
Ngày ban hành Số văn bản Cơ quan ban hành Nội dung văn bản 

31-12-2019 
1669/QLCL-KĐCLGD 
Văn bản đính kèm 

Cục Quản lý chất lượng - 
Bộ GD&ĐT 

V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công 
văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất 
lượng 

31-12-2019 
1668/QLCL-KĐCLGD 
Văn bản đính kèm 

Cục Quản lý chất lượng - 
Bộ GD&ĐT 

V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công 
văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất 
lượng 

25-02-2019 01/2019/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 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 

18-01-2019 219/QĐ-ĐHNT ĐHNT 
Quyết định Về việc ban hành Quy định đảm bảo chất lượng bên 
trong Trường Đại học Ngoại thương 

09-01-2019 78/QĐ-ĐHNT ĐHNT 
Quyết định Về việc ban hành Quy định về hợp tác triển khai 
chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 

06-06-2018 86/2018/NĐ-CP Chính phủ 
Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục 

20-04-2018 769/QLCL-KĐCLGD Cục Quản lý chất lượng 
V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

28-02-2018 06/2018/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư 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 

28-12-2017 36/2017/TT/BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

10/10/2017 24/2017/TT/BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ 
đại học 

06-09-2017 
22/2017/TT-BGDĐT 
Thông tư/Phụ lục 

Bộ GD&ĐT 
Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 
đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 
tạo trình độ đại học 

11-07-2017 2329/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Quyết định Ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn 
triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo 
dục công. 

19-05-2017 12/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 
dục đại học 

28-04-2017 10/2017/TT/BGDĐT  Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 

https://drive.google.com/open?id=1KQFHMZqFE7VZvkgh8qHmOH_1NSkBbb3n
https://drive.google.com/open?id=1B6irTgU5z0k2c55lJuoSr8UHx_gdkxuW
https://drive.google.com/open?id=1yOCuY9q4Ryc7aCHfVL48kP7tJxVMWW2W
https://drive.google.com/open?id=1vbBbCsteAKm7vFJpcgPTUK6fw2tYUgIS
https://drive.google.com/open?id=1snJDSrQZSakqPYmO0wgQTw9C1beUJv1u
https://drive.google.com/drive/folders/0B1GKOgBndhP6VjNnVmFkWmUtZm8?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18L5gVBx-HCBNDM0_SKVDMrnB7czAvrTA
https://drive.google.com/open?id=1Ho99pV6gOLNLuxwtARQpfdl4Hri12uBl
https://drive.google.com/open?id=1lTr3aRUcAnHpZV_o9yh4NkRa40KM_wev
https://drive.google.com/open?id=14nqT-7sti9z9U7td3SzRwQaaC3EhAC5a
https://drive.google.com/open?id=1aR0gudAH7M51fGqOjw8fz4WE3trQAe5z
https://drive.google.com/open?id=1sesNKgHFvr4qp1kYDrn_p7DcLuGo4jzX
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6ak5IY3Z6a0pTXzA
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6U2M3czFnd2JWdkE
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6eHlqdHNMSlozdzQ
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6bm1ISmdndjRTQWs
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6STQ0VGxpY1FrZk0


15-03-2017 
07/2017/TT-BGDĐT 
Thông tư/Quy định/Phụ lục 

Bộ GD&ĐT Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học 

23-02-2017 118/KH-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Kế hoạch Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối 
với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung 
câm sư phạm năm 2017 

18-10-2016 1982/QĐ-TTg Thủ tướng CP Quyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

08-09-2016 73/2015/ NĐ-CP Chính phủ Quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học 

28-06-2016 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD Công văn hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 

28-06-2016 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

14-03-2016 04/2016/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học 

16-04-2015 07/2015/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

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 chương trình đào tạo trình độ đại học, 
thạc sỹ, tiến sỹ 

18-07-2014 23/2014/TT-BGDĐT   Bộ GD&ĐT 
Thông tư ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ 
đại học 

21-05-2014 19/VBHN-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Thông 
tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ban hành 
Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa 
học) 

05-05-2014 2241/BGDĐT-KTKĐCLGD  Bộ GD&ĐT 
Hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, 
CĐ năm 2014 (số đến 433) 

02-04-2014 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ĐHNT Sổ tay chất lượng Trường Đại học Ngoại thương 

04-03-2014 06/VBHN-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
giáo dục trường đại học (hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-
BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT) 

29-11-2013 38/2013/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư về ban hành quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng 
chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp 

08-10-2013 7324/BGDĐT-NGCBQLGD  Cục NGCBQLGD 
Công văn về hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học 
về hoạt động giảng dạy của giảng viên (số đến 994) 

https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6TWZxYXJIX1JsRGc
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6VGp0OXRXQndNOFU
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6OGVuTDlQaDV3RW8
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6MWw2dWNObEE3RTQ
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6NHhsS3RTUkEyQ2M
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6aU5qUUtEY2xkdk0
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6bUEzREtWa3d1MnM
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6aEVJRFlfa2RhWHM
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6UUdTcjluanNFcHc
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6WnoxTERSQUl3bkU
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6RFRldUV1cUdhWHM
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6a1k2LVlQSVI3OWs
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6X0VDWmRSNDRqTkE
https://drive.google.com/file/d/13uHIns9C24NSb5kruZPq_NVdecxR6hwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6bWR3eklsSWtxQmc
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6cmthOTBZSVVKVmM
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6WVZ2N3c0b3EyWmM


27-05-2013 3516/BGDĐT-VP Văn phòng Bộ GD&ĐT 
Công văn về Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với 
các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013 

23-05-2013 527/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD 
Công văn về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất 
lượng trường đại học. 

14-05-2013 18/2013/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư về việc ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên 
chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

09-05-2013 462/KTKĐCLGD-KĐĐH Cục KTKĐCLGD 
Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

12-04-2013 2435/BGDĐT-GDĐH Bộ GD&ĐT Công văn về rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình. 

05-03-2013 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD  Cục KTKĐCLGD 
Công văn về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất 
lượng giáo dục trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2013. 

28-12-2012 62/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư về ban hành quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định 
chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp 
chuyên nghiệp.  

28-12-2012 61/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư về ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, 
nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. 

28-12-2012 60/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Thông tư về ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất 
lượng giáo dục. 

30-10-2012 37/2012/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 

Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng giáo dục trường đại học. 

26-09-2012 73/2012/NĐ-CP Chính phủ 
Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục 

19-04-2012 2361/BGDĐT-VP Văn phòng Bộ GD&ĐT 
Công văn về Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh 
vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 
học 2011-2012. 

30-03-2011 1743/BGDĐT-VP Văn phòng Bộ GD&ĐT 
Công văn về Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh 
vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 
học 2010-2011. 

01-10-2009 876/QĐ-ĐHNT-TCHC ĐHNT 
Quyết định Ban hành Quy định về nâng bậc lương, chế độ phục 
cấp thâm niên vượt khung 

20-09-2010 4138/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ 
thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH và TCCN giai 
đoạn 2011-2020 

https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6SHlZRGVLTkRfQ0U
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6TExzTWI2dHhfdG8
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6UVRxbTgzei1zQTg
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6WDBmczVSLXJWVmc
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6VzNFdEE4RUNIaDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6ZU1OdzdlX0I5RFk
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6NmJnWUdVMkthaEk
http://cqa.ftu.edu.vn/61/2012/TT-BGD%C4%90T
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6eW1iR3o5aE1TaUU
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6QXZ6SDlLRjZQdTg
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6dEg5bmdIakZwRDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6ZGx2blJUaWQ2SDA
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6OFl1bzNZZERuQ0U
https://drive.google.com/open?id=1pEa_DH_n2sNlVN_ZgeF5JCWE-fxT7RAJ
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6aWhueWFRVmxwS3c


20-05-2010 2754/BGDĐT- NGCBQLGD Cục NGCBQLGD 
Công văn về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về 
hoạt động giảng dạy của giảng viên 

22-04-2010 2196/BGDĐT-GDĐH Bộ GD&ĐT 
Công văn hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành 
đào tạo 

30-03-2010 1604 /BGDĐT-VP Bộ GD&ĐT 
Công văn về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về 
các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao 
đẳng 

08-05-2009 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ĐHNT 
Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ 
chính quy theo hệ thống tin chỉ tại trường ĐHNT 

07-05-2009 
09/2009/TT-BGDĐT 
Thông tư / Quy chế 

Bộ GD&ĐT 
Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 
giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân 

05-08-2008 46/2008/CT-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất 
lượng giáo dục 

28-07-2008 42/2008/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên 
nghiệp, cao đẳng, đại học 

09-06-2008 564/KTKĐCLGD Cục KTKĐCLGD 
Công văn về Ban hành hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, 
TCCN. 

06-06-2008 560/KTKĐCLGD Cục KTKĐCLGD 
Công văn về việc ban hành hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá 
chất lượng trường đại học. 

25-12-2007 682/QĐ-TTTT&KT ĐHNT 
Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng ngân hàng đề thi, ra đề 
thi, tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính 

20-12-2007 76/2007/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Quyết định về việc ban hành Quy định về quy trình và chu trình 
kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp. 

01-11-2007 65/2007/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT 
Quyết định về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng giáo dục trường đại học. (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí). 

30-10-2006 132/QĐ-CTCT&SV ĐHNT 
Quyết định Ban hành Quy Định về giữ gìn bảo vệ môi trường 
xanh sạch đẹp và văn minh học đường 

19-10-2006 120/QĐ-TCHC ĐHNT 
Quyết định Ban hành Quy định về việc đeo thẻ của cán bộ, giảng 
viên, sinh viên các loại hình đào tạo, học viên cao học và NCS 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6MmhrT05DN1VxSHM
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6Z2ctRFU0LWl0WVk
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6bDFNb19lWGlKdTQ
https://drive.google.com/open?id=1qRMEVKwAaCd8jxkGDkuhTelnD7DEhXoK
https://drive.google.com/open?id=0B1GKOgBndhP6WElWbkpzSl95Wjg
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