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Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về Đảm bảo chất lượng giáo dục  

trong Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ban hành ngày 18/6/2012 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ 

về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 

lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Đảm bảo chất 

lượng giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1023/QĐ-ĐBCL ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về đánh giá chất lượng 

giáo dục trong Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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Điều 3.  Chánh Văn phòng, trưởng ban chức năng, thủ trưởng đơn vị 

thành viên, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Bộ GD&ĐT; 

- Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT; 

- Ban Giám đốc ĐHQGHN; 

- Các tổ chức đoàn thể ĐHQGHN; 

- Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN;  

- Lưu: VT, Viện ĐBCLGD, Ng80. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ 

 
 

 
 


