTTTQTM   

  4   Kế hoạch mua sắm công nghệ thông tin 2017 2017 TTTTQTM   

  5   Các biên bản bàn giao thiết bị Dự án nâng cấp Trường ĐHCT 2018 TTTTQTM   

  6   Kế hoạch đầu tư máy chủ 2016 TTTTQTM   

  7   Kế hoạch đầu tư kinh phí inernet 2019 TTTTQTM   

  8   Kế hoạch đầu tư kinh phí inernet 2017 ttttqtm   

  9   Kế hoạch đầu tư kinh phí HTTT 2019 ttttqtm   
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  10   Kế hoạch đầu tư kinh phí HTTT 2018 ttttqtm   

  11   Kế hoạch đầu tư kinh phí HTTT 2017 ttttqtm   

  12   Kế hoạch đầu tư kinh phí HTTT 2016 ttttqtm   

16 H9.09.04.13   Các hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng       

  1   Hợp đồng nâng cấp hệ thống thông tin Trường ĐHCT 2020 2020 Trường ĐHCT   

  2   

Gói thầu: “Xây dựng phần mềm hệ thống khảo sát việc làm SV 

tốt nghiệp ĐHCT” 

Số 1910A-18/HĐ- 

ĐHCT-ĐTTH, ngày 

19/10/2018 Trường ĐHCT   

  3   

Gói thầu: “Mođun phần mềm nâng cấp hệ thống lấy ý kiến trực 

tuyến các bên liên quan trong hệ thống thông tin tích hợp của 

ĐHCT” 

Số 1910B-18/HĐ- 

ĐHCT-ĐTTH, ngày 

19/10/2018 Trường ĐHCT   

  4   

Gói thầu: “Xây dựng phân hệ phần mềm quản lý phòng học và 

tiếp nhận phản ánh của SV về cơ sở vật chất và điều kiện học tập 

trong hệ thống thông tin tích hợp của ĐHCT” 

Số 1408-18/HĐ- 

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 14/08/2018 Trường ĐHCT   

  5   

Gói thầu; “Module quản lý hoạt động ngoại khóa trong hệ thống 

thông tin tích hợp của ĐHCT” 

Số 2912A-17/HĐ- 

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 29/12/2017 Trường ĐHCT   

  6   Gói thầu; “Nâng cấp hệ thống thông tin tích hợp của ĐHCT” 

Số 2912B-17/HĐ- 

ĐHCT- TTCNPM, 

ngày 29/12/2017 Trường ĐHCT   

  7   

Gói thầu: “Module phần mềm Đánh giá điểm rèn luyện trực 

tuyến trong hệ thống thông tin tích hợp ĐHCT năm 2017” 

Số 2807-17/HĐ- 

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 28/07/2017 Trường ĐHCT   
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  8   

Gói thầu: “Module phần mềm quản lý thu nhập cán bộ thuộc hệ 

thống thông tin tích hợp ĐHCT năm 2016” 

Số 3012A-16/HĐ- 

ĐHCT-TTCNPM, 

ngày 30/12/2016 Trường ĐHCT   

  9   

Gói thầu: “Phần mềm nâng cấp các phân hệ trong hệ thống thông 

tin tích hợp ĐHCT năm 2015” 

Số 194/2015/HĐPM- 

CNPM-PM, ngày 

31/12/2015 Trường ĐHCT   

17 H9.09.04.14   

Link Rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc của chiến dịch tấn công 

mạng có chủ đích (APT) tại Việt Nam Năm 2019 Trường ĐHCT   

18 H9.09.04.15   

Link Kiểm tra và sữa lỗi hệ điều hành máy tính phòng chống mã 

độc Wannacry Năm 2019 Trường ĐHCT   

19 H9.09.04.16   Kế hoạch CNTT giai đoạn 2017 - 2021 

Số 25, ngày 

06/10/2018 TTTTQTM   

20 H9.09.04.17   Link Kết quả xếp hạng ĐHCT theo Webometrics Năm 2020 

Webometrics 

ranks   

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, y tế và an toàn; điều kiện tiếp cận cho những cá nhân có nhu cầu đặc biệt được xác định và thực hiện 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21   H8.08.05.03 

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh 

trong Trường ĐHCT 

Số 5976/QĐ-ĐHCT, 

ngày 23/12/2013 Trường ĐHCT   

22   H8.08.05.04 

Các nội quy, quy định đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy, 

nghiên cứu tại ĐHCT   Trường ĐHCT   

    1 Kế hoạch về việc tăng cường an ninh trật tự trong Trường 

Số 2008/KH-ĐHCT 

ngày 29/10/2013 Trường ĐHCT   

    2 

Quyết định về việc ban hành nội quy ra, vào cổng ĐHCT (kèm 

theo nội quy) 

Số 1274/KH-ĐHCT 

ngày 09/5/2016 Trường ĐHCT   

    3 Nội quy về công tác nội trú tại Ký túc xá ĐHCT 2016-2017 Trường ĐHCT   

    4 Nội quy căn tin 

Số: 101/NQ-ĐHCT, 

ngày 23/01/2013 Trường ĐHCT   
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    5 Nội quy sử dụng trung tâm học liệu ĐHCT Ngày 12/26/2019 Trường ĐHCT   

    6 Công văn về việc Quy định nội quy thư viện Ngày 21/8/2017 KKHCT   

23 H9.09.05.01   

Quyết định ban hành quy định về sử dụng pano, băng rôn, áp 

phích, tờ rơi và bảng thông báo trong ĐHCT 

Số 4010/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/09/2013 Trường ĐHCT   

24 H9.09.05.02   Trang bị bảo hộ lao động       

  1   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho viên 

chức và Người lao động ĐHCT năm học 20192020 

Số 5450/ QĐ- ĐHCT, 

ngày 12/11/2019 Trường ĐHCT   

  2   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho viên 

chức và Người lao động ĐHCT năm học 20182019 

Số 5587/ QĐ- ĐHCT, 

ngày 29/11/2018 Trường ĐHCT   

  3   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho viên 

chức và Người lao động ĐHCT năm học 20172018 

Số 4750/ QĐ- ĐHCT, 

ngày 01/12/2017 Trường ĐHCT   

  4   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho viên 

chức và Người lao động ĐHCT năm học 20162017 

Số 5279/ QĐ- ĐHCT, 

ngày 01/12/2016 Trường ĐHCT   

  5   

Quyết định về việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho viên 

chức và Người lao động ĐHCT năm học 20152016 

Số 4987/ QĐ- ĐHCT, 

ngày 08/12/2015 Trường ĐHCT   

  6   

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách viên chức, người lao động 

được trang bị bảo hộ lao động năm học 2020 - 2021 

Số 1655/TB, ngày 27 

/7/2019 Trường ĐHCT   

  7   

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách viên chức, người lao động 

được trang bị bảo hộ lao động năm học 2019 - 2020 

Số 2409/TB, ngày 22 

/10/2019 Trường ĐHCT   

  8   

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách viên chức, người lao động 

được trang bị bảo hộ lao động năm học 2018 - 2019 

Số 2013/TB, ngày 27 

/9/2018 Trường ĐHCT   

  9   

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách viên chức, người lao động 

được trang bị bảo hộ lao động năm học 2017 - 2018 

Số 2560/TB, ngày 06 

/9/2017 Trường ĐHCT   

25   H8.08.05.09 Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm       
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    1 

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2019 10/05/2019 Trường ĐHCT   

    2 

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2017 07/06/2017 Trường ĐHCT   

    3 

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2016 10/06/2016 Trường ĐHCT   

    4 

Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và phục vụ các sự kiện năm 

2015 03/06/2015 Trường ĐHCT   

26   H8.08.05.10 Nội quy, Biên bản, thông báo về phòng cháy chữa cháy       

    1 

Quyết định ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại 

ĐHCT 

Số 1784/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/5/2013 Trường ĐHCT   

    2 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy 

cơ sơ Trường đại học Cần Thơ 

Số 1611/QĐ-ĐHCT 

ngày 05/9/2007 Trường ĐHCT   

    3 Quyết định thành lập Tổ PCCC các đơn vị 

Số 1962/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   

    4 QĐ Ban hành Quy định về PCCC 

Số 1961/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   

    5 QĐ Thành lập BCĐ PCCC 

Số 1960/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   

    6 QĐ Thành lập Đội PCCC 

Số 1963/QĐ-ĐHCT, 

ngày 30/5/2018 Trường ĐHCT   
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    7 QĐ Thành lập Đội PCCC Khu Hòa An 

Số 2907/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/07/2018 Trường ĐHCT   

    8 Các Biên bản dụng cụ PCCC năm 2016-2020 Nhiều biên bản Trường ĐHCT   

    9 Phương án phòng cháy chữa cháy khu I - ĐHCT ĐHCT - 11/2017 Trường ĐHCT   

    10 Phương án phòng cháy chữa cháy khu II - ĐHCT ĐHCT-2011 Trường ĐHCT   

    11 Phương án phòng cháy chữa cháy khu III - ĐHCT ĐHCT-2017 Trường ĐHCT   

    12 Thông báo kiểm tra công tác PCCC năm 2017 

Số 238/TB-

PCSPCCCS1, ngày 

13/02/2017 

Cảnh sát PCCC 

TP. Cần Thơ   

    13 Thông báo kiểm tra công tác PCCC năm 2015 

Số 107/TB-

PCSPCCCS1, ngày 

07/12/2015 

Cảnh sát PCCC 

TP. Cần Thơ   

    14 Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ĐHCT Ảnh chụp hoạt động Trường ĐHCT   

    15 Họp đồng sửa chữa bảo trì thiết bị PCCC 2017-2020 Nhiều năm Trường ĐHCT   

    16 Chứng nhận Bảo hiểu cháy nổ và rủi ro năm 2020 

Số 3453661, ngày 

14/11/2019 – Bảo 

Việt Hậu Giang 

Bảo Việt Hậu 

Giang   

    17 Chứng nhận Bảo hiểu cháy nổ và rủi ro năm 2021 

Số 4830650, ngày 

07/12/2020 – Bảo 

Việt Hậu Giang 

Bảo Việt Hậu 

Giang   

    18 Chứng nhận Bảo hiểu cháy nổ và rủi ro năm 2022 

Số 5451778, ngày 

24/11/2021 – Bảo 

Việt Cần Thơ Bảo Việt Cần Thơ   

    19 

Biên bản nghiệm thu kết quả đo đạt kiểm tra điện trở, hệ thống 

chống sét các đơn vị trong Trường (2016-2022) Nhiều năm Trường ĐHCT   

27   H8.08.05.01 

Bản đồ hiện trạng địa hình kiến trúc cảnh quan và hạ tầng KT 

(TL: 1/500)   Trường ĐHCT   

28   H8.08.05.02 Các hình ảnh về nhà học MT Năm 2021 KKHCT   
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29   H7.07.01.02 Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ       

    1 Về việc khám sức khỏe cho viên chức người, lao động năm 2022 

Số 85/CĐ, ngày 

22/8/2022 

Công đoàn 

Trường ĐHCT   

    2 

Hướng dẫn sử dụng kinh phí khám sức khỏe và tham quan nghỉ 

dưỡng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường 

Số 89/CV, ngày 

24/11/2021 

Công đoàn 

Trường ĐHCT   

    3 

Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người 

lao động năm 2020 

Số 56/CĐ, ngày 

23/7/2020 Trường ĐHCT   

    4 

Công văn về việc tầm soát bệnh cho công chức, viên chức, người 

lao động năm 2019 

Số 67/CV-CĐ, ngày 

31/08/2019 

Công đoàn 

Trường ĐHCT   

    5 

Về việc khám sức khỏe cho viên chức người - lao động năm 

2018 

61/CV-CĐ, ngày 

13/7/2018 

Công Đoàn 

Trường ĐHCT   

30   H8.08.05.07 

Các thông báo về việc khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của 

người học   Trường ĐHCT   

    1 

Link Thông tin về y tế học đường tại Trường ĐH Cần Thơ: 

https://dsa.ctu.edu.vn/y-te.html       

    2 Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên năm 2019-2020 

Số 13a/KH-CTSV, 

ngày 08/01/2020 P. CTSV   

    3 Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên năm 2018-2019 

Số 496/KH-CTSV, 

ngày 06/11/2018 P. CTSV   

    4 Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K47 

Số 51/TB-CTSV, 

ngày 28/02/2022 P. CTSV   

    5 Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K46 

Số 249/TB-CTSV, 

ngày 03/12/2020  P. CTSV   

    6 Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K45 

Số 233/TB-CTSV, 

ngày 23/8/2019  P. CTSV   

https://dsa.ctu.edu.vn/y-te.html
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te.html
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    7 Thông báo tổ chức khám SK đầu khóa SV K44 

Số 389/TB-CTSV, 

ngày 27/8/2018  P. CTSV   

31   H8.08.05.08 

Link về các thông tin tư vấn sức khỏe, tâm lý 

https://dsa.ctu.edu.vn/ho-tro-online/483-dang-ky-tu-van-tam-ly-

suc-khoe-cho-hssv.html Năm 2022 Trường ĐHCT   

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H10.10.01.01   

Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động đảm bảo 

chất lượng của ĐHCT 

Số 1086/QĐ -

ĐHCT,  ngày 

17/04/2014 ĐHCT   

2 H10.10.01.02   

Quyết định tổ chức: đổi tên TT Đảm bảo chất lượng và khảo 

thí thành TT quản lý chất lượng 

Số 1258/QĐ-

ĐHCT,  ngày 

24/04/2018 ĐHCT   

3 H10.10.01.03    Về việc lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

Số 394/TB-ĐHCT, 

ngày 18/03/2013 ĐHCT   

4 H10.10.01.04   

 Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ về 

CTĐT tại Trường ĐHCT 

Số 2378/KH-

ĐHCT, ngày 

12/12/2014 ĐHCT   

5 H10.10.01.05   Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan năm 2020 

số 255/KH-ĐHCT-

QLCL, ngày 

14/2/2020 TT QLCL   

6 H10.10.01.06   

Kế hoạch Về tổ chức hội nghị "cải thiện số lượng và chất 

lượng ý kiến phản hồi của các bên liên quan ĐHCT" năm 

2020 

số 1575/KH-

ĐHCT, ngày 

16/7/2020 TT QLCL   
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7 H10.10.01.07   Quyết định ban hành về lấy ý kiến các bên liên quan       

  1   

Quyết định ban hành về lấy ý kiến các bên liên quan năm 

2015 

Số 1640/QĐ-

ĐHCT, ngày 

20/8/2015 ĐHCT   

  2   

Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến phản hồi và 

góp ý từ các bên liên quan năm 2021 

Số 4784/QĐ-

ĐHCT, ngày 

18/11/2021 ĐH CT   

8   H5.05.01.03 

Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại Trường 

ĐHCT (Quy trình liên quan đến đánh giá kết quả học tập) 

Số 5706/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/12/2016 ĐHCT   

9 
  

H1.01.01.01 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo       

    1 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2022   ĐHCT   

    2 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2020 

Số 1063/QĐ-

ĐHCT, 29/05/2020 ĐHCT   

    3 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2019  

Số 3019/QĐ-

ĐHCT, ngày 

31/7/2019 ĐHCT   

    4 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2015 

Số 5002/QĐ-

ĐHCT, ngày 

31/12/2015 ĐHCT   

    5 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo năm 2014  

Số 2975/QĐ-

ĐHCT, ngày 

28/8/2014 ĐHCT   

10 H10.10.01.08   

Các website lấy ý kiến trực tuyến cho các bên liên quan Link 

cụ thể: https://oss.ctu.edu.vn/ Năm 2019 ĐHCT   

11   H3.03.02.04 

Công văn về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ 

người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên       

    1 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2022-2023 

Số 3394/ĐHCT-

QLCL, ngày 31 

/10/2022 TTQLCL   
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    2 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

học 2021-2022 

Số /ĐHCT-QLCL, 

ngày //2022 TTQLCL   

    3 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm 

học 2021-2022 

Số /ĐHCT-QLCL, 

ngày //2022 TTQLCL   

    4 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2021-2022 

Số 5/ĐHCT-QLCL, 

ngày 18/01/2022 TTQLCL   

    5 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

học 2020-2021 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 TTQLCL   

    6 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm 

học 2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 TTQLCL   

    7 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2020-2021 

Số 2669/QLCL, 

ngày 09/11/2020 TTQLCL   

    8 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

học 2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 TTQLCL   

    9 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

năm học 2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020  TTQLCL   

    10 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, 

năm học 2019-2020 

Số 34/QLCL, ngày 

18/9/2019 TTQLCL   

    11 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, 

năm học 2018-2019 

Số 15/QLCL, ngày 

07/05/2019 TTQLCL   

    12 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

năm học 2018-2019 

Số 03/QLCL, ngày 

12/02/2019 TTQLCL   
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    13 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, 

năm học 2018-2019 

Số 34/QLCL, ngày 

20/9/2018 TTQLCL   

12   H3.03.02.05 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên ngành GDCD       

    -1 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy 

ý kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2021-2022) 

Năm học 2021-

2022 TTQLCL   

    -2 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy 

ý kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2020-2021) 

Năm học 2020-

2021 TTQLCL   

    -3 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy 

ý kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2019-2020) 

Năm học 2019-

2020 TTQLCL   

    -4 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy 

ý kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2018-2019) 

Năm học 2018-

2019 TTQLCL   

13   

H1.01.03.01 

(6) 

Quyết định về việc thành lập bộ phận Thường trực, Tổ thư 

ký và Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Số 1750/QĐ-

ĐHCT, ngày 

15/06/2021 

Trường ĐHCT 

  

14   H1.01.01.07 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về CTĐT Cử 

nhân GDCD năm 2021   

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM   

15   

H10.10.01.0

9 

Công văn báo cáo hướng đến phát triển năng lực người học 

của BGDĐT 

Số 4612/BGDĐT-

GDTrH, ngày 

03/10/2017 BGDĐT   

16   H1.01.01.03 Biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT ngành GDCD   

BM 

LSĐCSVN&TT

HCM   

    1 

Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT.  Ngày 20/6/2022  BM 

LSĐ&TTHCM   

    2 

Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT. Ngày 19/11/2018 BM 

LSĐ&TTHCM   

17   H1.01.01.05 Biên bản họp Hội đồng Khoa về việc điều chỉnh CTĐT 04/12/2018 

Hội đồng Khoa 

KHCT   
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    1 

Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành 

GDCD. 

Ngày 5/6/2022  Hội đồng Khoa  

  

    2 

Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành 

GDCD. 

Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa 

  

18   H1.01.01.06 

Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD.   Tiểu ban 

KHGD   

    1 

Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 27/12/2018 Tiểu ban 

KHGD   

    2 

Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 27/12/2018 Tiểu ban 

KHGD   

19   

H10.10.01.1

0 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 

  ĐHCT 

  

    1 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2022 

  ĐHCT 

  

    2 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2021 

Số 3023/KH-

ĐHCT, ngày 

6/12/2020 

ĐHCT 

  

    3 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2020 

Số 2580/KH-

ĐHCT, ngày 

8/11/2019 

ĐHCT 

  

    4 

Kế hoạch xét tốt nghiệp và lấy ý kiến SV tốt nghiệp về 

CTĐT 2019 

Số 2433/KH-

ĐHCT, ngày 

9/11/2018 

ĐHCT 

  

20   H1.01.03.06 
Tổng hợp kết quả nhận xét, ĐG KTSP.   Khoa Sư phạm 

  

    1 
Tổng hợp kết quả  Năm 2021-2022 Khoa Sư phạm 

  

    2 
Tổng hợp kết quả  Năm 2020-2021 Khoa Sư phạm 

  

    3 
Tổng hợp kết quả  Năm 2019-2020 Khoa Sư phạm 

  

    4 
Tổng hợp kết quả  Năm 2018-2019 Khoa Sư phạm 

  

    5 
Tổng hợp kết quả  Năm 2017-2018 Khoa Sư phạm 

  

21   H1.01.03.07 
Tổng hợp kết quả nhận xét, ĐG TTSP. 

  
Khoa Sư phạm 
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    1 
Tổng hợp kết quả  Năm 2017-2018 Khoa Sư phạm 

  

    2 
 Tổng hợp kết quả  Năm 2018-2019 Khoa Sư phạm 

  

    3 
Tổng hợp kết quả  Năm 2019-2020 Khoa Sư phạm 

  

    4 
Tổng hợp kết quả  Năm 2020-2021 Khoa Sư phạm 

  

22 H10.10.01.11   

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2018-

2022       

  1   

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 và 

phương hướng 2022       

  2   

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 và 

phương hướng 2021 

Số: 33178/BC-

ĐHCT, ngày 

31/12/2021 ĐHCT   

  3   

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 và 

phương hướng 2020 

Số 318/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

20/02/2020 TT QLCL   

  4   

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2018 và 

phương hướng 2019 

Số 484/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

13/03/2019 TT QLCL   

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải tiến  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   

H3.03.01.02 Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 17/VBHN-

BGDĐT, ngày 

15/5/2014 

BGDĐT 

  

2   H1.01.03.01 
Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT: 

      

    1 

 Kế hoạch điều chỉnh CTĐT; Số 2222/KH-

ĐHCT,  ngày 

19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

    2 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH 

Số 2223/ĐHCT, 

ngày 19/10/2018 ĐHCT   

3   H1.01.03.01 
Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT: 

      

    

1 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4225/QĐ-

ĐHCT, ngày 

Trường ĐHCT 
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26/9/2018 

    

2  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh 

CTĐT. 

4235/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

    

3 Quyết định về thành lập Tiểu ban chuyên môn;  Số 3646/ QĐ-

ĐHCT,  ngày 

23/08/2018  

Trường ĐHCT 

  

    

4 Quyết định về việc thành lập bộ phận Thường trực, Tổ thư 

ký và Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Số 1750/QĐ-

ĐHCT, ngày 

15/06/2021 

Trường ĐHCT 

  

    

5 Quyết định về việc phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm 

định điều chỉnh CTĐT trình độ đại học  

Số 3550/ ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 

22/12/2021 

Trường ĐHCT 

  

    

6  Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4787/QĐ-

ĐHCT, ngày 

19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  

    

7 Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh 

CTĐT 

Số 4788/QĐ-

ĐHCT, ngày 

19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  

4   

H3.03.01.03 

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH   

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo   

    2 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 

quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT, ngày 

16/04/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào Tạo   

5   

H10.10.01.0

8 Các website lấy ý kiến trực tuyến cho các bên liên quan Năm 2019 ĐHCT   

6   
H1.01.03.01 

Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT:       

    

1 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4225/QĐ-

ĐHCT, ngày 

26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

    

2  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh 

CTĐT. 

4235/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 
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3 Quyết định về thành lập Tiểu ban chuyên môn;  Số 3646/ QĐ-

ĐHCT,  ngày 

23/08/2018  

Trường ĐHCT 

  

    

4  Kế hoạch điều chỉnh CTĐT; Số 2222/KH-

ĐHCT,  ngày 

19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

    

5 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH. Số 2223/ĐHCT,  

ngày 19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

    

6 Quyết định về việc thành lập bộ phận Thường trực, Tổ thư 

ký và Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Số 1750/QĐ-

ĐHCT, ngày 

15/06/2021 

Trường ĐHCT 

  

    

7 Quyết định về việc phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm 

định điều chỉnh CTĐT trình độ đại học  

Số 3550/ ĐHCT-

HĐKHĐT, ngày 

22/12/2021 

Trường ĐHCT 

  

    

8  Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4787/QĐ-

ĐHCT, ngày 

19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  

7   

H1.01.01.06 Biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD.   Tiểu ban 

chuyên môn   

    

1 Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 13/6/2022  Tiểu ban 

KHGD   

    

2 Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 27/12/2018 Tiểu ban 

KHGD   

8   
H1.01.01.05 Biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD   Hội đồng Khoa 

  

    

1 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành 

GDCD. 

Ngày 5/6/2022  Hội đồng Khoa  

  

    

2 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành 

GDCD. 

Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa 

  

9 H10.10.02.01 

  

Cử viên chức tham dự Hội thảo công tác đánh giá cấp CTĐT 

số 58/ĐHCT-

KHCT, ngày 

8/6/2018 Khoa KHCT   
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10 

H10.10.02.02   

Kế hoạch về tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng chương 

trình đào tạo năm 2020 

Số 36/KH-KHCT, 

ngày 5/6/2020 Khoa KHCT   

  

H10.10.02.03   

Báo cáo về kết quả thực hiện cải tiến chất lượng chương 

trình đào tạo năm 2020 (ngành Triết học) 

Số 37/BC-KHCT, 

ngày 5/6/2020 Khoa KHCT   

  1   Tập huấn xây dựng, quản lý và đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT 

Chứng nhận Ngày 

21/5/2017 

Viện Khoa học 

GDVN   

  2   

Tập huấn, Hội thảo về Phát triển chương trình đào tạo, năng 

lực nghiệp vụ sư phạm; Đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá 

Chứng nhận 

8/8/2018 

Trung tâm 

KĐGD, 

ĐHQG-HCM   

  3   Tập huấn Bồi dưỡng năng lực tự đánh giá CTĐT 

Chứng nhận 

20/9/2019 

Trung tâm 

KĐGD, 

ĐHQG-HCM   

  4   Tập huấn chuẩn bị báo cáo tự đánh giá CTĐT 

Chứng nhận 

5/10/2019 

Trung tâm 

KĐGD, 

ĐHQG-HCM   

11   H3.03.01.08 

Tập huấn, Hội thảo về Phát triển chương trình đào tạo, năng 

lực nghiệp vụ sư phạm; Đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá       

    1 

Danh sách giảng viên tham gia tập huấn phát triển năng lực 

nghiệp vụ sư phạm 

Số 79/KSP, ngày 

07/5/2019 Khoa Sư phạm   

    2 

Kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn trong chương trình 

Built-IT 

Số 2001/KH-

ĐHCT-BUILT-IT, 

ngày 07/02/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ   

    3 

Danh sách đăng ký tham dự Hội thảo tập huấn trong chương 

trình Built-IT Ngày 20/02/2020 

Trường Đại học 

Cần Thơ   

    4 V/v cử VC tham dự Hội thảo công tác đánh giá cấp CTĐT 

Số 58/ĐHCT-

KHCT, ngày 

08/06/2018 Khoa KHCT   
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12 H10.10.02.05   

Ảnh chụp giảng viên tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng 

dạy học, thiết kế chương trình, chuẩn đầu ra do các tổ chức 

liên kết với ĐHCT thực hiện        

13 H10.10.02.06   

Quy định về thiết kế chương trình đào tạo cố định cho năm 

thứ nhất (khóa 45) 

Số 10/ĐHCT-ĐT, 

ngày 28/3/2019 ĐHCT   

14 
  

H1.01.01.01 Quyết định ban hành CTĐT       

  

  1 Quyết định ban hành CTĐT năm 2022. Số 3334/QĐ-

ĐHCT, ngày 

24/08/2022 

Trường ĐHCT 

  

  

  2 Quyết định ban hành CTĐT năm 2020. Số 1063/QĐ-

ĐHCT, ngày 

29/05/2020  

Trường ĐHCT 

  

  

  3 Quyết định ban hành CTĐT năm 2019. Số 3019/QĐ-

ĐHCT, ngày 

31/07/2019 

Trường ĐHCT 

  

  

  4 Quyết định ban hành CTĐT năm 2017. Số 5248/QĐ-

ĐHCT, ngày 

29/12/2017 

Trường ĐHCT 

  

  

  5 Quyết định ban hành CTĐT năm 2015. Số 5002/QĐ-

ĐHCT, ngày 

31/12/2015 

Trường ĐHCT 

  

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù 

hợp với chuẩn đầu ra  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H5.05.01.03 

Quyết định về việc Công bố quy trình công tác tại Trường 

Đại học Cần Thơ (Quy trình liên quan đến đánh giá kết quả 

học tập) 

Số 5706/QĐ-

ĐHCT, ngày 

21/12/2016 ĐHCT   

2   H3.03.02.04 

Công văn về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ 

người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên       

    1 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2022-2023 

Số 3394/ĐHCT-

QLCL, ngày 31 

/10/2022 TTQLCL   

    2 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

Số /ĐHCT-QLCL, 

ngày //2022 TTQLCL   



141 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

học 2021-2022 

    3 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm 

học 2021-2022 

Số /ĐHCT-QLCL, 

ngày //2022 TTQLCL   

    4 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2021-2022 

Số 5/ĐHCT-QLCL, 

ngày 18/01/2022 TTQLCL   

    5 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm 

học 2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 

Trung tâm quản 

lý chất lượng   

    6 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm 

học 2020-2021 

Số 2669/QLCL, 

ngày 09/11/2020 

Trung tâm quản 

lý chất lượng   

    7 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm 

học 2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 

Trung tâm quản 

lý chất lượng   

    8 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

năm học 2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020  TTQLCL   

    9 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, 

năm học 2019-2020 

Số 34/QLCL, ngày 

18/9/2019 TTQLCL   

    10 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, 

năm học 2018-2019 

Số 15/QLCL, ngày 

07/05/2019 TTQLCL   

    11 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

năm học 2018-2019 

Số 03/QLCL, ngày 

12/02/2019 TTQLCL   

    12 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, 

năm học 2018-2019 

Số 34/QLCL, ngày 

20/9/2018 TTQLCL   

    13 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 

Số 02/ĐBCL&KT, 

ngày 27/2/2018 

Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng   
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năm học 2017-2018 và khảo thí 

3   H3.03.02.05 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên trường       

    1 

V/v thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên và thực hiện cải tiến chất 

lượng học kỳ I, năm học 2021-2022 

Số 5/QLCL, ngày 

18/01/2022 

Trung tâm 

Quản lý Chất 

lượng   

    2 

V/v thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên và thực hiện cải tiến chất 

lượng học kỳ III, năm học 2020-2021 

Số 2254/QLCL, 

ngày 16/11/2021 

Trung tâm 

Quản lý Chất 

lượng   

    3 

V/v thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên và thực hiện cải tiến chất 

lượng học kỳ II, năm học 2020-2021 

Số 2253/QLCL, 

ngày 16/11/2021 

Trung tâm 

Quản lý Chất 

lượng   

    4 

V/v thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên và thực hiện cải tiến chất 

lượng học kỳ I, năm học 2020-2021 

Số: 13/QLCL, ngày 

13/03/2021 

Trung tâm 

Quản lý Chất 

lượng   

    5 

V/v thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên và thực hiện cải tiến chất 

lượng học kỳ III, năm học 2019-2020       

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 

  

  

  

  

  

1   

H6.06.07.02 Đề tài NCKH cấp cơ sở do cán bộ thực hiện   Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng   

2   

H6.06.07.03 Danh mục seminar do cán bộ thực hiện   Trường ĐHCT 

Hiệu trưởng   

3   

H6.06.07.04 Bảng thống kê số liệu trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học 

của Khoa KHCT (2016-2021) Năm 2021 Khoa KHCT   

4   H6.06.01.13 

Báo cáo tổng kết NCKH của GV và SV giai đoạn từ 2018-

2022 

36/BC-BM 

26/10/2022 

Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 
  

5 H10.10.04.01 

  

Biên bản buổi tọa đàm Giải pháp đẩy mạnh hoạt động 

NCKH trong SV   

  Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   
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Tiêu chuẩn 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được 

đánh giá và cải tiến 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H10.10.05.01   Quyết định công nhận ĐHCT đạt chuẩn 

Số 

05/HDKDCLGD,  

ngày 20/04/2018 

Hội đồng kiểm 

định chất lượng 

giáo dục   

2 H10.10.05.02   Link các Website ĐHCT về chuyển giao công nghệ   ĐHCT   

  1   

Link Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và dịch vụ 

https://ctts.ctu.edu.vn/ Năm 2021 ĐHCT   

  2   

Link Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ 

https://ccac.ctu.edu.vn/ Năm 2021 ĐHCT   

  3   

Link giới thiệu Không gian sáng chế 

https://mis.ctu.edu.vn/gioi-thieu.html Năm 2021 ĐHCT   

3 H10.10.05.03   Phiếu lấy ý kiến về dịch vụ hỗ trợ Năm 2014 TT QLCL   

4 H10.10.05.04   

Kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát điều tra sự hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ công 

số 72/KHCT, ngày 

19/8/20219 Khoa KHCT   

5 H10.10.05.05   

V/v Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

công tác cố vấn, hỗ trợ và trải nghiệm học tập năm học 2019-

2020 

số 21/QLCL, ngày 

22/6/2020 TT QLCL   

6 H10.10.05.06   Kế hoạch điều chỉnh phủ sóng wifi 

Số 

23/TTTT&QTM, 

ngày 15/11/2016 

Trung tâm 

thông tin và 

quản trị mạng   

7   H8.08.03.02 Cử viên chức làm cố vấn học tập       

    1 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 

1, năm học 2022 - 2023 cho các lớp chuyên ngành khóa 48       

    2 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 

1, năm học 2021 - 2022 cho các lớp chuyên ngành khóa 47 

Số 3683/QĐ-

ĐHCT, ngày 

01/10/2021 Trường ĐHCT   

    3 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 

1, năm học 2020 - 2021 cho các lớp chuyên ngành khóa 46 

Số 3880/QĐ-

ĐHCT, ngày 

11/11/2020 Trường ĐHCT   
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    4 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 

1, năm học 2019 - 2020 cho các lớp chuyên ngành khóa 45 

Số 4369/QĐ-

ĐHCT, ngày 

02/10/2019 Trường ĐHCT   

    5 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 

1, năm học 2018 - 2019 cho sinh viên khóa 44 

Số 4513/QĐ-

ĐHCT, ngày 

11/10/2018 Trường ĐHCT   

8 H10.10.05.07   Nội quy sử dụng email của SV Ngày 02/01/2017 ĐHCT   

9 H10.10.05.08   

Link Triển khai 1000 maay1 tính: 

https://inac.ctu.edu.vn/component/content/article/48-tin-

tc/63-trin-khai-1000-may-tinh-cong-cng-phc-v-sinh-

vien.html 2015 ĐHCT   

10   H9.09.02.04 

Báo cáo thống kê hiện trạng quản lý, sử dụng thư viện và 

TTHL Ngày 15/05/2020 TTHL   

11 H10.10.05.09   

Email của Trưởng Khoa về việc bổ sung tài liệu tham khảo 

cho thư viện Khoa, phục vụ cho sinh viên chuyên ngành Ngày 7/4/2021 Khoa KHCT   

12 H10.10.05.10   

V/v đề nghị TTHL hỗ trợ tổ chức, sắp xếp và cài đặt chương 

trình quản lý tài liệu tại thư viện K.KHCT 

số 53/ĐHCT-

KHCT, ngày 

23/5/2017 Khoa KHCT   

13 

H10.10.05.11 

  

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

"Nâng cấp ĐHCT" sử dụng ODA của chính phủ Nhật Bản  

Số 938/QĐ-

BGDĐT, ngày 

27/03/2015 BGDĐT   

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   

H10.10.01.0

1 

Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động đảm bảo 

chất lượng của ĐHCT 

Số 1086/QĐ -

ĐHCT,  ngày 

17/04/2014 ĐHCT   

2   

H10.10.01.0

2 

Quyết định tổ chức: đổi tên TT Đảm bảo chất lượng và khảo 

thí thành TT quản lý chất lượng 

Số 1258/QĐ-

ĐHCT,  ngày 

24/04/2018 ĐHCT   

3   

H10.10.01.0

3  Về việc lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

Số 394/TB-ĐHCT, 

ngày 18/03/2013 ĐHCT   

4   H10.10.01.0  Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ về Số 2378/KH- ĐHCT   

https://inac.ctu.edu.vn/component/content/article/48-tin-tc/63-trin-khai-1000-may-tinh-cong-cng-phc-v-sinh-vien.html
https://inac.ctu.edu.vn/component/content/article/48-tin-tc/63-trin-khai-1000-may-tinh-cong-cng-phc-v-sinh-vien.html
https://inac.ctu.edu.vn/component/content/article/48-tin-tc/63-trin-khai-1000-may-tinh-cong-cng-phc-v-sinh-vien.html
https://inac.ctu.edu.vn/component/content/article/48-tin-tc/63-trin-khai-1000-may-tinh-cong-cng-phc-v-sinh-vien.html
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4 CTĐT tại Trường ĐHCT ĐHCT, ngày 

12/12/2014 

5   

H10.10.01.0

5 Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan năm 2020 

số 255/KH-ĐHCT-

QLCL, ngày 

14/2/2020 TT QLCL   

6   

H10.10.01.0

6 

Kế hoạch Về tổ chức hội nghị "cải thiện số lượng và chất 

lượng ý kiến phản hồi của các bên liên quan ĐHCT" năm 

2020 

số 1575/KH-

ĐHCT, ngày 

16/7/2020 TT QLCL   

7   

H10.10.01.0

7 

Quyết định ban hành về lấy ý kiến các bên liên quan năm 

2015 

Số 1640/QĐ-

ĐHCT, ngày 

20/8/2015 ĐHCT   

8   

H10.10.01.0

8 Các website lấy ý kiến trực tuyến cho các bên liên quan Năm 2019 ĐHCT   

9 H10.10.06.01   

Công văn hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của GV       

  1   

Thông báo về việc triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi 

của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ năm 

học 2010 - 2011 

Số 1094/TB-ĐHCT 

ngày 2/8/ 2010 ĐHCT   

  2   

Công văn hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của GV. 

Số 1276/BGDĐT, 

ngày 20/2/2008 Bộ GD&ĐT   

10   

H10.10.01.1

1 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2018-

2022       

    1 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 và 

phương hướng 2022       

    2 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 và 

phương hướng 2021 

Số: 33178/BC-

ĐHCT, ngày 

31/12/2021 ĐHCT   

    3 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 và 

phương hướng 2020 

Số 318/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

20/02/2020 TT QLCL   

11   4 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2018 và 

phương hướng 2019 

Số 484/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

13/03/2019 TT QLCL   
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H3.03.03.04 Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo ĐHCT mở rộng 

năm 2015 (về việc thêm học phần kỹ năng mềm) 

Số 2526/BB-

ĐHCT-HĐKHĐT, 

ngày 17/12/2015 

ĐHCT 

  

12 H10.10.06.02   Biên bản họp giao ban Khoa       

  1   

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo 

các Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể  Năm 2021 Khoa KHCT   

  2   

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo 

các Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể (Số 

96,91,88,73,66,59,42,32,27,23,19,15,13,11) Năm 2020 Khoa KHCT   

  3   

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo 

các Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể (Số 90, 87, 83, 80, 

59, 54, 40, 37, 30, 23, 01) Năm 2019 

Khoa KHCT 

  

  4   

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo 

các Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể Năm 2018 

Khoa KHCT 

  

  5   

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo 

các Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể Năm 2017 

Khoa KHCT 

  

  6   

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo 

các Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể Năm 2016 

Khoa KHCT 

  

13   H6.06.02.05 Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua       

    1 

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2021   Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   

    2 

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2020   Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   

    3 

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2019   Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   

    4 

Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua năm 2018   Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   
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    5 

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 

2021-2022 

Năm 2018 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   

    6 

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 

2020-2021 

Năm 2019 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   

    7 

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 

2019-2020 

Năm 2020 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM   

    8 

Biên bản họp xét thi đua khen thưởng của Bộ môn năm 

2018-2019 

Năm 2021 Bộ môn 

LSĐCSVN và 

TTHCM 
  

14   

H10.10.01.1

1 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng     

  

    1 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 và 

phương hướng 2022       

    2 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 và 

phương hướng 2021 

Số: 33178/BC-

ĐHCT, ngày 

31/12/2021 ĐHCT   

    3 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 và 

phương hướng 2020 

Số 318/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

20/02/2020 TT QLCL   

    4 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2018 và 

phương hướng 2019 

Số 484/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

13/03/2019 TT QLCL   

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Mã minh 

chứng dùng 

chung 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 
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1   

H1.01.03.09 Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/DATS2020_DHCT.p

df. 

Đề án tuyển sinh bổ sung năm 2020 Ngày 22/05/2020 Trường ĐHCT   

2   H8.08.01.03 

Đề án tuyển sinh năm 2019 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TCT_DATS_2019_0

50419.pdf Ngày 05/04/2019 Trường ĐHCT   

    1 

Đề án tuyển sinh năm 2018 hệ chính quy 

https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2018/TCT_D

ATS_020418.pdf Ngày 06/07/2018 Trường ĐHCT   

    2 Đề án tuyển sinh năm 2017 hệ chính quy Ngày 30/03/2017 Trường ĐHCT   

    3 Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 

Số 113/BC-ĐHCT, 

ngày 27/01/2016 Trường ĐHCT   

    4 Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy       

    5 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2020 và điểm chuẩn theo phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 

Số 2359/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

04/10/2020 Trường ĐHCT   

    6 

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức xét 

tuyển học bạ THPT vào đại học chính quy năm 2020 

Số 1903/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

17/8/2020 Trường ĐHCT   

3   H8.08.01.07 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2019 

Số 1742/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

08/8/2019 Trường ĐHCT   

    1 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 

2018 

Số 1732/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

22/8/2018 Trường ĐHCT   

    2 

Thông báo kết quả xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2018 

Số 1598/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

05/8/2018 Trường ĐHCT   
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    3 

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào Đại học hệ chính quy 

năm 2017 

Số 2387/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

15/08/2017 Trường ĐHCT   

    4 

Thông báo kết quả xét tuyển vào Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 

2017 

Số 2219/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

31/07/2017 Trường ĐHCT   

    5 

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học - năm 

2016 

Số 1781/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

01/9/2016 Trường ĐHCT   

    6 Thông báo kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015 

Số 1652/TB-ĐHCT-

HĐTS, ngày 

23/8/2015 Trường ĐHCT   

    7 

Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin (quản lý điểm của 

GV và SV) Năm 2017 TT TTQTM   

    8 

https://www.ctu.edu.vn/vien-chuc.html -

https://www.ctu.edu.vn/nguoi-hoc.html       

    9 

Danh sách các Quyết định SV ngành GDCD bị xóa tên từ khóa 

40 đến 44       

4   H5.05.04.01 Danh sách SV ngành GDCD bị xóa tên và nguyên nhân 2021 KKHCT   

5 H11.11.01.01   

Danh sách các Quyết định SV ngành GDCD bị xóa tên từ khóa 

40 đến 44       

6 H11.11.01.02   Danh sách SV ngành GDCD bị xóa tên và nguyên nhân 2021 KKHCT   

7 H11.11.01.03   Danh sách SV ngành GDCD thôi học và nguyên nhân 2021 KKHCT   

8 H11.11.01.04   Danh sách SV ngành GDCD tạm nghỉ học và thu nhận trở lại 2021 KKHCT   

9 H11.11.01.05   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 2021 2021 KKHCT   

  1   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 73/QĐ-ĐHCT, 

ngày 09 tháng 01 

năm 2020 Trường ĐHCT   

  2   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 1304/QĐ-ĐHCT, 

ngày 16 tháng 6 năm 

2020 Trường ĐHCT   
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  3   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 1592/QĐ-ĐHCT, 

ngày 07 tháng 7 năm 

2020 Trường ĐHCT   

  4   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 1845/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24 tháng 7 năm 

2020 Trường ĐHCT   

  5   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2053/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19 tháng 10 

năm 2020 Trường ĐHCT   

  6   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2997/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19 tháng 10 

năm 2020 Trường ĐHCT   

  7   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 43/QĐ-ĐHCT, 

ngày 7 tháng 1 năm 

2019 Trường ĐHCT   

  8   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2057/QĐ-ĐHCT, 

ngày 18 tháng 6 năm 

2019 Trường ĐHCT   

  9   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 3605/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22 tháng 8 năm 

2019 Trường ĐHCT   

  10   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 25/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04 tháng 1 năm 

2018 Trường ĐHCT   

  11   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2378/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13 tháng 8 năm 

2018 Trường ĐHCT   

  12   Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 3721/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06 tháng 9 năm 

2018 Trường ĐHCT   
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10   H7.07.01.08 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức 

hoạt động của văn phòng khoa, viện, trung tâm và bộ môn trực 

thuộc ĐHCT 

Số 1052/QĐ - 

ĐHCT,  ngày 

25/03/2013 Trường ĐHCT   

11   H7.07.01.11 Bản mô tả công việc của Văn phòng Khoa   Tháng 8/2022 Khoa KHCT   

12   H7.07.01.12 

Cơ cấu tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của văn phòng 

Khoa   VP Khoa   

13   H8.08.03.02 Cử viên chức làm cố vấn học tập       

    1 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2021 - 2022 cho các lớp chuyên ngành khóa 47 

Số 3683/QĐ-ĐHCT, 

ngày 01/10/2021 Trường ĐHCT   

    2 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2020 - 2021 cho các lớp chuyên ngành khóa 46 

Số 3880/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/11/2020 Trường ĐHCT   

    3 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2019 - 2020 cho các lớp chuyên ngành khóa 45 

Số 4369/QĐ-ĐHCT, 

ngày 02/10/2019 Trường ĐHCT   

    4 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2018 - 2019 cho sinh viên khóa 44 

Số 4513/QĐ-ĐHCT, 

ngày 11/10/2018 Trường ĐHCT   

    5 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 1, 

năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 43 

Số 3148/QĐ-ĐHCT, 

ngày 05/09/2017 Trường ĐHCT   

    6 

Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học tập cho sinh viên 

khóa 42 

Số 4351/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13/10/2016 Trường ĐHCT   

14   H6.06.04.13 Góp ý công tác cố vấn học tập 

Số 67/ĐHCT-CTSV, 

ngày 18/1/2016 Trường ĐHCT   
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Hồ sơ cố vấn học tập (Lý lịch trích ngang, số điện thoại cha mẹ 

và của SV, Group email, zalo  các lớp GDCD ĐHCT) Sep-18 

BM LSĐ CSVN 

& TT HCM   

15   H5.05.02.10 Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD        

    1 Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD K.48   

BM.LSĐCSVN 

&TT HCM   

    2 Biên bản họp cố vấn học tập với SV lớp GDCD K.47   

BM.LSĐCSVN 

&TT HCM   

16   H3.03.03.03 Kế hoạch học tập ngành GDCD       

    1 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.47 Năm 2021 KKHCT   

    2 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.46 Năm 2020 KKHCT   

    3 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.45 Năm 2019 KKHCT   

    4 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.44 Năm 2018 KKHCT   

    5 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.43 Năm 2017 KKHCT   

17   H8.08.04.02 CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ       

    1 CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2021 

Số 75/KHCT, ngày 

08/9/2021 KKHCT   

    2 CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2020 

Số 92/KHCT, ngày 

29/9/2020 KKHCT   

    3 CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2019 

Số 71/KHCT, ngày 

15/8/2019 KKHCT   

    4 CV đề nghị VC làm CVHT lớp chậm tiến độ năm 2018 

Số 75 /KHCT, ngày 

20/8/2018 KKHCT   

18   H5.05.01.04 Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần       

    1 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2022 

-2023 

Số 1649/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08 tháng 6 năm 

2022 Trường ĐHCT   

    2 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 

2021- 2022  

Số 880/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06 tháng 4 năm 

2022 Trường ĐHCT   
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    3 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 

2021- 2022  

Số 2195/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08/11/2021 Trường ĐHCT   

    4 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 

2021- 2022  

Số 1262/ĐHCT-ĐT, 

ngày 24/6/2021 Trường ĐHCT   

    6 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2020 

- 2021  

Số 721//ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/4/2021 Trường ĐHCT   

    7 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2020 

- 2021  

Số 2874//ĐHCT-

ĐT, ngày 

30/11/2020 Trường ĐHCT   

    8 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2019 

- 2020  

Số 960/ĐHCT-ĐT, 

ngày 21/05/2020 Trường ĐHCT   

    9 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2019 

- 2020  

Số 2371/ĐHCT-ĐT, 

ngày 17/10/2019 Trường ĐHCT   

    10 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2019 

- 2020  

Số 1115/ĐHCT-ĐT, 

ngày 05/06/2019 Trường ĐHCT   

    11 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2018 

- 2019 

Số 534/ĐHCT-ĐT, 

ngày 19/03/2019 Trường ĐHCT   

    12 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2018 

- 2019 

Số 2319/ĐHCT-ĐT, 

ngày 29/10/2018 Trường ĐHCT   

    13 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 2018 

- 2019 

Số 1139/ĐHCT-ĐT, 

ngày 11/06/2018 Trường ĐHCT   
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    14 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 

2017-2018 

Số 361/ĐHCT-ĐT, 

ngày 05/03/2018 Trường ĐHCT   

    15 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, năm học 2017 

- 2018 

Số 3082/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30/10/2017 Trường ĐHCT   

    16 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, năm học 

2017- 2018 

Số 1492/ĐHCT-ĐT, 

ngày 05/06/2017 Trường ĐHCT   

    17 

Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, năm học 2016 

- 2017 

Số 375/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06/03/2017 Trường ĐHCT   

19   H8.08.04.03 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập   Trường ĐHCT   

    -1 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập Năm 2021 đợt 2 

Số 1794/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08/09/2021 Trường ĐHCT   

    -2 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2021 đợt 1 

Số 340/ĐHCT-ĐT, 

ngày 30/03/202  Trường ĐHCT   

    -3 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập Năm 2020 đợt 2 

Số 36/ĐHCT-ĐT, 

ngày 22/09/2020 Trường ĐHCT   

    -4 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2020 đợt 1 

Số 27/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06/01/2020 Trường ĐHCT   

    -5 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2019 

Số 01/ĐHCT-ĐT, 

ngày 08/01/2019 Trường ĐHCT   

    -6 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2019 đợt 2 

Số 29/ĐHCT-ĐT, 

ngày 13/08/2019 Trường ĐHCT   

    -7 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2018 đợt 2 

Số 46/ĐHCT-ĐT, 

ngày 13/08/2018 Trường ĐHCT   
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    -8 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2018 đợt 1 

Số 04/ĐHCT-ĐT, 

ngày 09/01/2018 Trường ĐHCT   

    -9 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2017 

Số 50/ĐHCT-ĐT, 

ngày 07/08/2017 Trường ĐHCT   

    -10 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2017 

Số 03/ĐHCT-ĐT, 

ngày 03/1/2017 Trường ĐHCT   

    -11 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2016 

Số 132/ĐHCT-ĐT, 

ngày 4/08/2016 Trường ĐHCT   

    -12 Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập năm 2016 

Số 01/ĐHCT-ĐT, 

ngày 06/1/2016 Trường ĐHCT   

      Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT       

      Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2021 2021 P. ĐT   

      Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2020 2020 P. ĐT   

      Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2019 2019 P. ĐT   

      Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2018 2018 P. ĐT   

20   H1.01.03.01 Các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT:       

    1 

 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4225/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

    2 

Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh CTĐT. 4235/QĐ-ĐHCT, 

ngày 26/9/2018 

Trường ĐHCT 

  

    3 

Quyết định về thành lập Tiểu ban chuyên môn;  Số 3646/ QĐ-

ĐHCT, ngày 

23/08/2018  

Trường ĐHCT 

  

    4 

Kế hoạch điều chỉnh CTĐT; Số 2222/KH-ĐHCT, 

ngày 19/10/2018  

Trường ĐHCT 

  

    5 

 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH. Số 2223/ĐHCT, 

ngày 19/10/2018  

Trường ĐHCT 
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    6 

 Quyết định về việc thành lập bộ phận Thường trực, Tổ thư ký và 

Tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Số 1750/QĐ-ĐHCT, 

ngày 15/06/2021 

Trường ĐHCT 

  

    7 

 Quyết định về việc phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm định 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học  

Số 3550/ ĐHCT-

HĐKHĐT,  ngày 

22/12/2021 

Trường ĐHCT 

  

    8 

 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT. Số 4787/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  

    9 

Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh CTĐT Số 4788/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/11/2021 

Trường ĐHCT 

  

21   H3.03.03.03 Kế hoạch học tập ngành GDCD       

    1 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.47 Năm 2021 KKHCT   

    2 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.46 Năm 2020 KKHCT   

    3 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.45 Năm 2019 KKHCT   

    4 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.44 Năm 2018 KKHCT   

    5 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.43 Năm 2017 KKHCT   

22   H8.08.04.15 Link Hội chợ việc làm Năm 2021 Trường ĐHCT   

      

https://scs.ctu.edu.vn/quan-he-doanh-nghiep/hoi-cho-viec-

lam/223-hoi-cho-viec-lam-truong-dai-hoc-can-tho-dot-1-nam-

2021       

23   H8.08.04.12 

Các thông báo và công văn về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội; hỗ 

trợ chi phí học tập; miễn giảm học phí       

    1 

Thông báo về việc nộp hồ sơ; quyết định trợ cấp và thông báo 

nhân Trợ cấp xã hội 

Nhiều Thông báo và 

QĐ P. CTSV   

    2 

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh 

viên Nhiều Thông báo P. CTSV   

    3 Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên Nhiều Thông báo Trường ĐHCT   

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

https://scs.ctu.edu.vn/quan-he-doanh-nghiep/hoi-cho-viec-lam/223-hoi-cho-viec-lam-truong-dai-hoc-can-tho-dot-1-nam-2021
https://scs.ctu.edu.vn/quan-he-doanh-nghiep/hoi-cho-viec-lam/223-hoi-cho-viec-lam-truong-dai-hoc-can-tho-dot-1-nam-2021
https://scs.ctu.edu.vn/quan-he-doanh-nghiep/hoi-cho-viec-lam/223-hoi-cho-viec-lam-truong-dai-hoc-can-tho-dot-1-nam-2021
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1   H1.01.01.03 Biên bản họp điều chỉnh CTĐT ngành GDCD       

    1 

Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT. Ngày 19/11/2018 BM 

LSĐ&TTHCM   

    2 

Trích lục biên bản họp Tổ điều chỉnh CTĐT. Ngày 20/6/2022 BM 

LSĐ&TTHCM   

2   H1.01.01.04 Biên bản họp bộ môn lấy ý kiến về điểu chỉnh CTĐT       

    1 

Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV. Ngày 19/11/2018 

(chưa có) 

BM 

LSĐ&TTHCM   

    2 

 Trích lục biên bản họp BM lấy ý kiến GV về điều chỉnh CTĐT. Ngày 20/6/2022 BM 

LSĐ&TTHCM   

3   H1.01.01.05 Biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD.       

    1 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 4/12/2018 Hội đồng Khoa    

    2 Trích lục biên bản họp Hội đồng Khoa về CTĐT ngành GDCD. Ngày 5/6/2022 Hội đồng Khoa   

4   H1.01.01.06 Biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD       

    1 

 Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 27/12/2018 Tiểu ban KHGD 

  

    2 

Trích lục biên bản thẩm định CTĐT ngành GDCD. Ngày 13/6/2022 Tiểu ban KHGD 

  

5   H11.11.01.05 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 2021 KKHCT   

    1 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 73/QĐ-ĐHCT, 

ngày 09 tháng 01 

năm 2020 Trường ĐHCT   

    2 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 1304/QĐ-ĐHCT, 

ngày 16 tháng 6 năm 

2020 Trường ĐHCT   

    3 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 1592/QĐ-ĐHCT, 

ngày 07 tháng 7 năm 

2020 Trường ĐHCT   
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    4 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 1845/QĐ-ĐHCT, 

ngày 24 tháng 7 năm 

2020 Trường ĐHCT   

    5 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2053/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19 tháng 10 

năm 2020 Trường ĐHCT   

    6 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2997/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19 tháng 10 

năm 2020 Trường ĐHCT   

    7 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 43/QĐ-ĐHCT, 

ngày 7 tháng 1 năm 

2019 Trường ĐHCT   

    8 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2057/QĐ-ĐHCT, 

ngày 18 tháng 6 năm 

2019 Trường ĐHCT   

    9 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 3605/QĐ-ĐHCT, 

ngày 22 tháng 8 năm 

2019 Trường ĐHCT   

    10 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 25/QĐ-ĐHCT, 

ngày 04 tháng 1 năm 

2018 Trường ĐHCT   

    11 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 2378/QĐ-ĐHCT, 

ngày 13 tháng 8 năm 

2018 Trường ĐHCT   

    12 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên 

Số 3721/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06 tháng 9 năm 

2018 Trường ĐHCT   

6   H11.11.01.07 Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT       

    1 Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2021 2021 P. ĐT   

    2 Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2020 2020 P. ĐT   
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    3 Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2019 2019 P. ĐT   

    4 Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp ĐH chính quy Trường ĐHCT năm 2018 2018 P. ĐT   

7 H11.11.02.01   Danh sách SV ngành GDCD chậm tiến độ các khóa/năm       

8 H11.11.02.02   Hồ sơ chậm tiến độ ngành GDCD   KKHCT   

  1   

Danh sách SV k42 chậm tiến độ, nguyên nhân và KHHT tiếp 

theo   KKHCT   

  2   

Danh sách SV k43 chậm tiến độ, nguyên nhân và KHHT tiếp 

theo   KKHCT   

  3   

Danh sách SV k44 chậm tiến độ, nguyên nhân và KHHT tiếp 

theo   KKHCT   

  4   

Danh sách SV k45 chậm tiến độ, nguyên nhân và KHHT tiếp 

theo   KKHCT   

9   H11.11.01.04 Danh sách SV ngành GDCD tạm nghỉ học và thu nhận trở lại   KKHCT   

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H9.09.04.13 Các hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng       

    1 

Gói thầu:”Xây dựng phần mềm hệ thống khảo sát việc làm SV tốt 

nghiệp ĐHCT” 

Số 1910A-18/HĐ-

ĐHCT-ĐTTH, ngày 

19/10/2018 Trường ĐHCT   

    2 

Gói thầu “Modun: Phần mềm nâng cấp hệ thống lấy ý kiến trực 

tuyến các bên liên quan trong hệ thống thông tin tích hợp của 

Trường ĐHCT” 

Số 1910B-18/HĐ-

ĐHCT-ĐTTH, ngày 

19/10/2018 Trường ĐHCT   

2 H11.11.03.01   

Các văn bản hướng dẫn và triển khai khảo sát việc làm sinh viên 

tốt nghiệp       

  1   Về việc Thực hiện khảo sát việc làm của SVTN năm 2020 Số 372/ĐHCT QLCL   

  2   

Biên bản họp triển khai khảo sát tình hình việc làm của SVTN 

năm 2020 Số 431/BB-ĐHCT QLCL   

  3   Về việc thực hiện khảo sát việc làm của SVTN năm 2019 Số 638/ĐHCT QLCL   

  4   

Biên bản họp thông qua kết quả khảo sát tình hình việc làm 

SVTN năm 2019 Số 918/BB-ĐHCT QLCL   
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  5   

Về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của 

sinh viên tốt nghiệp 

Số 3943/BGĐT-

GDĐH, ngày 31 

tháng 8 năm 2018 Bộ GD&ĐT   

  6   

Về việc thực hiện khảo sát việc làm SVTN năm 2017 theo Công 

văn số 3943/BGDĐT-GDĐH của BGDĐT Số 2010/ ĐHCT QLCL   

  7   

Về việc phân công cán bộ phụ trách phần mềm khảo sát tình hình 

việc làm SVTN cấp đơn vị 

Số 22/QLCL, ngày 

18 tháng 6 năm 2018 QLCL   

  8   

Về việc thực hiện khảo sát việc làm của SVTN năm 2018 (Đợt 

tháng 8) 

Số 1656/ĐHCT, 

ngày 13 tháng 8 năm 

2018 QLCL   

  9   Về việc thực hiện khảo sát việc làm của SVTN năm 2017 

Số 717/ĐHCT, ngày 

18 tháng 4 năm 2017 QLCL   

  10   

Về việc thực hiện kết luận tại cuộc họp về khảo sát bên liên quan 

trong CTĐT và tình hình việc làm của SVTN tại Trường ĐHCT 

Số 2173/ĐHCT, 

ngày 21/10/2016 QLCL   

3   H10.10.01.01 

Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động đảm bảo chất 

lượng của ĐHCT 

Số 1086/QĐ -

ĐHCT,  ngày 

17/04/2014 Trường ĐHCT   

4   H10.10.01.02 Quyết định tổ chức: đổi tên TT QLCL thành TT QLCL 

Số 1258/QĐ-ĐHCT,  

ngày 24/04/2018 Trường ĐHCT   

5   H10.10.01.03 Về việc lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

Số 394/TB-ĐHCT, 

ngày 31/12/2015 Trường ĐHCT   

6   H10.10.01.04 

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ về CTĐT tại 

Trường ĐHCT 

Số 2378/KH-ĐHCT, 

ngày 12/12/2014 Trường ĐHCT   
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7   H10.10.01.05 Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan năm 2020 

số 255/KH-ĐHCT-

QLCL, ngày 

14/2/2020 TT QLCL   

8   H10.10.01.06 

Kế hoạch Về tổ chức hội nghị "cải thiện số lượng và chất lượng ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan ĐHCT" năm 2020 

số 1575/KH-ĐHCT, 

ngày 16/7/2020 TT QLCL   

9   H10.10.01.07 Quyết định ban hành về lấy ý kiến các bên liên quan năm 2015 

Số 1640/QĐ-ĐHCT, 

ngày 20/8/2015 Trường ĐHCT   

    1 Quyết định ban hành về lấy ý kiến các bên liên quan năm 2015 

Số 1640/QĐ-ĐHCT, 

ngày 20/8/2015 Trường ĐHCT   

    2 

Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến phản hồi và góp ý 

từ các bên liên quan năm 2021 

Số 4784/QĐ-ĐHCT, 

ngày 18/11/2021 Trường ĐHCT   

10   H10.10.01.08 Các website lấy ý kiến trực tuyến cho các bên liên quan Năm 2019 Trường ĐHCT   

11 H11.11.03.02   

Kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá CTĐT ĐH ngành 

GDCD giai đoạn 1: 2020-2021 

Số: 56 /KH-KHCT, 

ngày 10 tháng 7 năm 

2020 K KHCT   

12   H1.01.01.07 

Báo cáo Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về các nội dung liên 

quan đến chương trình đào tạo ngành giáo dục công dân 

Ngày // (BM cung 

cấp) 

BM 

LSĐ&TTHCM   

13 H11.11.03.03   

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 năm sau tốt 

nghiệp 

    

  

  1   

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 năm sau tốt 

nghiệp  

2020 KKHCT 

  

  2   

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 năm sau tốt 

nghiệp  

2019 KKHCT 

  

14 H11.11.03.04   Thống kê tình hình việc làm của sv các ngành Trường ĐHCT       

  1   

Thống kê tình hình việc làm của sv các ngành Trường ĐHCT 

năm 2020 2020 Trường ĐHCT   

  2   Thống kê tình hình việc làm của sv các ngành Trường ĐHCT 2019 Trường ĐHCT   
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năm 2019 

  3   

Thống kê tình hình việc làm của sv các ngành Trường ĐHCT 

năm 2018 2018 Trường ĐHCT   

15   H3.03.03.08 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài       

    1 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ở nước ngoài 

năm 2019 

Số 6083/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/12/2019 Trường ĐHCT   

    2 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2019 

Số 6085/QĐ-ĐHCT, 

ngày 12/12/2019 Trường ĐHCT   

    3 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở 

nước ngoài năm 2018 

Số 5740/QĐ-ĐHCT, 

ngày 06/12/2018 Trường ĐHCT   

    4 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2018 

Số 5741/QĐ-ĐHCT, 

ngày 6/12/2018 Trường ĐHCT   

    5 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2017 

Số 2780/QĐ-ĐHCT, 

ngày 16/8/2017 Trường ĐHCT   

    6 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2017 

Số 4390/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/11/2017 Trường ĐHCT   

    7 Quyết định cho phép sinh viên đi học tập ở nước ngoài năm 2017 

Số 4391/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/11/2017 Trường ĐHCT   

    8 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở 

nước ngoài năm 2017 

Số 4393/QĐ-ĐHCT, 

ngày 14/11/2017 Trường ĐHCT   
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    9 V/v cử SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài năm 2019 

số 109/CV-KHCT, 

ngày 6/12/2019 KKHCT   

    10 V/v cử VC và SV đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài năm 2017 

số 79/CV-KHCT, 

ngày 02/11/2017 KKHCT   

16 H11.11.03.05   Thống kê tình hình việc làm của SV Trường Đại học Vinh 

Chưa có, nhờ BM hỗ 

trợ     

  1   Thống kê tình hình việc làm của SV Trường Đại học SP Hà Nội       

  2   Thống kê tình hình việc làm của SV Trường Đại học Đồng Tháp       

  3   Thống kê tình hình việc làm của SV Trường Đại học An Giang       

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động NCKH của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 H11.11.04.01   Quyết định phê duyệt đề tài NCKH trong SV       

  1   

Kết quả bảo vệ đề cương NCKH SV đăng ký thực hiện năm 

2021. Tiểu ban KT – L - KHCT 2021 Trường ĐHCT   

  2   

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

của SV năm 2020 

Số  1075/QĐ-

ĐHCT, ngày 

29/5/2020 Trường ĐHCT   

  3   

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

của SV năm 2019 

Số  1133/QĐ-

ĐHCT, ngày 

23/4/2019 Trường ĐHCT   

  4   

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

của SV năm 2018 

Số  1921/QĐ-

ĐHCT, ngày 

25/5/2018 Trường ĐHCT   

  5   

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

của SV năm 2017 

Số  1868/QĐ-

ĐHCT, ngày 

28/4/2017 Trường ĐHCT   

  6   

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

của SV năm 2016 

Số  1850/QĐ-

ĐHCT, ngày 

8/6/2016 Trường ĐHCT   
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  7   

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

của SV năm 2015 

Số  1255/QĐ-

ĐHCT, ngày 

5/5/2015 Trường ĐHCT   

2   H4.04.03.01 

Văn bản hướng dẫn thực hiện và quản lý đề tài nghiên cứu khoa 

học của sinh viên 

Số 305/ĐHCT-

QLKH, ngày 

4/3/2009 Trường ĐHCT   

3   H4.04.03.03 

Danh sách đề tài NCKH của sinh viên Bộ môn LSĐCSVN và 

TTHCM Năm 2021 

BM LSĐCS và 

TTHCM   

4   H6.06.04.09 

Quyết định ban hành Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

ĐHCT 

Số 144/QĐ-ĐHCT, 

ngày 19/1/2016 Trường ĐHCT   

5 H11.11.04.02   Biểu mẫu đề tài NCKH trong SV  Năm 2020 Trường ĐHCT   

6 H11.11.04.03   

Danh mục các lãnh vực nghiên cứu ưu tiên trong nghiên cứu khoa 

học trong SV 

Năm 2019 

Trường ĐHCT   

  1   Danh mục các lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong SV năm 2020 2020 Trường ĐHCT   

  2   Các trọng tâm nghiên cứu khoa học của SV năm 2019 2019 Trường ĐHCT   

7 H11.11.04.04   

Thông báo đăng lý thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do SV thực 

hiện  

  

Trường ĐHCT   

  1   

Thông báo đăng lý thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do SV thực 

hiện năm 2020 

Số 34 /QLKH, ngày 

17/10/2019 

  

  

  2   

Thông báo đăng lý thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do SV thực 

hiện năm 2019 

Số 01/QLKH, ngày 

02/01/2019 

  

  

8 H11.11.04.05   

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên 

cứu khoa học trong sinh viên 

Số 4582/QĐ-ĐHCT, 

ngày 27/11/2017 Trường ĐHCT   

9   H3.03.03.03 Kế hoạch học tập ngành GDCD       

    1 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.47 Năm 2021 KKHCT   

    2 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.46 Năm 2020 KKHCT   

    3 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.45 Năm 2019 KKHCT   

    4 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.44 Năm 2018 KKHCT   
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    5 Kế hoạch học tập ngành GDCD K.43 Năm 2017 KKHCT   

10   H6.06.01.15 Hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp       

    1 Quyết định phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp   KKHCT   

    2 Quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp   KKHCT   

11   H8.08.04.09 Công tác hướng dẫn và KH thực hiện luận văn tốt nghiệp SV       

    1 Công tác hướng dẫn LVTN 

Số 65/KHCT, ngày 

16/8/2017 KKHCT   

    2 Kế hoạch tổ chức thực hiện học phần Luận văn tốt nghiệp 

Số 81/KHCT, ngày 

05/9/2018 KKHCT   

12   H8.08.04.10 

Các hướng dẫn và quy định đánh giá luận văn tốt nghiệp đại học 

của sinh viên       

    1 Hướng dẫn định dạng luận văn tốt nghiệp Năm 2021 KKHCT   

    2 Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp các khóa 40, 41, 42, 43 Nhiều năm KKHCT   

    3 

Mẫu phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp 2021 KKHCT   

13   H5.05.02.06 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp 

Năm 2018, 2019, 

2020     

    1 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp Năm 2020     

    2 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp Năm 2019 

BM LSĐCS và 

TTHCM   

    3 

Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo luận văn tốt 

nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp Năm 2018 

BM LSĐCS và 

TTHCM   

14 H11.11.04.06   Đề tài luận văn tốt nghiệp từ khóa 40 đến k43 

Chưa có, nhờ BM hỗ 

trợ     

  1   Đề tài luận văn tốt nghiệp từ khóa 43 2021 

BM LSĐCS và 

TTHCM   

  2   Đề tài luận văn tốt nghiệp từ khóa 42 2020 

BM LSĐCS và 

TTHCM   
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  3   Đề tài luận văn tốt nghiệp từ khóa 41 2019 

BM LSĐCS và 

TTHCM   

  4   Đề tài luận văn tốt nghiệp từ khóa 40 2018 

BM LSĐCS và 

TTHCM   

15   H7.07.01.08 

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức 

hoạt động của văn phòng khoa, viện, trung tâm và bộ môn trực 

thuộc ĐHCT 

Số 1052/QĐ - 

ĐHCT,  ngày 

25/03/2013 Trường ĐHCT   

16   H7.07.01.11 Bản mô tả công việc của Văn phòng Khoa   Tháng 8/2022 Khoa KHCT   

17   H7.07.01.12 

Cơ cấu tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của văn phòng 

Khoa   

Văn phòng 

KKHCT   

18 H11.11.04.07   Link Phòng quản lý khoa học – ĐHCT https://dra.ctu.edu.vn/       

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   H10.10.01.03 Về việc lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

Số 394/TB-ĐHCT, 

ngày 31/12/2015 Trường ĐHCT   

2   H10.10.01.04 

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ về CTĐT tại 

Trường ĐHCT 

Số 2378/KH-ĐHCT, 

ngày 12/12/2014 Trường ĐHCT   

3   H10.10.01.05 Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan năm 2020 

số 255/KH-ĐHCT-

QLCL, ngày 

14/2/2020 TT QLCL   

4   H10.10.01.06 

Kế hoạch Về tổ chức hội nghị "cải thiện số lượng và chất lượng ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan ĐHCT" năm 2020 

số 1575/KH-ĐHCT, 

ngày 16/7/2020 TT QLCL   

5   H10.10.01.07 Quyết định ban hành về lấy ý kiến các bên liên quan năm 2015 

Số 1640/QĐ-ĐHCT, 

ngày 20/8/2015 Trường ĐHCT   

    1 Quyết định ban hành về lấy ý kiến các bên liên quan năm 2015 

Số 1640/QĐ-ĐHCT, 

ngày 20/8/2015 Trường ĐHCT   
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    2 

Quyết định ban hành quy định thu thập ý kiến phản hồi và góp ý 

từ các bên liên quan năm 2021 

Số 4784/QĐ-ĐHCT, 

ngày 18/11/2021 Trường ĐHCT   

6   H10.10.01.08 

Các website lấy ý kiến trực tuyến cho các bên liên quan 

https://oss.ctu.edu.vn/ Năm 2019 Trường ĐHCT   

7   H10.10.01.11 Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2016-2021       

    1 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 và 

phương hướng 2021 

Số: 3178/BC-

ĐHCT, ngày 

31/12/2021 Trường ĐHCT   

    2 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 và 

phương hướng 2020 

Số 318/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

20/02/2020 TT QLCL   

    3 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2018 và 

phương hướng 2019 

Số 484/BC-

ĐHCT.QLCL, ngày 

13/03/2019 TT QLCL   

    4 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2017 và 

phương hướng 2018 

Số 12/BC-

ĐBCL&KT, ngày 

09/04/18 TT QLCL   

    5 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2016 và 

phương hướng 2017 

Số 52/BC-

ĐBCL&KT, ngày 

26/12/2016 TT QLCL   

    6 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2015 và 

phương hướng 2016 

Số 53/BC-

ĐBCL&KT, ngày 

22/12/2015 TT QLCL   

8   H10.10.06.02 Biên bản họp giao ban Khoa       

      Bổ sung năm 2021       

    1 

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các 

Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể (Số 

96,91,88,73,66,59,42,32,27,23,19,15,13,11) Năm 2020 KKHCT   
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    2 

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các 

Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể (Số 90, 87, 83, 80, 59, 54, 40, 

37, 30, 23, 01) Năm 2019 KKHCT   

    3 

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các 

Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể Năm 2018 KKHCT   

    4 

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các 

Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể Năm 2017 KKHCT   

    5 

Biên Bản v/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các 

Bộ môn, văn phòng khoa, đoàn thể Năm 2016 KKHCT   

    6 

Biên bản v/v xét và công nhận điểm HP các học phần lý luận 

chính trị 07/10/2019 KKHCT   

9   H1.01.01.07 

Báo cáo Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về các nội dung liên 

quan đến chương trình đào tạo ngành giáo dục công dân 

Ngày // (BM cung 

cấp) 

BM 

LSĐ&TTHCM   

10   H3.03.02.04 

Công văn về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người 

học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên       

    1 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2020-2021 

Số 1360/ĐHCT-

QLCL, ngày 

07/07/2021 

TTQLCL 

  

    2 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2020-2021 

Số 686/ĐHCT-

QLCL, ngày 

12/04/2021 

TTQLCL 

  

    3 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2020-2021 

Số 2669/QLCL, 

ngày 09/11/2020 

TTQLCL 

  

    4 

V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2019-2020 

Số 33/QLCL, ngày 

31/07/2020 

TTQLCL 

  

    5 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2019-2020 

Số 13/QLCL, ngày 

4/5/2020  TTQLCL   



169 

    6 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2019-2020 

Số 34/QLCL, ngày 

18/9/2019 TTQLCL   

    7 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, năm học 

2018-2019 

Số 15/QLCL, ngày 

07/05/2019 TTQLCL   

    8 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2018-2019 

Số 03/QLCL, ngày 

12/02/2019 TTQLCL   

    9 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2018-2019 

Số 34/QLCL, ngày 

20/9/2018 TTQLCL   

    10 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2017-2018 

Số 02/ĐBCL&KT, 

ngày 27/2/2018 

TTQLCL 

  

    11 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

Số 2642/ĐHCT-

ĐBCL&KT, ngày 

15/09/2017 

TTQLCL 

  

    12 

Về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực 

tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 

2016-2017 

Số 173/ ĐHCT-

ĐBCL&KT, ngày 

09/2/2017 

TTQLCL 

  

11   H3.03.02.05 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên ngành GDCD       

    1 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2020 -2021) 

Năm học 2020 -

2021 TTQLCL   

    2 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2019 - 2020) 

Năm học 2019 -

2020 TTQLCL   

    3 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2018 -2019) 

Năm học 2018 -

2019 TTQLCL   

    4 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2017 -2018) 

Năm học 2017 -

2018 TTQLCL   
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    5 

Kết quả hệ thống lấy kiến sinh viên học lớp lý thuyết về lấy ý 

kiến hoạt động giảng dạy, (hk1 và 2, năm học 2016 2017) Năm học 2016-2017 TTQLCL   

12   H7.07.01.16 Ý kiến phản ánh của SV       

      Bổ sung 2020-2021       

    1 

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung thuộc phạm vi Khoa) Năm 2019 KKHCT   

    2 

Tổng hợp ý kiến góp ý của SV trong hoạt động tiếp xúc giữa lãnh 

đạo Khoa với SV năm 2019 (Các nội dung liên quan các đơn vị 

khác và Trường) Năm 2019 KKHCT   

    3 

Tổng hợp ý kiến phản ánh và trả lời phản ánh, góp ý của SV phục 

vụ buổi tiếp xúc giữa hiệu trưởng và đại biểu SV năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT   

    4 

Tổng hợp ý kiến phản ánh của SV phục vụ buổi tiếp xúc giữa 

hiệu trưởng và đại biểu SV năm 2018 Năm 2018 Trường ĐHCT   

13   H3.03.03.07 

Đối sánh chương trình dạy học ngành GDCD của Trường Đại học 

Cần Thơ với một số trường đại học trong nước       

    1 

Đối sánh chương trình dạy học ngành GDCD của Trường Đại học 

Cần Thơ với Trường ĐH SP Hà Nội Năm 2019 

BM LSĐ CSVN 

& TTHCM   

    2 

Đối sánh chương trình dạy học ngành GDCD của Trường Đại học 

Cần Thơ với Trường ĐH Vinh Năm 2019 

BM LSĐ CSVN 

& TTHCM   

 

 

 

 

 


