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TIÊU CHUẨN 1: TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC, QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 1.1. Tầm nhìn chiến lược 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H1.01.01.01 Quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 

Ngày 31/10/2011 P.TC-HC  

2.  H1.01.01.02 Quyết định của Trường về việc điều chỉnh, bổ sung sứ mạng, 

tầm nhìn 

Số 1691/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 31/12/2016 

P.TC-HC  

3.  H1.01.01.03 Phiếu khảo sát sự phù hợp của tầm nhìn và sứ mạng Năm 2016 KT&ĐBCLGD  

4.  H1.01.01.04 Quyết định về việc thành lập nhóm nghiên cứu, triển khai thực 

hiện nhiệm vụ Chương trình ETEP năm 2017 

Số 1182/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 15/9/2017 

P.TC-HC 

P.Đào tạo 
 

5.  H1.01.01.05 Danh sách nhóm nghiên cứu xây dựng kế hoạch chiến lược 

phát triển trường 2018-2022 

Năm 2018 P.TC-HC  

6.  H1.01.01.06 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân tích SWOT trong hình thành 

chiến lược 

Năm 2018 KT&ĐBCLGD  

7.  H1.01.01.07 Tư liệu Hội nghị tham vấn các bên liên quan thực hiện 

chương trình ETEP (lần 1) 

Tháng 01/2018 BQL ETEP 

trường 
 

8.  H1.01.01.08 Tư liệu Hội nghị tham vấn các bên liên quan về thỏa thuận 

thực hiện Chương trình ETEP (lần 2) 

Tháng 5/2018 BQL ETEP 

trường 
 

9.  H1.01.01.09 Tư liệu Hội thảo tham vấn xây dựng chiến lược phát triển 

trường giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn 2030 

Tháng 8/2018 BQL ETEP 

trường 
 

10.  H1.01.01.10 Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

11.  H1.01.01.11 Sứ mạng, tầm nhìn, kế hoạch chiến lược 

(Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP - Phụ lục 1.1) 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

12.  H1.01.01.12 Kế hoạch phát triển năng lực nhà trường 

(Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP – Phụ lục 1.2)  

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

13.  H1.01.01.13 Lộ trình phát triển nhà trường theo bộ chỉ số Teidi 

(Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP – Phụ lục 2) 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

14.  H1.01.01.14 Kế hoạch hoạt động  - tài chính 

(Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP – Phụ lục 3) 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

15.  H1.01.01.15 Giám sát và đánh giá các chỉ số mục tiêu phát triển và các chỉ 

số kết quả chương trình 

(Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP – Phụ lục 4.1) 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

16.  H1.01.01.16 Giám sát và đánh giá các chỉ số liên kết giải ngân 

(Thoải thuận thực hiện chương trình ETEP (Phụ lục 4.2) 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

17.  H1.01.01.17 Giám sát và đánh giá các chỉ số thực hiện của chương trình  

(Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP – Phụ lục 4.3) 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

18.  H1.01.01.18 Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 

thuộc chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao 

năng lực giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

(ETEP) 

Số 4439/QĐ-BGDĐT 

Ngày 01/11/2018 

BQL ETEP 

trường 
 

19.  H1.01.01.19 Kế hoạch hoạt động năm 2019 chương trình phát triển các 

trường sư phạm để nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Trường ĐHSP Hà Nội 

2 

Số 1783/QĐ-BGDĐT 

Ngày 24/6/2019 

BQL ETEP 

trường 
 

20.  H1.01.01.20 Kế hoạch hoạt động năm 2019 (đợt 2) chương trình phát triển 

các trường sư phạm để nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Số 2557/QĐ-BGDĐT 

Ngày 28/8/2019 

BQL ETEP 

trường 
 

21.  H1.01.01.21 Kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường sư 

phạm để nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục phổ thông (ETEP) năm 2019 

Số 71/ĐHSPHN2-

BQLETEP 

Ngày 21/01/2019 

BQL ETEP 

trường 
 

22.  H1.01.01.22 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Năm 2016 P.TC-HC  

23.  H1.01.01.23 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ và 

phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015-2020 

Năm 2015 VP Đảng ủy  

24.  H1.01.01.24 Cứ liệu về việc toàn văn Thỏa thuận thực hiện ETEP được gửi 

tới trưởng các đơn vị trong trường (bản in, file) 

Tháng 9/2018 KT&ĐBCLGD  

25.  H1.01.01.25 Tập hợp tài liệu các hình thức công bố sứ mạng, tầm nhìn của 

trường 

   

Website trường  Viện CNTT  

Sổ tay sinh viên Các năm 2018, 2019 P.CTCT-HSSV  

Kẹp file Các năm 2018, 2019 P.CTCT-HSSV  

Sổ công tác Năm 2019 P.TC-HC  

26.  H1.01.01.26 Tư liệu Hội nghị triển khai Thoả thuận thực hiện ETEP Tháng 9/2018 BQL ETEP 

trường 
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

27.       

28.  H1.01.01.27 Kế hoạch xây dựng kế hoạch công tác năm học (2018-2019, 

2019-2020) 

 P.TC-HC  

29.  H1.01.01.28 Tự liệu Hội nghị Kế hoạch ngân sách, tuyển sinh và đảm bảo 

chất lượng giáo dục năm 2019 

Năm 2019 P.TC-HC  

30.  H1.01.01.29 Biên bản ghi nhớ Hợp tác và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân 

lực cho địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

Năm 2019 BQL ETEP 

trường 
 

31.  H1.01.01.30 Công văn phối hợp; Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng; Phân công 

giảng dạy;.. với địa phương 

Năm 2019 P.Đào tạo 

 
 

32.  H1.01.01.31 Báo cáo giao ban tháng của các đơn vị Năm 2019 P.TC-HC  

33.  H1.01.01.32 Báo cáo tổng kết hàng năm (từ 2015 đến 2019)  P.TC-HC  

34.  H1.01.01.33 Báo cáo Hội nghị viên chức hàng năm (2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 
 P.TC-HC  

35.  H1.01.01.34 Quyết định thành lập Tổ Giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình ETEP 

Số 1403/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 24/8/2018 

P.TC-HC 

 
 

36.  H1.01.01.35 Biên bản họp giao ban giữa ban quản lý ETEP với các trưởng 

đơn vị và tổ Giám sát  - đánh giá 

Năm 2019 BQL ETEP 

trường 
 

 

Tiêu chí 1.2. Quản lý 

Stt Mã minh 

chứng 

Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H1.01.02.01 Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (bản điều chỉnh năm 2011) 

Ngày 31/10/2011 P.TC-HC  

2.  H1.01.02.02 Kế hoạch trung hạn phát triển trường ĐHSP Hà Nội 2 giai 

đoạn 2016-2020 

Ngày 25/12/2015 P.TC-HC  

3.  H1.01.02.03 Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP của Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

P.TC-HC  

4.  H1.01.02.04 Kế hoạch công tác năm học (từ 2015-2016 đến 2018-2019)  P.TC-HC  

5.  H1.01.02.05 Tư liệu về kế hoạch của trường ĐHSP Hà Nội 2 nhằm xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình, quy định, 

công cụ để thực hiện sứ mạng, triển khai kế hoạch chiến lược 

 P.TC-HC  
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Stt Mã minh 

chứng 

Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

6.  H1.01.02.06 Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Hà Nội 2 Số 858/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 29/9/2014 

P.TC-HC  

7.  H1.01.02.07 Luật giáo dục đại học Số 08/2012/QH13 

Ngày 18/6/2012 

Quốc hội  

8.  H1.01.02.08 Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học 

Số 34/2018/QH14 

Ngày 19/11/2018 

Quốc hội  

9.  H1.01.02.09 Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật 

Giáo dục đại học 

Số 42/VBHN-VPQH 

Ngày 10/12/2018 

Quốc hội  

10.  H1.01.02.10 Điều lệ trường đại học Số 70/2014/QĐ-TTg 

Ngày 10/12/2014 

Chính phủ  

11.  H1.01.02.11 Danh mục các văn bản hiện hành trong tổ chức và quản lý của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 
 P.TC-HC  

12.  H1.01.02.12 Lịch công tác tuần thể hiện: Lịch Hiệu trưởng tiếp dân, Hội 

nghị Hiệu trưởng/trưởng khoa tiếp xúc đại diện sinh viên hàng 

tháng Lịch tiếp xúc đại diện sinh viên, giao ban công tác 

tháng,... 

 P.TC-HC  

13.  H1.01.02.13 Hòm thư góp ý cho Hiệu trưởng, Ban Thanh tra nhân dân    

14.  H1.01.02.14 Tư liệu hội nghị viên chức trường hàng năm (2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 
 P.TC-HC  

15.  H1.01.02.15 Tư liệu hội nghị viên chức hàng năm của các đơn vị (2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 
 P.TC-HC  

16.  H1.01.02.16 Tư liệu về hoạt động rà soát hệ thống văn bản quy định về tổ 

chức và quản lý của trường năm 2017 
 P.TC-HC  

17.  H1.01.02.17 Tư liệu về hoạt động rà soát cơ cấu tổ chức năm 2018  P.TC-HC  

18.  H1.01.02.18 Tư liệu về hoạt động rà soát hệ thống văn bản quy định về tổ 

chức và quản lý của trường năm 2019 
 P.TC-HC  

19.  H1.01.02.19 Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHSP Hà Nội 2 Ngày 12/9/2015 P.TC-HC  

20.  H1.01.02.20 Thông báo tuyển dụng viên chức hàng năm (2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 
 

P.TC-HC  

21.  H1.01.02.21 Tư liệu về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng viên chức hàng năm 

(2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 
 P.TC-HC  
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Stt Mã minh 

chứng 

Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

22.  H1.01.02.22 

 

Tư liệu về rà soát cơ cấu tổ chức, đề xuất mô hình quản lý 

năm 2018 
 P.TC-HC  

23.  H1.01.02.23 Danh sách lãnh đạo các đơn vị tính đến tháng 31/10/2019  P.TC-HC  

24.  H1.01.02.24 Bảng đối sánh số lượng các đơn vị theo các năm 2017, 2018 

và 2019 
 P.TC-HC  

25.  H1.01.02.25 Tư liệu về việc giảm đầu mối các đơn vị của trường    

QĐ thành lập Viện CNTT 

QĐ sát nhập Phòng Sau đại học vào Phòng Đào tạo 

QĐ thành lập Phòng TC-HC 

 P.TC-HC  

26.  H1.01.02.26 Quyết định thành lập các viện nghiên cứu    

QĐ thành lập Viện NCSP 

 

 

Số 1473/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 29/11/2016 

P.TC-HC  

QĐ thành lập Viện NCKH&UD Số 1474/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 29/11/2016 

P.TC-HC  

27.  H1.01.02.27 Trang web thông tin các nhóm nghiên cứu của Viện 

NCKH&ƯD: 

http://www.hpu2.edu.vn/vi/vien-nckh-va-ung-dung/nhom-

nghien-cuu/nhom-nghien-cuu-4.html 

 V.NCKH&ƯD  

28.  H1.01.02.28 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP và 

nhóm nghiên cứu giảng dạy 

Số 684/BC-ĐHSPHN2-

KHCN&HTQT 

Ngày 29/9/2017 

P.KHCN&HTQT  

29.  H1.01.02.29 Quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2015) Số 622/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/7/2015 

P.Tài vụ  

30.  H1.01.02.30 Tư liệu về việc thường xuyên điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội 

bộ 
   

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Số 385/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 24/4/2017 

P.Tài vụ  

Quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2019) Số 1777/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/11/2019 

P.Tài vụ  

http://www.hpu2.edu.vn/vi/vien-nckh-va-ung-dung/nhom-nghien-cuu/nhom-nghien-cuu-4.html
http://www.hpu2.edu.vn/vi/vien-nckh-va-ung-dung/nhom-nghien-cuu/nhom-nghien-cuu-4.html
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Stt Mã minh 

chứng 

Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

31.  H1.01.02.31 Cứ liệu về việc thí điểm tự chủ tại một số đơn vị: 

- Nghị quyết của Đảng ủy cho thí điểm tự chủ tài chính của 

Viện NCSP 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện NCSP... 

 P.TC-HC  

32.  H1.01.02.32 Luật Viên chức Số 57/2010/QH12 Quốc hội  

Điều lệ trường đại học Số 70/2014/QĐ-TTg  

Ngày 10/12/2014 

Chính phủ  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Số 2455/GD-ĐT  

Ngày 21/5/1996 

Bộ GD&ĐT  

33.  H1.01.02.33 Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHSP Hà Nội 2 Ngày 12/9/2015 P.TC-HC  

34.  H1.01.02.34 

 

Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc của 

giảng viên 

Số 06/2011/TTLT-BNV-

BGD ĐT 

Ngày 06/6/2011 

Bộ Nội vụ 

Bộ GD&ĐT 
 

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Số 47/2014/TT-BGDĐT 

Ngày 31/12/2014 

Bộ GD&ĐT  

Quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2019) Số 1777/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/11/2019 

P.Tài vụ  

Quy định về việc chấp hành kỷ luật lao động Số 852/QĐ-ĐHSPHN2-

TCCB 

Ngày 17/7/2017 

P.TC-HC  

35.  H1.01.02.35 Cứ liệu về việc thu thập ý kiến phản hồi của người học hàng 

năm về giảng viên, nhân viên phục vụ 
 KT&ĐBCLGD  

36.  H1.01.02.36 Danh sách thống kê trình độ chuyên môn của giảng viên, nhân 

viên 
 P.TC-HC  

37.  H1.01.02.37 Cứ liệu về quy trình giải quyết công việc của các đơn vị  Các đơn vị  

38.  H1.01.02.38 Phiếu đánh giá, phân loại viên chức hàng năm 2017,2018; 

Phiếu đánh giá viên chức hàng tháng năm 2010, 2019 
 P.TC-HC  

39.  H1.01.02.39 Quy định đánh giá và bình xét thi đua – khen thưởng  P.TC-HC  

Hướng dẫn đánh giá kết quả công tác của CBVC  P.TC-HC  

Tổng kết phong trào thi đua năm học và đánh giá xếp loại VC  P.TC-HC  

40.  H1.01.02.40 Dự thảo Quy định hành chính một cửa, một cửa liên thông  P.TC-HC  
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Tiêu chí 1.3. Đảm bảo chất lượng 

Stt Mã minh 

chứng 

Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H1.01.03.01 Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018-2023 Năm 2018 P.TC-HC H1.01.01.19 

2.  H1.01.03.02 Kế hoạch công tác năm học (Từ năm học 2014-2015 đến 

2019-2020) 

 P.TC-HC  

3.  H1.01.03.03 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ và 

phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015-2020 

Năm 2015 VP Đảng ủy H1.01.01.07 

4.  H1.01.03.04 Nghị quyết của Đảng bộ trường hàng năm (Từ năm học 

2017-2018 đến 2019-2020) 

 VP Đảng ủy H1.01.01.08 

5.  H1.01.03.05 Nghị quyết của Đảng bộ hàng tháng Năm học 2018-2019 VP Đảng ủy H1.01.01.11 

6.  H1.01.03.06 Quyết định thành lập Trung tâm Khảo thí Số 17/QĐ-TCCB  

Ngày 12/01/2005 

KT&ĐBCLGD  

7.  H1.01.03.07 Trang web giới thiệu lịch sử hình thành TT.KT&ĐBCLGD 

(http://www.hpu2.edu.vn/ttkhaothi/index.php?language=vi&

nv=about&op=Lich-su-hinh-thanh 

 Viện CNTT  

8.  H1.01.03.08 Quyết định đổi tên Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục 

Số 434/QĐ-ĐHSP HN2 

Ngày 23/9/2009 

KT&ĐBCLGD  

9.  H1.01.03.09 Danh sách lí lịch trích ngang viên chức TT.KT&ĐBCLGD Năm 2019 KT&ĐBCLGD  

10.  H1.01.03.10 Quyết định cử viên chức TT.KT&ĐBCLGD đi đào tạo nâng 

cao trình độ 

Số 884/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 29/9/2014 

P.TC-HC  

11.  H1.01.03.11 Chứng chỉ và thẻ kiểm định viên của các VC trường  P.TC-HC  

12.  H1.01.03.12 Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm 

(Từ 2017 đến 2019) 

 KT&ĐBCLGD  

13.  H1.01.03.13 Báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện lĩnh vực công tác 

kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục của trường (Từ 

năm học 2016-2017 đến 2018-2019) 

 KT&ĐBCLGD  

14.  H1.01.03.14 Giấy mời tham dự tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư quy định 

về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo 

viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm 

Số 502/GM-QLCL  

Ngày 28/5/2019 

Cục Quản lý chất 

lượng - Bộ 

GD&ĐT 

 

15.  H1.01.03.15 Công văn về việc đề nghị cho học viên lớp tập huấn đi 

nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm về công tác khảo 

thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục 

Số 2602/X02-P2  

Ngày 06/9/2019 

Cục Đào tạo - Bộ 

Công an 
 

http://www.hpu2.edu.vn/ttkhaothi/index.php?language=vi&nv=about&op=Lich-su-hinh-thanh
http://www.hpu2.edu.vn/ttkhaothi/index.php?language=vi&nv=about&op=Lich-su-hinh-thanh
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Stt Mã minh 

chứng 

Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

16.  H1.01.03.16 Dữ liệu xây dựng chiến lược đảm bảo chất lượng nội bộ của 

trường giai đoạn 2018-2023 

Năm 2018 KT&ĐBCLGD  

17.  H1.01.03.17 Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo 

dục Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2013 

Số 1353/ĐHSPHN2- 

KT&ĐBCL  

Ngày 07/12/2015 

KT&ĐBCLGD  

18.  H1.01.03.18 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Hà 

Nội 2 năm 2013 

Ngày 29/8/2013 KT&ĐBCLGD  

19.  H1.01.03.19 Báo cáo tự đánh giá Trường năm 2017 Năm 2017 KT&ĐBCLGD  

20.  H1.01.03.20 Kế hoạch đánh giá ngoài Trường ĐHSP Hà Nội 2 Năm 2016 KT&ĐBCLGD  

21.  H1.01.03.21 Quyết định công nhận Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt tiêu 

chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Năm 2018 KT&ĐBCLGD  

22.  H1.01.03.22 Kế hoạch tự đánh giá các chương trình đào tạo của trường  Các năm 2011, 2017, 2018 KT&ĐBCLGD  

23.  H1.01.03.23 Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo của trường  Các năm 2011, 2017, 2018 KT&ĐBCLGD  

24.  H1.01.03.24 Kế hoạch công tác năm học 2019-2020 Năm học 2019-2020 P. TC-HC  

25.  H1.01.03.25 Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (bản điều chỉnh năm 2011) 

Ngày 31/10/2011 P.TC-HC H1.01.01.01 

26.  H1.01.03.26 Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP của Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP 

trường 

H1.01.01.18 

27.  H1.01.03.27 Tư liệu hoạt động xây dựng phần mềm quản lý đào tạo 

Unisoft 

 P.Đào tạo  

28.  H1.01.03.28 Phần mềm Unisoft  P.Đào tạo  

29.  H1.01.03.29 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Unisoft  P.Đào tạo  

30.  H1.01.03.30 Website trường ĐHSP Hà Nội 2: 
http://www.hpu2.edu.vn/vi/ 

 Viện CNTT  

31.  H1.01.03.31 Trang web thông tin liên hệ của giảng viên: 

http://www.hpu2.edu.vn/vi/faculty/khoa-toan/ 

 Viện CNTT  

32.  H1.01.03.32 Trang web lí lịch khoa học của giảng viên: 
http://www.hpu2.edu.vn/vi/faculty/ 

 Viện CNTT  

33.  H1.01.03.33 Cơ sở dữ liệu (hình thức bản giấy) về hoạt động đào tạo và 

SV tốt nghiệp của nhà trường 

 P.Đào tạo  

http://www.hpu2.edu.vn/vi/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/faculty/khoa-toan/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/faculty/
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Stt Mã minh 

chứng 

Nội dung minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

34.  H1.01.03.34 Hệ thống văn phòng điện tử của Trường ĐHSP Hà Nội 2: 

http://qlvb.hpu2.edu.vn/trang-chu 

 Viện CNTT  

35.  H1.01.03.35 Phiếu khảo sát hạ tầng CNTT tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 

của BQL ETEP TƯ 

Ngày 08/3/2018 BQL ETEP  

36.  H1.01.03.36 Báo cáo kết quả đánh giá Đề án nâng cấp CSVC/Hạ tầng 

CNTT của Tổ Đánh giá đề án BQL ETEP TƯ 

Ngày 10/10/2018 BQL ETEP  

37.  H1.01.03.37 Báo cáo khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng 

lại cổng thông tin điện tử Trường ĐHSP Hà Nội 2 của Công 

ty TNHH đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Năm 2019 Viện CNTT  

38.  H1.01.03.38 Tư liệu hoạt động xây dựng và triển khai sử dụng phần mềm 

quản trị nhà trường 

Năm 2018 P.Đào tạo  

39.  H1.01.03.39 Trang web lấy ý kiến phản hồi của người học 

(http://www.hpu2.edu.vn/sp2/index.php?language=vi&nv=la

y-y-kien-nguoi-hoc&op=Danh-sach-cac-khoa/DANH-

SACH-CAC-KHOA-151 

 Viện CNTT  

40.  H1.01.03.40 Mẫu phiếu và dữ liệu khảo sát gốc về đánh giá của người 

học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

KT&ĐBCLGD  

41.  H1.01.03.41 Báo cáo kết quả thu thập ý kiến phản hồi của người học đối 

với hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

KT&ĐBCLGD  

42.  H1.01.03.42 Kế hoạch Hội nghị triển khai thực tập sư phạm hàng năm Năm học 2017-2019 P.TC-HC  

43.  H1.01.03.43 Kế hoạch thăm đoàn thực tập hàng năm Năm học 2017-2019 P.TC-HC  

44.  H1.01.03.44 Kết quả đánh giá sinh viên thực tập Năm học 2017-2019 P.Đào tạo  

 

http://qlvb.hpu2.edu.vn/trang-chu
http://www.hpu2.edu.vn/sp2/index.php?language=vi&nv=lay-y-kien-nguoi-hoc&op=Danh-sach-cac-khoa/DANH-SACH-CAC-KHOA-151
http://www.hpu2.edu.vn/sp2/index.php?language=vi&nv=lay-y-kien-nguoi-hoc&op=Danh-sach-cac-khoa/DANH-SACH-CAC-KHOA-151
http://www.hpu2.edu.vn/sp2/index.php?language=vi&nv=lay-y-kien-nguoi-hoc&op=Danh-sach-cac-khoa/DANH-SACH-CAC-KHOA-151
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TIÊU CHUẨN 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 2.4. Phát triển chương trình 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H2.02.04.01 Khung CTĐT và các CTĐT thực hiện từ 2015    
Khung chương trình đào tạo 19 ngành đào tạo trình độ đại 

học năm 2015 (ban hành theo QĐ số 862/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 28/08/2015) 

Số 862/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 28/08/2015 

P.Đào tạo 

Các khoa 
 

Kế hoạch đào tạo của chương trình đào tạo trình độ đại học  
 P.Đào tạo 

Các khoa 
 

Các CTĐT thực hiện từ 2015 
 P.Đào tạo 

Các khoa 
 

2.  H2.02.04.02 Khung chương trình và đề cương chi tiết các môn học năm 
2018 

   

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 

đại học hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2018  

Số 2461/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 26/12/2018 

P.Đào tạo 

Các khoa 
 

Khung chương trình và đề cương chi tiết các môn học năm 
2018 thực hiện bắt đầu từ khoa sinh viên K45 (2019) 

 P.Đào tạo 

Các khoa 
 

3.  H2.02.04.03 CTĐT SP Toán CLC; CTĐT 02 ngành SP Toán, SP Vật 

lý (dạy bằng Tiếng Anh): 

- Quyết định 864/QĐ-ĐHSPHN2 (ngày 11/8/2016) ban hành 

chương trình GD ĐH và kế hoạch đào hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ các ngành đào tạo thí điểm SP Toán và SP Lý 

dạy bằng Tiếng Anh, áp dụng cho khóa TS từ năm 2016 

-QĐ ban hành CTĐG ngành GDMN bằng tiếng Anh  

Năm 2016 P.Đào tạo  

4.  H2.02.04.04 Đề cương chi tiết các học phần đào tạo ĐHCQ, VLVH, 

Chương trình bồi dưỡng: 

http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-chi-tiet-13/ 

 P.Đào tạo  

5.  H2.02.04.05 Các CT bồi dưỡng GV, CBQL CSGDPT; CT bồi dưỡng 

GV và CBQL Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ: 

- 03 QĐ 1681, 1682, 1683/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29/12/2015 

ban hành chuyên đề BD giáo viên câp Tiểu học, trung học, 

mầm non. 

- Hồ sơ XD CTBD GV tỉnh Hưng Yên năm 2018: Các QĐ 

 P. Đào tạo 

Các khoa 
 

http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-chi-tiet-13/
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

số 2016, 2017 v/v thành lập ban soạn thảo TLBDTX, BB 

họp hội đồng thẩm định TL, QĐ 2018 v/v ban hành TLBD 

cho CBQLGDPT, GV mầm non, GV tiểu học và THCS tỉnh 

Hưng Yên năm 2018. Các TLBD năm 2018 kèm theo. 

- Hồ sơ XD CTBD GV tỉnh Hưng Yên năm 2018: Các QĐ 

số 935, 947 v/v thành lập ban soạn thảo TLBDTX, BB họp 

hội đồng thẩm định TL, QĐ 949 v/v ban hành TLBD cho 

GV tiểu học và THCS tỉnh Hưng Yên năm 2019. Các TLBD 

năm 2019 kèm theo. 

- Hồ sơ XD CTBD GV tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc năm 2019: 

QĐ TL ban soạn thảo, HĐ thẩm định, BB họp HĐ thẩm 

định, QĐ ban hành TL BD và các TLBD kèm theo. 

- QĐ 4787 ngày 17/10/2018 v/v thành lập ban chỉ đạo triển 

khai KS phản hồi từ học viên về CTBDTX cho GV tỉnh 

Hưng Yên. 

6.  H2.02.04.06 Các CV về nội dung, kế hoạch tổ chức BDTX cho GV và 

CBQLGD của Tỉnh Hưng Yên năm 2018, 2019: 

- CV 954 của Sở GD&ĐT Hưng Yên về triển khai BDTX, kế 

hoạch tổ chức BDTX, QĐ 437 của Sở GD&ĐT Hưng Yên 

v/v thành lập BTC BDTX, CV 1368 của Sở GD&ĐT Hưng 

Yên v/v hướng dẫn thực hiện BDTX, giấy mời của Sở 

GD&ĐT Hưng Yên. 

-  Các CV của Trường ĐHSP Hà Nội 2 gửi Sở GD&ĐT các 

tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang v/v triển 

khai BD GV cốt cán thực hiện CTGDPT mới 

 P.Đào tạo  

7.  H2.02.04.07 Danh mục các CTĐT đã tham khảo: 
Bản đối sánh CTĐT đại học chính quy và VLVH các ngành: 
Sư phạm Toán, Lịch sử, Mầm non, Sư phạm Tin học 

 P.Đào tạo 

Các khoa 
 

8.  H2.02.04.08 Tuyên ngôn sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu của 

Nhà trường: Thỏa thuận thực hiện ETEP 

 P.Đào tạo  

9.  H2.02.04.09 Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào 

tạo đại học năm 2016  

Số 1464/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 25/11/2016 

P.Đào tạo  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

10.  H2.02.04.10 Tư liệu mô tả yêu cầu của các chương trình giáo dục mầm 
non, tiểu học, trung học: Bảng mô tả yêu cầu của giáo dục 

mầm non (25 tháng 5 năm 2015 của Trưởng khoa GDMN) 

Năm 2015 P.Đào tạo  

11.  H2.02.04.11 Đề cương chi tiết các học phần đào tạo đại học, sau đại học  P.Đào tạo  
12.  H2.02.04.12 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 sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT 

Ngày 16/04/2015 

Bộ GD&ĐT  

13.  H2.02.04.13 Phiếu thẩm định và Biên bản họp thẩm định các chương 

trình đào tạo đại học, sau đại học 

Năm 2015 P.Đào tạo  

14.  H2.02.04.14 
Công văn về việc cập nhật, đánh giá CTĐT đại học 

Số 470/ĐHSPHN2-ĐT  

Ngày 20/7/ 2017 

P.Đào tạo  

15.  H2.02.04.15 QĐ điều chỉnh CTĐT, Biên bản v/v điều chỉnh CTĐT: - QĐ 

896/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 15/8/2016 v/v chỉnh sửa CT và kế 

hoạch ĐT hệ chính quy ngành SP toán chất lượng cao thí 

điểm. 

- CV 792/ĐHSPHN2-ĐT ngày 9/10/2018 v/v cập nhật, đánh 

giá CTĐT dại học và sau ĐH 

- Kế hoạch rà soát, cập nhật, chỉnh sửa CTĐT trình độ ĐH và 

sau ĐH (Kèm theo CV 792) 

- QĐ 1908/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 10/10/2018 v/v TL ban chỉ 

đạo và các tiểu ban rà soát, chỉnh sửa và phát triển CTĐT 

trình độ ĐH và sau ĐH năm 2018 và các DS kèm theo. 

- Báo cáo tổng hợp các ND rà soát, chỉnh sửa, phát triển các 

CTĐT ĐH và sau ĐH của Ban chỉ đạo. 

- Các BB họp hội đồng KH&ĐT trường thông qua việc rà 

soát, chỉnh sửa và ban hành các CTĐT trình độ ĐH, ThS, TS. 

- QĐ 2461/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 26/12/2018 v/v điều chỉnh 

CT và kế hoạch ĐT trình độ ĐH kèm theo DS điều chỉnh 

CTĐT. 

- QĐ 2462/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 26/12/2018 v/v điều chỉnh 

 P.Đào tạo  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

CTĐT trình độ ThS kèm theo DS điều chỉnh CTĐT. 

- QĐ 2463/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 26/12/2018 v/v điều chỉnh 

CTĐT trình độ TS kèm theo DS điều chỉnh CTĐT. 

- BB họp tổng kết công tác cập nhật CTĐT trình độ ĐH, ThS, 
TS năm 2018 (ngày 26/12/2018). 

16.  H2.02.04.16 Biên bản họp thống nhất khối kiến thức trong khung CTĐT 

trình độ Đại học:  

-Biên bản họp thống nhất khối kiến thức trong khung chương 

trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy 2015 (5/7/2015 của 

Hiệu Trưởng) 

- Biên bản họp Hội đồng KHĐT thông qua việc điều chỉnh 

và ban hành CTĐT trình độ ĐH áp dụng từ 2016. Kèm theo 

các biên bản nghiệp thu khung chương trình đào tạo các 

ngành ĐT. 

 P.Đào tạo  

17.  H2.02.04.17 KS nhu cầu ĐT&BD: Hồ sơ NVNC năm 2017 về KS nhu 
cầu đào tạo GVPT: QĐ v/v TL nhóm NC, QĐ TL hội đồng 
đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và cấp chương trình, các BB 
họp HĐ, BB thanh lí hợp đồng. 

 P.Đào tạo  

18.  H2.02.04.18 Ý kiến người học về CTĐT: Báo cáo kết quả thu thập ý 

kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy 

của GV; Ý kiến phản hồi ngưởi nhà quản lý, sử dụng lao 

động, cựu người học, người học về CTĐT;...: 

- Kế hoạch thu thập phản hồi của SV sau khi TN 

(09/10/2017) về tình hình việc làm và CTĐT 

- Hướng dẫn thu thập phản hồi của cựu SV K40 về tình hình 

việc làm và CTĐT (TT. KT&ĐBCLGD) 

- Báo cáo KS tình hình việc làm của SV các năm 2017, 2018, 

2019 

- Kế hoạch triển khai thu thập TT phản hồi từ nhà sử dụng lao 

động (17/10/2018). 

- Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi từ người học về HĐ 

giảng dạy của GV, HK 2 năm học 2018-2019 

 KT&ĐBCLGD  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

- BC kết quả thu thập ý kiến phản hồi từ người học về CTĐT 

(tháng 1 năm 2019) 

19.  H2.02.04.19 

Biên bản Hội nghị triển khai công tác TTSP. 

Năm học 2017-2018  

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

P.Đào tạo  

20.  H2.02.04.20 Chuẩn đầu ra CNTT  P.Đào tạo H7.07.19.15 

21.  H2.02.04.21 Chuẩn đầu ra ngoại ngữ  P.Đào tạo H7.07.19.16 

22.  H2.02.04.22 Đề án mở mới 4 ngành: SP Lịch sử, SP Tin học, SP 

Tiếng Anh, GDQP-AN:  

- Hồ sơ xây dựng chương trình đào tạo 

- Khung năng lực chuẩn đầu ra, ma trận tham chiếu 

 P.Đào tạo  

23.  H2.02.04.23 Đề án mở mới 8 chuyên ngành đào tạo trình độ ThS từ 

2012. Đề án mở mới 03 chuyên ngành đào tạo trình độ TS từ 

2012. 

 P.Đào tạo  

24.  H2.02.04.24 Đề án mở ngành SP Khoa học tự nhiên và Sư phạm công 
nghệ. 

 P.Đào tạo  

25.  H2.02.04.25 Quy chế đào tạo sau đại học  P.Đào tạo  
26.  H2.02.04.26 Thẩm định CTĐT từ các cơ sở GD khác  P.Đào tạo  
27.  H2.02.04.27 Phiếu đánh giá SV thực tập: Bảng tổng hợp điểm TTSP K41 

đợt 1 năm học 2017-2018, K42 đợt 1 năm học 2018-2019 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

P.Đào tạo  

28.  H2.02.04.28 Phiếu nhận xét thẩm định của chuyên gia, nhà quản lý, 

sử dụng lao động về CT BDTX: e-mail và biên bản thẩm 

định của cán bộ Sở GD&ĐT Hưng Yên về các tài liệu bồi 

dưỡng năm 2019 

Năm 2019 P.Đào tạo  

29.  H2.02.04.29 
Báo cáo Ba công khai của 03 năm học: 2016-2017, 

2017- 2018, 2018-2019 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 

Năm học 2018-2019 

KT&ĐBCLGD H5.05.13.05 

(MC năm 

2015) 

30.  H2.02.04.30 Tư liệu về ý kiến phản hồi của nhà quản lý, sử dụng lao 

động, cựu người học, người học về CTĐT 

 KT&ĐBCLGD  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

31.  
H2.02.04.31 

Danh mục Hội thảo, tập huấn XD, phát triển CTĐT: Danh 
mục các hội thảo, tập huấn về XD, phát triển CTĐT, PP giảng 
dạy từ 2015 đến 2017 

   

32.  
H2.02.04.32 

19 NVNC về PT BHMH và KHDH để BD giáo viên theo 
chương trình GDPT mới: HS 19 NVNC: Quyết định, BB 
nghiệm thu, BB thanh lí, ND các đề tài NC.  

   

33.  

H2.02.04.33 

NC về Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo và bồi dưỡng giáo 
viên phổ thông, CBQLCSGDPT và giảng viên sư phạm: 
HS NVNC ETEP 2017: Quyết định, BB nghiệm thu, BB 
thanh lí, ND các đề tài NC. Chủ nhiệm: TS Bùi Kiên Cường. 

Năm 2017   

34.  

H2.02.04.34 

Nghiên cứu đánh giá các chương trình bồi dưỡng giáo viên 
phổ thông, giảng viên sư phạm, CLQL do nhà trường đã và 
đang thực hiện: 
HS NVNC ETEP 2017: Quyết định, BB nghiệm thu, BB 
thanh lí, BC của đề tài NC. Chủ nhiệm: PGS.TS Phùng Gia 
Thế. 

Năm 2017   

35.  

H2.02.04.35 

NC đánh giá các CTĐT CNSP Hiện hành của trường ĐHSP 
Hà Nội 2: 
HS NVNC ETEP 2017: Quyết định, BB nghiệm thu, BB 
thanh lí, BC của đề tài NC. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Thụ. 

Năm 2017   

36.  

H2.02.04.36 

Nghiên cứu đánh giá tổng thể chương trình bồi dưỡng 
thường xuyên giáo viên THPT và đề xuất chương trình bồi 
dưỡng thường xuyên giáo viên THPT theo chuẩn mới: 
HS NVNC ETEP 2017: Quyết định, BB nghiệm thu, BB 
thanh lí, BC của đề tài NC. Chủ nhiệm: TS Hoàng Ngọc 
Hạnh. 

Năm 2017   

37.  

H2.02.04.37 

NC thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư 
phạm của trường ĐHSP Hà Nội 2: 
HS NVNC ETEP 2017: Quyết định, BB nghiệm thu, BB 
thanh lí, BC của đề tài NC. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn 
Dũng. 

Năm 2017   

38.  
H2.02.04.38 Kế hoạch công tác 03 năm học 

Năm học 2016-2017 

Năm học 2017-2018 
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

Năm học 2018-2019 

 

Tiêu chí 2.5. Nội dung chương trình và tổ chức thực hiện 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  
H2.02.05.01 

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông: Quy định 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 

Số 20/2018/TT-BGDĐT BGD&ĐT 

 

2.  
H2.02.05.02 

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên mầm non: Quy định chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên mầm non. 

Sô 26/2018/TT-BGDĐT BGD&ĐT 

 

3.  

H2.02.05.03 

QĐ v/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ĐH: 

QĐ số 1464/QD-ĐHSPHN2 ngày 25/11/2016 đào tạo trình 

độ Đại học áp dụng từ K41, là cơ sở để xây dựng, cải tiến, 

điều chỉnh các chương trình đào tạo và tổ chưc đào tạo (kèm 

theo 21 ngành, trong đó có 02 ngành đào tạo bằng tiếng 

Anh:toán + vật lý) 

http://hpu2.edu.vn/uploads/dao-tao/2017_06/qd-ban-hanh-

chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc_1.pdf 

 P.Đào tạo 

H7.07.19.17  

4.  H2.02.04.04 Đề cương chi tiết các học phần đào tạo ĐHCQ, VLVH, 

Chương trình bồi dưỡng: http://hpu2.edu.vn/vi/dao-

tao/chuong-trinh-chi-tiet-13/ 

 P.Đào tạo H2.02.04.22  

5.  H2.02.05.05 ĐC chi tiết các học phần kĩ năng mềm, HĐ trải nghiệm  P.Đào tạo  

6.  H2.02.05.06 Báo cáo kết quả SHCM ở trường phổ thông của giảng viên  P.Đào tạo  

7.  H2.02.05.07 Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 
chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHSPHN2 
ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP 
Hà Nội 2) 

 P.Đào tạo H2.02.04.02 

(2019) 

8.  H2.02.05.08 Kết quả KS lấy ý kiến người học về CTĐT, CTBD  P.Đào tạo  H2.02.05.13 

9.  H2.02.05.09 Đề cương chi tiết các học phần đào tạo ĐH từ K38  KT&ĐBCLGD H2.02.05.11  

10.  H2.02.05.10 Đề cương chi tiết các học phần đào tạo ĐH từ K41  P.Đào tạo H2.02.05.11  

11.  H2.02.05.11 Phiếu thẩm định CTĐT của chuyên gia;  Biên bản Hội nghị  P.Đào tạo H2.02.04.18 

http://hpu2.edu.vn/uploads/dao-tao/2017_06/qd-ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc_1.pdf
http://hpu2.edu.vn/uploads/dao-tao/2017_06/qd-ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc_1.pdf
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-chi-tiet-13/
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-chi-tiet-13/
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

triển khai TTSP (2017) và 

H2.02.04.28 

(2019) 

12.  H2.02.05.12 Tư liệu khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt 

nghiệp; KS lấy ý kiến người học về CTĐT 

 P.Đào tạo H2.02.04.18 

(2019) 

13.  H2.02.05.13 Hội nghị triển khai công tác TTSP; Hội nghị tổng kết công 

tác TTSP. 

 P.Đào tạo  

14.  H2.02.05.14 Khung CTĐT và kế hoạch đào tạo  P.Đào tạo H2.02.05.02 

15.  H2.02.05.15 Đề cương chi tiết 05 tín chỉ kỹ năng mềm, tổ chức hoạt 
động trải nghiệm hướng nghiệp 

 P.Đào tạo 
Viện NCSP 

H2.02.05.08 

16.  H2.02.05.16 Đề cương chi tiết các học phần đào tạo ĐH, SĐH  P.Đào tạo H2.02.05.03 

17.  H2.02.05.17 Đề cương chi tiết các học phần đào tạo ĐH, SĐH từ 2015  P.Đào tạo H2.02.05.03 

H2.02.05.11 

18.  H2.02.05.18 Khung CTĐT và kế hoạch ĐT:  

19 Khung ch trình đào tạo bắt đầu thực hiện từ K41 + 02 

Khung chương trình đào tạo thí điểm bằng tiếng Anh (SP 

Toán, và Sp Vật lý) 

http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-

tao/khung-chuong-trinh-dao-tao-163.html 

 P.Đào tạo 
Viện CNTT 

H2.02.04.11 

H2.02.04.09 

19.  H2.02.05.19 Đề cương chi tiết các chương trình bồi dưỡng  Viện NCSP H2.02.04.22  

20.       

21.  H2.02.05.21 Kế hoạch đào tạo ĐHCQ, VLVH, SĐH  P.Đào tạo  

22.  
H2.02.05.22 

Quy chế TTSP: Quy chế dành cho khối mầm non, tiểu học và 

THPT, ban hành tháng 10 năm 2019 

 P.Đào tạo H2.02.05.22 

H7.07.19.19  

23.  H2.02.05.23 Biên bản hội nghị TTSP  P.Đào tạo H2.02.04.19 

24.  

H2.02.05.24 

Đề cương chi tiết các học phần đào tạo ĐH, SĐH: 
Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo của 
21 ngành đào tạo trình độ đại học (áp dụng từ k41): 
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-chi-tiet-
tu-k41/ 
Đề cương chi tiết môn học trong chương trình đào tạo Thạc 
sĩ: http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-chi-tiet-16/de-

 P. Đào tạo 
Viện CNTT 

 
 

H2.02.04.11  

http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao-163.html
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao-163.html
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-chi-tiet-tu-k41/
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-chi-tiet-tu-k41/
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-chi-tiet-16/de-cuong-chi-tiet-cac-chuyen-nganh-thac-sy-164.html
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cuong-chi-tiet-cac-chuyen-nganh-thac-sy-164.html 
 Đề cương chi tiết môn học trong chương trình đào tạo Tiến 

sĩ: http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/de-cuong-chi-tiet/khung-

chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-cac-chuyen-nganh-

dao-tao-tien-si-169.html  

25.  
H2.02.05.25 

Tư liệu khảo sát GV, CBQL trường phổ thông và CB Sở 
GD&ĐT 

 P.Đào tạo H4.04.08.06 

26.  
H2.02.05.26 

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 
43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) 

Số 43/2007/QĐ-BGDĐT P.Đào tạo  

27.  
H2.02.05.27 

Kế hoạch BDTX tại các tỉnh  P.Đào tạo, 
Viện NCSP 

 H2.02.04.23 

28.  

H2.02.05.28 

Kế hoạch bồi dưỡng GV tại Hưng Yên:  

Bồi dưỡng thường xuyên tại Hưng Yên 2018 (CV số 1386 

của sở GDĐT Hưng Yên, Kế hoạch bồi dưỡng) 

Giấy mời ĐHSP HN2 tổ chức thực hiện bồi dưỡng thường 

xuyên 2019 

 P.Đào tạo H2.02.04.23  

29.  

H2.02.05.29 

Kế hoạch đào tạo ĐH hệ VLVH ở các địa phương: KH giảng 

dạy hệ liên thông VLVH Trường CĐ cộng đồng Lai Châu 

năm 2017, trường CĐSP Điện Biên năm 2018, trường CĐSP 

Lào Cai năm 2019 

 P.Đào tạo H7.07.18.09 

30.  

H2.02.05.30 

Tư liệu nghiên cứu về kinh nghiệm đào tạo giáo viên ở các 

nước tiên tiến: Đề tài: Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo và bồi 

dưỡng giáo viên phổ thông, CBQLCSGDPT và giảng viên sư 

phạm do TS. Bùi Kiên Cường làm chủ nhiệm đề tài (Nhiệm 

vụ nghiên cứu ETEP 2017) 

 P.KHCN&HTQT H2.02.04.33 

31.  H2.02.05.31 Quy định học cùng lúc hai chương trình  P.Đào tạo  

32.  
H2.02.05.32 

CV gửi trường QT và nhận xét về SV khi kiến tập tại trường 
QT 

 P.Đào tạo  

 

http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-chi-tiet-16/de-cuong-chi-tiet-cac-chuyen-nganh-thac-sy-164.html
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/de-cuong-chi-tiet/khung-chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-cac-chuyen-nganh-dao-tao-tien-si-169.html
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/de-cuong-chi-tiet/khung-chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-cac-chuyen-nganh-dao-tao-tien-si-169.html
http://hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/de-cuong-chi-tiet/khung-chuong-trinh-dao-tao-de-cuong-chi-tiet-cac-chuyen-nganh-dao-tao-tien-si-169.html
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TIÊU CHUẨN 3: NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI 

Tiêu chí 3.6. Chính sách về nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

Stt Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H3.03.06.01 Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP Ngày 20/8/2018 Ban quản lý 

ETEP trường 

 

2.  H3.03.06.02 Kế hoạch hoạt động KHCN Các năm P. KHCN&HTQT  

3.  H3.03.06.03 Quy chế chi tiêu nội bộ 2015 Số 622/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/07/2015 

P.Tài vụ  

4.  H3.03.06.04 Quy chế chi tiêu nội bộ 2019 Số 1777/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/11/2019 

P.Tài vụ  

5.  H3.03.06.05 Báo cáo hội nghị viên chức Trường Các năm P.TC-HC  

6.  H3.03.06.06 Thông báo đăng ký đề tài KHCN các cấp Các năm P.KHCN&HTQT  

7.  H3.03.06.07 QĐ phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ KHCN của Bộ (ETEP) Các năm 2017, 2018, 2019 BQL ETEP 

Trường 

 

8.  H3.03.06.08 Biên bản kiểm kê tài sản năm 2018 Năm 2018 P.Tài vụ  

9.  H3.03.06.09 Hợp đồng mua sắm thiết bị năm 2018 Năm 2018 P.QTĐS  

10.  H3.03.06.10 Danh sách giảng viên tham gia SHCM ở trường phổ thông, 

mầm non các năm 2014-2019 

Các năm P.Đào tạo 

 

 

11.  H3.03.06.11 Minh chứng về STEM  Năm 2019 Khoa Vật lý  

12.  H3.03.06.12 Danh mục đề tài các cấp được phê duyệt các năm 2014-2019 Các năm P.KHCN&HTQT  

13.  H3.03.06.13 Biên bản ghi nhớ hợp tác với trường phổ thông, sở/phòng giáo 

dục 

Các năm P.Đào tạo  

14.  H3.03.06.14 Biên bản semina của các khoa với các trường phổ thông, mầm 

non 

Các năm P.Đào tạo 

Khoa 

Viện 

 

15.  H3.03.06.15 Nhiệm vụ KH thuộc lĩnh vực giáo dục đặt hàng năm 2019 Năm 2019 P.KHCN&HTQT  

16.  H3.03.06.16 Lịch công tác về bồi dưỡng giáo viên cho các tỉnh Năm 2019 Website  

17.  H3.03.06.17 Danh sách bài báo về KHGD của giảng viên đăng trên các tạp 

chí quốc gia và danh sách giảng viên dự các hội nghị quốc gia 

về KHGD 

Các năm P.KHCN&HTQT  

18.  H3.03.06.18 Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu, thực hiện nhiệm 

vụ ETEP 2017 

Ngày 15/9/2017 BQL ETEP 

Trường 

 

19.  H3.03.06.19 Kế hoạch công tác năm học 2019-2020 Ngày 28/6/2019 P.TC-HC  
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Stt Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng 
Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

20.  H3.03.06.20 Danh mục các bài báo quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học giáo 

dục 

Các năm P.KHCN&HTQT  

 

Tiêu chí 3.7. Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

STT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H3.03.07.01 Quy chế về tổ chức hoạt động của Trường ĐHSP Hà Nội 2 Số 858/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 29/9/2014 

P.HC-TH  

2.  H3.03.07.02 Quyết định thành lập HĐ xác định danh mục đề tài Các năm 2018, 2019 P.KHCN&HTQT  

3.  H3.03.07.03 Quyết định thành lập HĐ tuyển chọn các cá nhân chủ trì đề tài Các năm 2018, 2019 P.KHCN&HTQT  

4.  H3.03.07.04 Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài KH&CN Các năm 2018, 2019 P.KHCN&HTQT  

5.  H3.03.07.05 Quyết định thành lập HĐKH tư vấn, góp ý và giới thiệu đề tài 

KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020  

 

Năm 2019 

P.KHCN&HTQT  

6.  H3.03.07.06 Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý các đề tài 

KH&CN của Trường ĐHSPHN2 

Năm 2017 P.KHCN&HTQT  

7.  H3.03.07.07 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và 

công nghệ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 

 

Tháng 6/2019 

P.KHCN&HTQT  

8.  H3.03.07.08 Báo cáo đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2012-2017 

 

Tháng 5/2019 

P.KHCN&HTQT  

9.  H3.03.07.09 Hợp đồng số 166-120918/UDKHSPHN2-

MSTB01/BQLCDA-ADG 

Tháng 9/2018 ĐHSPHN2  

10.  H3.03.07.10 Quyết định cử GV đến sinh hoạt CM với trường PT Các năm 2018, 2019 P.Đào tạo  

11.  H3.03.07.11 Thông báo V/v đăng ký đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019 Năm 2019 P.KHCN&HTQT  

12.  H3.03.07.12 Danh mục sách Thư viện Các năm 2018, 2019 Thư viện  

13.  H3.03.07.13 Quy chế chi tiêu nội bộ Số 622/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/07/2015 

P.Tài vụ  
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TIÊU CHUẨN 4: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 

Tiêu chí 4.8. Hợp tác vùng/ địa phương 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H4.04.08.01 Sứ mạng, tầm nhìn, kế hoạch chiến lược (Kèm theo Thỏa 

thuận thực hiện Chương trình số 64 ngày 20 tháng 8 năm 

2018) 

Số 64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

KT&ĐBCLGD  

2.  H4.04.08.02 Kế hoạch năm học 2018 Số 986/QĐ-ĐHSPPHN2 

Ngày 28/6/2018 

P.TC-HC  

3.  H4.04.08.03 Kế hoạch năm học 2019 Số 986/QĐ-ĐHSPPHN2 

Ngày 28/06/2019 

P.TC-HC  

4.  H4.04.08.04 Công văn về việc lấy ý kiến cho việc phát triển chương 

trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên (ETEP) 

Số 556/ĐHSPHN 

Ngày 16/5/2017 

BQL ETEP  

5.  H4.04.08.05 Công văn về việc mời đại diện tham gia biên soạn chương 

trình bồi dưỡng CBQLCSGDPT của chương trình ETEP 

Số 417/HVQLGD 

Ngày 18/7/2017 

BQL ETEP  

6.  H4.04.08.06 Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và CBQL các cấp 

thuộc khu vực phân công trong ETEP (nhiệm vụ trong 

chương trình ETEP). 

ETEP.2017-SP2-10 

Ngày 01/8/2017 

BQL ETEP  

7.  H4.04.08.07 Phiếu khảo sát chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán 

bộ quản lý trường trung học phổ thông 

Tháng 8/2017 BQL ETEP  

8.  H4.04.08.08 Báo cáo đánh giá định tính thực trạng năng lực nghề 

nghiệp và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ 

quản lý CSGD phổ thông tỉnh Hòa Bình 

Tháng 8/2017 BQL ETEP  

9.  H4.04.08.09 Kế hoạch triển khai công tác đào tạo và bồi dưỡng cho 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tại Hà 

Giang 

Số 796/KH-SGDĐT 

Ngày 16/8/2019 

Viện NCSP  

10.  H4.04.08.10 Đánh giá các chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ 

thông, cán bộ quản lí giáo dục phổ thông và giảng viên sư 

phạm do Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã và đang thực hiện 

ETEP.2017-SP2-06 BQL ETEP  

11.  H4.04.08.11 Công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên 

tập trung CBQL, giáo viên MN, TH, THCS năm 2018 

Số 1386/SGDĐT-TCCB 

Ngày 17/8/2018 

Viện NVSP  

12.  H4.04.08.12 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí GDMN, tiểu 

học, THCS tại Hưng Yên 2018 

Số 1386/SGDĐT-TCCB 

Ngày 17/8/2018 

Viện NVSP  

13.  H4.04.08.13 Lịch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung giáo viên Số 1386/ SGDĐT-TCCB Viện NCSP  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2018 Ngày 17/8/2018 

14.  H4.04.08.14 Danh sách cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng thường xuyên năm 2018 

Ngày 28/12/2018 Viện NCSP  

15.  H4.04.08.15 Công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên 

tập trung CBQL, giáo viên MN, TH, THCS năm 2019 

Số 954/SGDĐT-TCCB 

Ngày 14/6/2019 

Viện NVSP  

16.  H4.04.08.16 Kế hoạch số lớp bồi dưỡng thường xuyên năm 2019 Số 954/SGDĐT-TCCB 

Ngày 14/6/2019 

Viện NVSP  

17.  H4.04.08.17 Lịch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019 

Số 954/SGDĐT-TCCB 

Ngày 14/6/2019 

Viện NCSP  

18.  H4.04.08.18 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí GDMN, tiểu 

học, THCS tại Hưng Yên 2019 

Số 954/SGDĐT-TCCB 

Ngày 14/6/2019 

Viện NCSP  

19.  H4.04.08.19 Quyết định cử giảng viên làm báo cáo viên bồi dưỡng cho 

đội ngũ CBQL tại Hà Giang năm 2019 

Số 979/ĐHSPHN2-BQLETEP 

Ngày 20/9/2019 

BQL ETEP 

trường 

 

20.  H4.04.08.20 Tư liệu khảo sát về Bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục tại 

Hà Giang 2019 

 KT&ĐBCLGD  

21.  H4.04.08.21 Đánh giá tổng thể chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên THPT và đề xuất chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên giáo viên THPT theo chuẩn mới 

ETEP.2017-SP2-09 BQL ETEP 

trường 

 

22.  H4.04.08.22 Chương trình hội thảo khoa học “Các giải pháp ổn định, 

phát triển, hình thành mạng lưới và nâng cao chất lượng 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hiện nay và trong những 

năm tới” 

Ngày 27/8/2019 P.KHCN&HTQT  

23.  H4.04.08.23 Hội thảo với nhà tuyển dụng về việc đào tạo giáo viên 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục 

 Website  

24.  H4.04.08.24 Tọa đàm với giáo viên phổ thông về thực tiễn giáo dục Ngày 02/4/2019 Website  

25.  H4.04.08.25 Hội thảo khoa học các trường sư phạm cụm Trung Bắc Ngày 8/11/2018 P.KHCN&HTQT  

26.  H4.04.08.26 Kế hoạch tổ chức tập huấn “Kỹ năng xử lý các tình huống 

đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học” 

Ngày 18/11/2018 Website  

27.  H4.04.08.27 Biên bản ghi nhớ về hợp tác khoa học giáo dục giữa 

HPU2 và ĐH Artevelde (Bỉ) 

Số 07/FCB-ĐHSPHN2 P.KHCN&HTQT  

28.  H4.04.08.28 Tư liệu về Tập huấn về giáo dục đặc biệt với GS James Ngày 15/1/2018 P.KHCN&HTQT 

Website 
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

29.  H4.04.08.29 Biên bản ghi nhớ về hợp tác khoa học giáo dục giữa 

HPU2 và ĐH RUND (Nga) 

Ngày 17/9/2019 P.KHCN&HTQT  

30.  H4.04.08.30 Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao 

đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH theo hệ thống 

tín chỉ 

Số 1148/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 12/10/2015 

P.Đào tạo  

31.  H4.04.08.31 Công văn về việc cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo 

đại học 

Số 470/DDHSPHN2-ĐT 

Ngày 20/7/2017 

P.Đào tạo  

32.  H4.04.08.32 Biên bản họp về việc cập nhật, đánh giá chương trình đào 

tạo đại học 

Ngày 23/7/2017 Khoa chuyên môn  

33.  H4.04.08.33 Quyết định v/v ban hành Quy trình tuyển sinh hệ liên 

thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học; 

hình thức VLVH tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 2192/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 12/12//2018 

P.Đào tạo  

34.  H4.04.08.34 Quy trình tuyển sinh hệ liên thông từ trình độ trung cấp, 

cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 2192/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 12/12//2018 

P.Đào tạo  

35.  H4.04.08.35 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, cao 

đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH năm 2018 

Số 26/TB-ĐHSPHN2 

Ngày 10/01/2018 

P.Đào tạo  

36.  H4.04.08.36 Công văn v/v hướng dẫn ôn tập tuyển sinh Số 394/DDHSPHN2-ĐT 

Ngày 22/5/2018 

P.Đào tạo  

37.  H4.04.08.37 Quyết định v/v thành lập hội đồng tuyển sinh ngành Giáo 

dục mầm non liên thông từ trình đô cao đẳng lên trình độ 

đại học hình thức VLVH tại Trường CĐSP Lào Cai 

Số 905/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/0/2018 

P.Đào tạo  

38.  H4.04.08.38 Danh sách Hội đồng tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non 

liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình 

thức VLVH tại trường CĐSP Lào Cai 

Số 905/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/0/2018 

P.Đào tạo  

39.  H4.04.08.39 Quyết định v/v thành lập ban coi thi ngành Giáo dục mầm 

non liên thông từ trình đô cao đẳng lên trình độ đại học 

hình thức VLVH tại Trường CĐSP Lào Cai 

Số 906/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/06/2018 

P.Đào tạo  

40.  H4.04.08.40 Danh sách Ban coi thi tuyển sinh ngành Giáo dục mầm 

non liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, 

hình thức VLVH tại trường CĐSP Lào Cai 

Số 906/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/0/2018 

P.Đào tạo  

41.  H4.04.08.41 Quyết định v/v công nhận sinh viên trúng tuyển ngành Số 1073/QĐ-ĐHSPHN2 P.Đào tạo  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

Giáo dục mầm non liên thông từ trình đô cao đẳng lên 

trình độ đại học hình thức VLVH tại Trường CĐSP Lào 

Cai 

Ngày 06/7/2018 

42.  H4.04.08.42 Biên bản xác định điểm trúng tuyển đại học ngành 

GDMN (khóa 2018-2020) liên thông từ trình độ cao đẳng 

lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường CĐSP 

Lào Cai 

Ngày 06/7/2018 P.Đào tạo  

43.  H4.04.08.43 Bảng điểm tuyển sinh đại học ngành GDMN (khóa 2018 

– 2020) liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại 

học, theo hình thức VLVH tại Trường CĐSP Lào Cai 

Ngày 06/7/2018 P.Đào tạo  

44.  H4.04.08.44 Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Sở 

Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Ninh 

Bình, Vĩnh Phúc 

Ngày 20/10/2019 BQL ETEP 

trường 

 

 

Tiêu chí 4.9. Hợp tác quốc tế 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H4.04.09.01 Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018-

2023, tầm nhìn 2030 

Số 64 

Ngày 20/8/2018 

KT&ĐBCLGD  

2.  H4.04.09.02 Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm học các năm, 2018-

2019 

Số 48-NQ/ĐU 

Ngày 07/9/2018 

Số 62-NQ/ĐU  

Ngày 06/9/2019  

VP Đảng ủy  

3.  H4.04.09.03 Quy định về Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2  

 

Quy định về hoạt động của tạp chí khoa học Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

Số 778/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 01/8/2016 

Số 1123/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 02/12/2014 

P.KHCN&HTQT  

4.  H4.04.09.04 Hợp đồng thuê chuyên gia Bỉ tư vấn xây dựng Kế hoạch 

chiến lược và thực hiện Kế hoạch chiến lược 

Số 17/FCB-ĐHSPHN2 

Ngày 15/10/2018 

P.Tài vụ  

5.  H4.04.09.05 Chương trình và Biên bản Hội thảo xin ý kiến các bên 

liên quan về bản KHCL năm 2018 

Ngày 14/8/2018 P.TC-HC  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

6.  H4.04.09.06 BB làm việc với Đoàn giao lưu Hải ngoại tỉnh Vân Nam 

ngày 29/7/2018 

Ngày 29/7/2018 P.KHCN&HT

QT 

 

7.  H4.04.09.07 Các văn bản Quy chế Chi tiêu nội bộ Các năm 2015, 2019 P.Tài vụ  

8.  H4.04.09.08 Báo cáo tổng kết công tác năm học từ 2017 đến nay Các năm P.TC-HC  

9.  H4.04.09.09 Biên bản họp đăng kí học tại trường ĐHSP Kỹ Thuật 

Quảng Tây Trung Quốc ngày 20/4/2019 

Ngày 20/4/2019 K. Ngoại ngữ  

10.  H4.04.09.10 Công văn đăng kí kế hoạch công tác năm học 2017-2018; 

2018-2019; 2019-2020 

Báo cáo Hội nghị viên chức hằng năm từ năm 2017 đến 

nay  

Số 268/ĐHPSHN2-HCTH 

Ngày 03/5/2017 

Số 365/ĐHSPHN2-HCTH 

Ngày 15/5/2018 

Số 399/ĐHSPHN2-HCTH 

Ngày 05/5/2019 

P.TC-HC  

11.  H4.04.09.11 Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các 

cấp có hợp tác có cộng tác viên người nước ngoài 

Danh sách Thống kê P.KHCN&HT

QT 

 

12.  H4.04.09.12 Danh sách các giảng viên ra nước ngoài báo cáo được hỗ 

trợ tiền  ≤10tr/báo cáo 

Danh sách Thống kê P.Tài vụ  

13.  H4.04.09.13 Hiệp định hợp tác kí ngày 21/3/2013 giữa Học viện hoa 

văn Côn Minh và trường ĐHSP HN 2 về trao đổi sinh 

viên; cụ thể hóa hơn các hạng mục tại BB ghi nhớ hợp tác 

đào tạo kí 12/6/2016 

Ngày 21/3/2013 

Ngày 12/6/2016 

Ngày 12/10/2019 

P.KHCN&HTQT  

14.  H4.04.09.14 Kế hoạch, QĐ cử sinh viên ngành NNTQ đi học tập tại 

Côn Minh từ 2017 đến nay 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Số 170/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 20/02/2019 

Số 1234/QĐ-ĐGSPHN2  

Ngày 15/8/2019 

P.KHCN&HTQT  

15.  H4.04.09.15 Bảng thống kê số lượng và thời gian chuyên gia nước 

ngoài giảng dạy, bồi dưỡng, tập huấn tại trường từ năm 

2017 – nay 

Bảng thống kê các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp 

tác quốc tế từ 2017 đến nay. 

 P.KHCN&HTQT  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

16.  H4.04.09.16 Đề xuất Tiểu dự án FCB nâng cao năng lực đàm phán 

quốc tế cho cán bộ quản lý,  thuê chuyên gia tập huấn 

Số 01/ĐHSPHN2-FCB BQLDA FCB  

17.  H4.04.09.17 Bảng thống kê các khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

mà cho viên chức và sinh viên Nhà trường báo cáo viên là 

người nước ngoài (tính đến ngày 31/7/2019) 

 P.KHCN&HTQT  

18.  H4.04.09.18 Hồ sơ mua sắm phần mềm tra cứu online của Igroup  Số 01/HPU2-ITGVN/2018 P.KHCN&HTQT  

Hồ sơ mua phần mềm Turnitin  P.Tài vụ 

Thư viện 

 

Hồ sơ nâng cấp Website trường ĐHSP HN2  P.Tài vụ 

Thư viện 

 

19.  H4.04.09.19 Thư giới thiệu của Hiệu trưởng cho giảng viên, sinh viên 

nhà trường xin học bổng học tập tại nước ngoài 

Biên bản seminar của Viện NCKH&UD; Biên bản 

Workshop của Khoa Ngoại ngữ 

Ngày 02/3/2018 

 

P.KHCN&HTQT  

20.  H4.04.09.20 Nhà trường được xếp hạng theo hệ thống đánh giá của tổ 

chức Webometrics từ năm 2017 

Năm 2017 Trang web của tổ 

chức webometrics 

 

21.  H4.04.09.21 Kỷ yếu HTQT toán năm 2018 Ngày 13-15/12/2018 P.KHCN&HTQT  

Các thư mời đề xuất tham gia dự án quốc tế của đối tác Bỉ  P.KHCN&HTQT  

BB làm việc với trường Luông Nậm Thà của Lào  P.KHCN&HTQT  

Danh sách sinh viên Bỉ sang trường TTSP tại hai trường 

Tiểu học Xuân Hòa, Đồng Xuân 

 P.KHCN&HTQT  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

22.  Danh sách sinh viên Lào đang học tập ở trường (từ năm 

2017-nay) 

Số 2841/QĐ-BGDĐT  

Ngày 16/8/2017 

Số 1183/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 09/10/2018 

Số 2239/QĐ-BGDĐT 

 ngày 09/8/2019 

Số 146/CV-SGDĐT-GDTX 

 Ngày 24/9/2018 

Số 938/ĐHSPHN2-HCN&HTQT  

Ngày 11/9/2019 

P.KHCN&HTQT  

 Danh sách học viên học tiếng Việt  P.KHCN&HTQT  

23.  H4.04.09.22 Thống kê số lượng tuyển sinh   P.Đào tạo  

Số phần trăm sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt 

nghiệp 

 P.KHCN&HTQT  

24.  H4.04.09.23 Báo cáo Hội nghị viên chức các năm học 2017-2018; 

2018-2019; 2019-2020 

Bản Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch Giám sát đánh giá 

2017 đến nay 

Báo cáo giám sát giữa kỳ thực hiện chương trình ETEP 

 P.TC-HC 

BQL ETEP 

 

25.  H4.04.09.24 QĐ cử đoàn đi công tác các nước, Bỉ, Lào, Nga, Phần Lan Số 517/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/4/2018 

Số 703/QĐ- ĐHSPHN2 

Ngày 10/5/2019 

Số 2762/QĐ-BDGĐT 

Ngày 09/9/2019 

P.KHCN&HTQT 

P.TC-HC 

 

 

26.  H4.04.09.25 Báo cáo đề xuất mời chuyên gia sang bồi dưỡng lớp học 

đảo ngược. 

Báo cáo P.KHCN&HTQT  

27.  H4.04.09.26 Văn bản ban hành và Chương trình đào tạo tiếng Việt cho 

người nước ngoài 

Số 2466/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 31/12/2018 

P.KHCN&HTQT  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

28.  H4.04.09.27 Đề án xin phép tổ chức bồi dưỡng, đánh giá năng lực và 

cấp chứng chỉ tiếng Việt theo khung năng lực tiếng việt 

dùng cho người nước ngoài. 

 P.KHCN&HTQT  

29.  H4.04.09.28 Các biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, Hiệp định hợp tác Ngày 17/9/2019 

Ngày 24/9/2019 

P.KHCN&HTQT  

30.  H4.04.09.29 Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH KHTN thuộc 

ĐHQG Tôn Trung Sơn, Đài Loan (Trung Quốc) và 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Ngày 09/5/2018  

31.  H4.04.09.30 Bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHSP HN2 và Đại học 

Ghent, vương quốc Bỉ 

Ngày 12/6/2018  

32.  H4.04.09.31 Bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐHSP HN2 và Tổ chức 

Cengage Learning Hoa Kỳ 

Ngày 17/4/2017  

33.  H4.04.09.32 Bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương và cao đẳng 

Luông Nậm Thà, sở GD tỉnh Oudomxay, sở GD tỉnh 

Bokeo 

Ngày 22/5/2019 Viện CNTT  

34.  H4.04.09.33 Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa 3 trường: ĐHSP HN2, 

Trường ngoại ngữ Vân Nam, Học viện Hoa văn Côn 

Minh ký ngày 12/10/2019  

Ngày 12/10/2019 P.KHCN&HTQT  

35.  H4.04.09.34 Phiên bản tiếng anh trên website của trường  Viện CNTT  

36.  H4.04.09.35 Tờ rơi giới thiệu về Trường và các ngành đào tạo bằng 

tiếng Anh và tiếng Việt; 

 P.CTCT-HSSV, 

P.KHCN&HTQT 

 

37.  H4.04.09.36 Giảng viên đã tăng cường được năng lực ngôn ngữ, kỹ 

năng làm việc nhóm với chuyên gia quốc tế 

 KT&ĐBCLGD  

38.  H4.04.09.37 Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học mới  P.Đào tạo  

39.   Đánh giá năng lực ngoại ngữ của giảng viên, sinh viên    

40.  H4.04.09.38 Công văn việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối 

với công chức, viên chức và người lao động 

Số  920/ĐHSPHN2-TC-HC  

Ngày 06/9/2019 

P.TC-HC  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

41.  H4.04.09.39 Thông báo tuyển dụng viên chức hằng năm Số 410/TB-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 10/7/2015 

Số 252/TB-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 15/4/2016 

Số 504/TB-ĐHSPHN2 

Ngày 06/7/2018; 

Số 1592/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 28/9/2018 

P.TC-HC  

42.  H4.04.09.40 Danh sách 30 giảng viên tham gia lớp tập huấn “Phương 

pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh”  

 Đề án NN  

43.  H4.04.09.41 Danh sách 15 giảng viên khoa NN tham gia lớp bồi 

dưỡng Elteach  

 Đề án NN  

44.  H4.04.09.42 Danh sách 23 cán bộ chủ chốt tham gia khóa đào tạo nâng 

cao kỹ năng đàm phán bằng tiếng Anh 

 BQL Dự án 

FCB 

 

45.  H4.04.09.43 Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và lộ trình thực hiện 

đối với sinh viên hệ chính quy 

Quy định về học và kiểm tra chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối 

với sinh viên hệ chính quy. 

Số 2436/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 28/12/2018 

Số 2437/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 28/12/2018 

P.Đào tạo 

Đề án NN 

 

46.  H4.04.09.44 Các chương trình học tiếng Anh tăng cường cho giảng 

viên, sinh viên. 

Các QĐ, BB nghiệm thu chương trình bồi dưỡng nâng 

cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên và giảng viên. 

 Đào tạo 

Đề án NN 

 

47.  H4.04.09.45 Hoạt động cộng đồng học ngoại ngữ: 

1. Điều lệ các Câu lạc bộ cộng đồng học tiếng Anh. 

2. Kế hoạch thi Olympic tiếng Anh sinh viên không 

chuyên ngữ các năm 2017, 2018, 2019. 

3. Thông tin về kết quả dự thi Olympic tiếng Anh sinh 

viên toàn quốc. 

 ĐANN 

Trang web nhà 

trường 

 

 

48.  H4.04.09.46 Xây dựng chương trình môn học dành cho các đối tượng 

tham gia chương trình đào tạo cử nhân sư phạm dạy học 

chuyên ngành bằng tiếng Anh (thí điểm) 

 ĐANN  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

49.  H4.04.09.47 Hỗ trợ kinh phí mua giáo trình Life cho sinh viên không 

chuyên ngữ 

Hợp đồng mua Giáo trình Life các năm 2017 đến nay 

 P.Tài vụ  

50.  H4.04.09.48 Triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống văn bản 

quản lý; xây dưng quy trình các hoạt động chủ yếu của 

nhà trường. 

Số 990/KH-ĐHSPHN2  

Ngày 23/9/2019 

Số 1088/ĐHSPHN2-TCHC  

Ngày 25/10/2019 

P.TC-HC  

 

Tiêu chí 4.10. Hợp tác với các bên có liên quan 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H4.04.10.01 Trang web đăng tải tuyên ngôn sứ mạng của Trường 

(http://www.hpu2.edu.vn/vi/about/Su-mang-tam-

nhin.html) 

 ĐHSP Hà Nội 2  

2.  H4.04.10.02 Nghị quyết Đảng bộ trường  VP Đảng ủy  

3.  H4.04.10.03 Kế hoạch công tác năm học 2018-2019 QĐ số 1030/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 29/6/2018 

P.TC-HC  

Kế hoạch công tác năm học 2019-2020 QĐ số 986/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 28/6/2019 

P.TC-HC  

4.  H4.04.10.04 Báo cáo Hội nghị viên chức năm học 2017-2018 2018 P.TC-HC  

Báo cáo Hội nghị viên chức năm học 2018-2019 2019 P.TC-HC  

5.  H4.04.10.05 

 

Trang web giới thiệu các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ 

(http://www.hpu2.edu.vn/vi/about/gioi-thieu.html) 

 Viện CNTT  

Quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý 

thuyết và vật lý toán 

Số 5359/QĐ-BGDĐT  

Ngày 02/12/2012 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
 

Quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý 

học thực vật 

Số 6238/QĐ-BGDĐT  

Ngày 30/12/2016 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
 

Quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý 

Giáo dục 

Số 51/QĐ-BGDĐT  

Ngày 05/01/2017 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
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Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Toán 

ứng dụng và Động vật học 

Số 5425/QĐ-BGDĐT  

Ngày 05/12/2012 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
 

Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý 

Giáo dục 

Số 1371/QĐ-BGDĐT  

Ngày 16/4/2013 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
 

Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Giáo 

dục mầm non và Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn Văn 

Số 3114/QĐ-BGDĐT  

Ngày 20/8/2013 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
 

Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học 

Việt Nam; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa 

học 

Số 1266/QĐ-BGDĐT  

Ngày 16/4/2015 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
 

Quyết định đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn 

ngữ Việt Nam 

Số 6237/QĐ-BGDĐT  

Ngày 30/12/2016 

Bộ GD&ĐT 

P.Đào tạo 
 

6.  H4.04.10.06 Thông báo tuyển sinh Sau đại học Số 889/TB-ĐHSPHN2 

Ngày 28/12/2016 

P.Đào tạo  

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 

năm 2018 

Số 802/TB-ĐHSPHN2  

Ngày 01/11/2017 

P.Đào tạo  

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 

2019 

Số 983/TB-ĐHSPHN2  

Ngày 29/11/2018 

P.Đào tạo  

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 

2019 

Số 564/TB-ĐHSPHN2  

Ngày 18/6/2019 

P.Đào tạo  

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 

2019 

Số 984/TB-ĐHSPHN2  

Ngày 29/11/2018 

P.Đào tạo  

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 

2019 

Số 565/TB-ĐHSPHN2  

Ngày 18/6/2019 

P.Đào tạo  

7.  H4.04.10.07 Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào khóa đào 

tạo trình độ thạc sĩ 

   

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào khóa đào 

tạo trình độ thạc sĩ 2017 – 2019 

Số 707/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 29/5/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 

 

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào khóa đào 

tạo trình độ thạc sĩ 2017 – 2019 

Số 1286/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 10/10/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào khóa đào 

tạo trình độ thạc sĩ 2017 – 2019 

Số 1432/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 30/10/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào khóa đào 

tạo trình độ thạc sĩ 2018 – 2020 

Số 839/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 04/6/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
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Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào khóa đào 

tạo trình độ thạc sĩ 2018 – 2020 

Số 1626/QĐ-ĐHSPHN2 

 Ngày 04/10/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển bổ sung vào 

khóa đào tạo trình độ thạc sĩ 2018 – 2020 

Số 2071/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 23/11/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển khóa đào tạo 

trình độ thạc sĩ 2019 – 2021 

Số 752/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 21/5/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo 

trình độ thạc sĩ khóa học 2019 – 2021 

Số 1552/QĐ-ĐHSPHN2 

 Ngày 21/5/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

8.  H4.04.10.08 Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh    

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2017 Số 710/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 19/6/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2018 Số 2464/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 26/12/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển khóa 

đào tạo trình độ tiến sĩ tuyển sinh đợt 1 năm 2019 

Số 1348/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 28/8/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

9.  H4.04.10.09 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ 

   

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ khóa 2015-2017 

Số 974/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 14/7/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ  

Số 1178/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 18/9/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ  

Số 1289/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 10/10/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ  

Số 1860/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 22/12/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ  

Số 1861/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 25/12/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ  

Số 1862/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 25/12/2017 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ  

Số 575/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 19/4/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ năm 2018 

Số 2237/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 18/12/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
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Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 

sĩ năm 2019 

Số 396/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 28/3/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

10.  H4.04.10.10 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ    

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 534/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 12/4/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 1567/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 26/9/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 2238/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 18/12/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 397/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 28/3/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 1038/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 11/7/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 1308/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 23/8/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 1656/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 22/10/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ Số 1797/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 14/11/2019 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

11.  H4.04.10.11 Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào diện Hỗ 

trợ đào tạo giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh Bắc Lào vào 

học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 2044/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 20/11/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 

 

12.  H4.04.10.12 Quyết định và danh sách tham gia Hội đồng đánh giá 

Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ cho các cơ sở giáo dục 

đại học của các giảng viên năm 2017, 2018, 2019. 

 Các phòng, khoa  

Quyết định và danh sách tham gia Hội đồng nghiệm thu 

các đề tài khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại và các tổ 

chức khác của các giảng viên 2017, 2018, 2019. 

 Các phòng, khoa  

13.  H4.04.10.13 Quyết định và danh sách tham gia Hội đồng đánh giá 

TEIDI của các giảng viên 2017, 2019. 

 Các phòng, khoa  

Giấy mời, danh sách giảng viên tham gia xây dựng và 

nghiệm thu chương trình phổ thông 

 Các phòng, khoa  
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14.  H4.04.10.14 Danh sách cựu sinh viên của Trường đang đảm nhiệm các 

chức vụ hoặc là các chuyên gia đầu ngành tại các cơ sở 

giáo dục đại học và các tổ chức khác  

 Các khoa  

15.  H4.04.10.15 Công văn V/v mở lớp bồi dưỡng NVSP cho giảng viên 

CĐ, ĐH 

Số 21/TTNVSP 

Ngày 15/06/2016 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 

 

Quyết định mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên đại học, cao đẳng tại Công ty Cổ phần Giáo 

dục và Công nghệ  Việt 

Số 26/VNCSP 

Ngày 18/4/2019 

Viện NCSP  

16.  H4.04.10.16 Quyết định về việc cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 

Số 27/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 07/07/2016 

P.Đào tạo  

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 

Số 14/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 14/06/2016 

P.Đào tạo  

Danh sách lớp bồi dưỡng giảng viên chính trị hạng II tại 

trường Đại học Hải Phòng 

 Viện NCSP  

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 

Số 1517/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 15/11/2017 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 

 

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 

Số 1518/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 15/11/2017 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 

Số 1201/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 26/7/2018 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên đại học, cao đẳng 

Số 2387/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 28/12/2018 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên đại học, cao đẳng 

Số 1124/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/7/2019 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho 

giảng viên đại học, cao đẳng 

Số 1124/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/7/2019 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

17.  H4.04.10.17 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho 

giảng viên   

  

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III 

Số 368/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 21/3/2019 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II-K6 tại 

thành phố Hà Nội 

Số 980/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 25/6/2019 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
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Quyết định V/v cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II-K7 tại 

thành phố Hà Nội 

Số 981/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 25/6/2019 

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Danh sách lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính hạng II tại Trường Cao đẳng Sư 

phạm Lào Cai (kèm theo QĐ số: 306/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 

2)  

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Danh sách lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính hạng II tại Đà Nẵng (kèm theo 

QĐ số: 307/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 06/3/2018 của Hiệu 

trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)  

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Danh sách lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính hạng II tại Trường ĐHSP Hà 

Nội 2 (kèm theo QĐ số: 308/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 

06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)  

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Danh sách lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính hạng III - Đại học Hải Phòng 

(kèm theo QĐ số: 431/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 30/3/2018 

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)  

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

Danh sách lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính hạng II tại Trường ĐH Công 

nghệ Thông tin và truyền thông (kèm theo QĐ 

số:519/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 11/4/2018 của Hiệu trưởng 

Trường ĐHSP Hà Nội 2)  

ĐHSPHN2 

Viện NCSP 
 

18.  H4.04.10.18 

 

Quyết định ban hành Chương trình giáo dục đại học và kế 

hoạch đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ các 

ngành đào tạo thí điểm Sư phạm Toán dạy học bằng 

Tiếng Anh và Sư phạm Vật lý dạy học bằng Tiếng Anh ở 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 864/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/8/2016 

 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

Quyết định về việc chỉnh sửa Chương trình giáo dục đại 

học và kế hoạch đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Toán chất lượng cao thí điểm 

Số 896/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 15/8/2016 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
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Quyết định ban hành Chương trình và kế hoạch đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ 

ngành Giáo dục Mầm non dạy bằng tiếng Anh (thí điểm) 

Số 2460/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 26/12/2018 

ĐHSPHN2 

P.Đào tạo 
 

19.  H4.04.10.19 

 

Danh sách sinh viên Chương trình sư phạm Toán dạy học 

bằng Tiếng Anh (K42, 43, 44, 45)  

Khoa Toán  

Danh sách sinh viên Chương trình sư phạm vật lý dạy học 

bằng Tiếng Anh (K42, 43, 44, 45)  

Khoa Vật lý  

Danh sách sinh viên Chương trình sư phạm toán chất 

lượng cao (K41, K42, 43)  

Khoa Toán  

Danh sách sinh viên Chương trình Giáo dục mầm non dạy 

bằng Tiếng Anh (K44, 45)  

Khoa GDMN  

20.  H4.04.10.20 Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020  

 

 P.TC-HC  

21.  H4.04.10.21 Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020” 

 P.TC-HC  

Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông 

Số 88/2014/QH13 

Ngày 28/11/2014 

Quốc Hội  

Quyết định phê duyệt dự án đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thong 

Số 404/QĐ-TTg 

Ngày 27/03/2015 

Thủ tướng Chính 

phủ 

 

Quyết định phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục phổ thong giai đoạn 2016-

2020, định hướng đến năm 2025” 

Số 732/QĐ-TTg 

Ngày 29/04/2016 

Thủ tướng Chính 

phủ 

 

 Công văn V/v tham dự Hội nghị tổng kết đánh giá CT, 

SGK GDPT hiện hành 

Số 116/CV-RGEP 

Ngày 16/12/2016 

Ban quản lý dự án 

RGEP 

 

Quyết định về việc thành lập Ban quản lý Chương trình 

phát triển các trường sư phạm 

Số 738/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 15/07/2016 

ĐHSPHN2 

P.TC-HC 

 

Công văn v/v cử đại biểu tham dự Hội thảo  Số 07/CV-RGEP 

Ngày 04/01/2017 

Ban quản lý dự án 

RGEP 

 

Công văn v/v cử cán bộ tham dự Hội thảo xu hướng quốc 

tế và XD CT GDPT tổng thể và vận dụng ở Việt Nam 

Số 13/ĐHSPHN2-ĐT 

Ngày 09/01/2017 

ĐHSPHN2 

P.TC-HC 
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Công văn v/v cử đại biểu tham dự hội nghị Khởi động Dự 

án RGEP 

Số 14/CV-RGEP 

Ngày 12/01/2017 

Ban quản lý dự án 

RGEP 

 

Công văn v/v cử cán bộ tham dự Hội nghị Khởi động Dự 

án RGEP 

Số 89/ĐHSPHN2-ĐT 

Ngày 16/01/2017 

P.TC-HC  

Kế hoạch tổ chức các hội thảo góp ý dự thảo chương trình 

giáo dục phổ thông tổng thể 

Số 196/KH-BGDĐT 

Ngày 23/03/2017 

P.TC-HC  

Công văn v/v mời tham dự hội thảo góp ý dự thảo CT 

GDPT tổng thể khu vực miền Bắc 

Số 105/CV-RGEP 

Ngày 24/04/2017 

Ban quản lý dự án 

RGEP 

 

Chương trình Hội thảo góp ý dự thảo chương trình giáo 

dục phổ thông tổng thể (khu vực miền Bắc) 

   

22.  H4.04.10.22 Thông tin về các hoạt động của nhà trường trong thực 

hiện Chương trình ETEP 

etep.hpu2.edu.vn 

Ban QL ETEP trường 

  

Công văn cử cán bộ tham dự Hội thảo “Nâng cao năng 

lực cho GV các trường sư phạm về CT GDPT” 

Số 923/ĐHSPHN2-ĐT ngày 

15/12/2017 

Phòng Đào tạo  

Công văn giao nhiệm vụ triển khai hoạt động ETEP năm 

2018 

Số 32/ĐHSPHN2-ĐT ngày 

15/01/2018 

BQL ETEP trường  

Công văn cử cán bộ tham dự Hội thảo tập huấn về hướng 

dẫn thực hiện Chương trình GDPT mới 

Số 319/ĐHSPHN2-BQLETEP 

ngày 12/4/2019 

BQL ETEP trường  

Công văn cử cán bộ tham dự Hội thảo góp ý bộ công cụ 

TEIDI và tài liệu hướng dẫn sau điều chỉnh, bổ sung 

Số 319/ĐHSPHN2-BQLETEP 

ngày 16/7/2019 

BQL ETEP trường  

Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức bồi dưỡng giảng 

viên sư phạm chủ chốt 

Số 3195/BGDĐT-GDTrH ngày 

26/7/2019 

BQL ETEP Bộ 

GD&ĐT 

 

Công văn cử cán bộ tham gia Hội thảo tập huấn “Dạy và 

học các CTBDTX tiếp cận theo năng lực” 

Số 801/ĐHSPHN2-BQLETEP 

ngày 5/8/2019 

BQL ETEP trường  

23.  H4.04.10.23 Tư liêu về Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng cụm 

Trung - Bắc 

 Trường ĐHSPHN2  

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội Giao lưu 

Các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc lần thứ X Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

Số 553/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 22/07/2014 

P.TC-HC  

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội Giao lưu 

Các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc lần thứ X Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

Số 554/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 22/07/2014 

P.TC-HC  
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Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Nghiệp vụ sư 

phạm Hội Giao lưu Các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc 

lần thứ X Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 555/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 22/07/2014 

P.TC-HC  

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Thể dục Thể thao 

Hội Giao lưu Các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc lần thứ 

X Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 556/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 22/07/2014 

P.TC-HC  

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Cơ sở vật chất Hội 

Giao lưu Các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc lần thứ X 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 557/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 22/07/2014 

P.TC-HC  

Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham 

gia Hội Giao lưu Các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc lần 

thứ X tại Yên Bái 

Số 558/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 22/07/2014 

P.TC-HC  

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Nghiệp vụ Sư 

phạm tham gia Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm  Văn nghệ - 

Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V - 2013 

Số 397/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 27/05/2013 

P.TC-HC  

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Văn nghệ Hội 

Giao lưu các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc lần thứ X 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 650/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 19/08/2014 

P.TC-HC  

Báo cáo kết quả Hội thi Chuyên môn - Nghiệp vụ các 

trường ĐH, CĐ Vùng Trung - Bắc lần thứ XI, tại Lào Cai 

Số 104/BC-BTC 

Ngày 28/12/2016 

 

 

BTC Hội thi CM-

NV trường Đh, CĐ 

vùng Trung Bắc 

 

24.  H4.04.10.24 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham 

gia Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ các trường ĐH, CĐ 

cụm Trung - Bắc lần thứ XII Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Số 1477/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 07/9/2018 

P.TC-HC  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa 

học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” - Các trường 

ĐH, CĐ cụm Trung Bắc tháng 11/2018 

 

Tháng 11/2018 P.KHCN&HTQT  

25.  H4.04.10.25 Hội thảo khoa học Quốc gia “Các giải pháp ổn định, phát 

triển và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên” - Tài liệu phục vụ Hội thảo do Hiệp hội các trường 

đại học cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường ĐHSP 

hà Nội 2 tổ chức tháng 8/2019. 

Tháng 27/8/2019 P.KHCN&HTQT  
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26.  H4.04.10.26 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2015 

Số 622/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/07/2015 

P.TC-HC  

27.  H4.04.10.27 Danh sách các hoạt động của giảng viên tham gia tập 

huấn, hội nghị, hội thảo trong ngành giáo dục 

 P.KHCN&HTQT  

V/v mời dự Hội thảo quốc gia về Khung trình độ quốc gia 

và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. 

Số 2129/BGDĐT-VP 

Ngày 18/05/2017 

Bộ GD&ĐT  

V/v cử học viên tham dự tập huấn “xây dựng các bài học 

có nhạy cảm giới và các hoạt động giáo dục trong và 

ngoài trường” 

Số 1028/NGCBQLGD-

CSNGCB 

Ngày 28/07/2017 

Cục Nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo 

dục 

 

Quyết định V/v cử giảng viên tham dự tập huấn “Xây 

dựng các bài học có nhạy cảm giới và các hoạt động giáo 

dục trong và ngoài trường” 

Số 932/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 08/08/2017 

P.TC-HC  

Chương trình Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp 

nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên các trường cao 

đẳng miền núi phía Bắc Việt Nam” 

 Trường cao đẳng Sư 

phạm 

 

Quyết định về việc cử viên chức đi tập huấn Số 1383/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 08/12/2015 

P.TC-HC  

Quyết định về việc cử viên chức đi tập huấn Số 93/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 27/01/2015 

P.TC-HC  

Quyết định về việc cử viên chức đi tập huấn Số 664/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 10/07/2015 

P.TC-HC  

Quyết định về việc cử viên chức đi đào tạo ngắn hạn về 

công nghệ sinh học 

Số 613/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/08/2014 

P.TC-HC  

Thông báo tổ chức hội nghị về đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên THCS, THPT để chuyển sang giảng dạy ở cấp tiểu 

học và bậc mầm non 

Số 43/BGHĐT-ETEP 

Ngày 03/01/2017 

BQL ETEP TƯ  

V/v rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THCS và THPT 

được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học 

Số 69/BGDĐT-NGCBBQLGD 

Ngày 09/01/2017 

  

V/v báo cáo cán bộ, CGTV của BQL CT ETEP tại các 

Trường, Học viện 

Số 20/ETEP-HCNS 

Ngày 10/04/2017 

BQL ETEP TƯ  

V/v báo cáo cán bộ, CGTV của  BQL CT ETEP Số 222/ĐHSPHN2 

Ngày 12/04/2017 

ĐHSPHN2  

Về việc góp ý phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng 

giáo viên 

Số 383/DDHSPHN2-ĐT 

Ngày 14/06/2017 

ĐHSPHN2  
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V/v mời đại diện tham gia biên soạn chương trình bồi 

dưỡng CBQLCGGDPT của chương trình ETEP 

Số 417/HVQLGD 

Ngày 18/07/2017 

Học viện Quản lý 

Giáo dục 

 

V/v xây dựng kế hoạch năm 2017 của chương trình ETEP Số 476/ĐHSPHN2 

Ngày 19/07/2017 

BQL ETEP trường  

V/v cử người tham gia hội đồng biên soạn phát triển 

chương trình, tài liệu bồi dưỡng GVPT (ETEP) 

Số 789/ĐHSPHN-ĐTBDTX 

Ngày 19/07/2017 

ĐHSPHN2  

Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” (FCB) Số 33/GM-FCB 

Ngày 17/05/2017 

Ban quản lý dự án 

FCB 

 

V/v mời họp BCĐ đào tạo bồi dưỡng Số 3179/BGDĐT-VP 

Ngày 25/07/2017 

  

V/v lấy ý kiến cho việc phát triển chương trình, tài liệu 

bồi dưỡng giáo viên (ETEP) 

Số 556/ĐHSPHN 

Ngày 16/05/2017 

ĐHSPHN2  

Thống kê hội thảo, tập huấn  Khoa Ngữ văn  

Thống kê các khóa tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo  Khoa Toán  

Chương trình Hội thảo tổng kết, rút kinh nghiệm đào tạo 

chương trình cử nhân sư phạm Toán dạy chuyên ngành 

bằng Tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập 

 Khoa Toán  

Dạy toàn bằng Tiếng anh: một góc nhìn từ phiá nhà 

trường 

   

Một số ý kiến về đào tạo hệ cử nhân sư phạm Toán tiếng 

Anh qua thực tiến triển khai tại khoa Toán – Tin, ĐHSP 

Hà Nội 

   

Một số kết quả trong triển khai dạy và học thí điểm các 

môn Toán, Lý, Hóa song ngữ Anh-Việt tại một số trường 

phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc 

   

Dạy học Song ngữ môn Toán tại Việt Nam Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn 

   

Báo cáo thực trạng công tác đào tạo thử nghiệm chương 

trình đào tạo cử nhân sư phạm toán dạy chuyên ngành 

bằng tiếng Anh 

   

Bảng thống kê chương trình tập huấn giảng viên từ năm 

2012-2017 

 TTGDQP&AN  

Bảng thống kê chương trình tập huấn giảng viên từ năm 

2017-2019 

 TTGDQP&AN  
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Danh sách tập huấn sĩ quan biệt phái năm 2013 16/08/2013 TTGDQP&AN  

Danh sách tập huấn sĩ quan biệt phái năm 2014 12/05/2014 TTGDQP&AN  

Danh sách tập huấn sĩ quan biệt phái   TTGDQP&AN  

Danh sách giảng viên tham gia tập huấn GDQPAN năm 

2015 

13/08/2015 TTGDQP&AN  

Danh sách giảng viên tham gia tập huấn GDQPAN   TTGDQP&AN  

Danh sách Cán bộ đối tượng 2 học bồi dưỡng KTQP & 

AN năm 2016 

09/04/2016 TTGDQP&AN  

Danh mục các đợt tập huấn hội thảo khoa GDTH cử 

giảng viên tham gia 

 Khoa Giáo dục Tiểu 

học 

 

V/v mời tham dự Hội nghị Giáo dục Tiểu học đầu năm 

học 2015-2016 

Số 272/GPE-VNEN 

Ngày 14/09/2015 

Dự án mô hình 

trường học mới tại 

Việt Nam 

 

Quyết định về việc phân công các thành viên Ban tổ chức 

và báo cáo viên đi tập huấn Mô hình trường học mới cấp 

cụm tỉnh 

Số 45/QĐ-GPE-VNEN 

Ngày 02/07/2015 

Dự án mô hình 

trường học mới tại 

Việt Nam 

 

V/v Tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học lớp 4 năm học 

2013-2014 cấp Trung ương 

Số 145/GPE-VNEN 

Ngày 24/06/2013 

Dự án mô hình 

trường học mới tại 

Việt Nam 

 

V/v tập huấn phát triển chương trình đào tạo giáo viên 

phổ thông 

Số 6667/BGDĐT-

NGCBQLCSGD 

Ngày 22/12/2015 

  

V/v hội thảo Đổi mới nhà trường dựa trên sinh hoạt 

chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học trong trường 

phổ thông 

Số 36/GPE-VNEN 

Ngày 03/03/2015 

Dự án mô hình 

trường học mới tại 

Việt Nam 

 

Quyết định về việc phê duyệt danh sách ban tổ chức và 

đội ngũ báo cáo viên tập huấn mô hình trường học mới 

Số 2349/QĐ-BGDĐT 

Ngày 08/07/2014 

  

Danh sách Ban Tổ chức và đội ngũ báo cáo viên tập huấn 

mô hình Trường học mới. 

   

Danh mục minh chứng bổ sung phục vụ đánh giá ngoài Ngày 15/08/2017 Viện NCSP  

Kế hoạch tập huấn công tác “bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên” 

Số 387/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 15/06/2017 

Viện NCSP  
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Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội thảo “Định hướng 

năng lực hướng nghiệp cho học sinh trung học đối với 

sinh viên sư phạm đáp ứng đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông” 

Số 1312/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 27/11/2015 

Viện NCSP  

Thống kê chương trình tập huấn và hội thảo đã tham dự 

từ năm 2012 đến năm 2017 

 Khoa Ngoại ngữ  

Thống kê các đợt tập huấn, hội thảo về khoa học giáo 

dục, nâng cao năng lực sư phạm (từ 2012-nay) 

 P.KHCN&HTQT  

Lịch biểu tập huấn Dạy học sử dụng sơ đồ tư duy và dạy 

theo dự án 

   

28.  H4.04.10.28 Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường  ĐHSPHN2  

Hoạt động Seminar chuyên môn tháng 3 năm 2018  Các khoa  

29.  H4.04.10.29 Kế hoạch Tổ chức hội nghị học tập cấp trường năm học 

2018-2019 

 P.KHCN&HTQT  

Kế hoạch Tổ chức hội nghị học tập cấp trường năm học 

2017-2018 

 P.KHCN&HTQT  

Kế hoạch Tổ chức hội nghị học tập cấp trường năm học 

2016-2017 

Số 150/KH-ĐHSPHN2-ĐT 

Ngày 22/02/2017 

P.KHCN&HTQT  

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị học tập cấp trường năm học 

2014-2015 

Số 130/KH-ĐHSPHN2-ĐT 

Ngày 10/03/2015 

 

P.KHCN&HTQT  

30.  H4.04.10.30 Hội thi NVSP hàng năm    

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp trường 

năm học 2018-2019 

 P.Đào tạo  

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp trường 

năm học 2017-2018 

 P.Đào tạo  

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp trường 

năm học 2016-2017 

Số 754/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 14/11/2016 

P.Đào tạo  

Kế hoạch tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường 

năm học 2015-2016 

Số 680/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 12/11/2015 

P.Đào tạo  

Kế hoạch tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường 

năm học 2014-2015 

Số 24/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 08/01/2015 

P.Đào tạo  

Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cáp trường năm học 

2014-2015 

 P.Đào tạo  
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Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm 

học 2014-2015 

 P.Đào tạo  

Quyết định V/v thành lập Ban Giám khảo nội dung thi 

giảng, tiểu ban KHXH, Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ 

sư phạm năm học 2014-2015 

Số 1058/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 12/11/2014 

P.Đào tạo  

Quyết định V/v thành lập Ban Giám khảo chấm thi các 

nội dung: Chào hỏi, Hiểu biết sư phạm, Xử lý tình huống 

sư phạm tại Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm 

năm học 2014-2015 

Số 1060/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 12/11/2014 

P.Đào tạo  

Quyết định V/v thành lạp Ban Giám khảo nội dung thi 

giảng, Tiểu ban KHTN, Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ 

sư phạm năm học 2014-2015 

Số 1059/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 12/11/2014 

P.Đào tạo  

V/v tổ chức thi NVSP cấp khoa Số 592/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 04/10/2013 

P.TC-HC  

31.  H4.04.10.31 Kế hoạch tổ chức thi Olympic hàng năm    

Kế hoạch tổ chức thi Olympic Hóa học cấp trường năm 

học 2017-2018 

 Khoa Hóa  

Kế hoạch tổ chức thi Olympic Hóa học cấp trường năm 

học 2016-2017 

 Khoa Hóa  

Kế hoạch bồi dưỡng Olympic 2016  Khoa Hóa  

Kế hoạch bồi dưỡng Olympic 2014  Khoa Hóa  

Thông báo: Khoa vật lý tổ chức Hội thi Olympic Vật lý 

đại cương năm 2017 

 Khoa Vật lý  

Thông báo: Khoa vật lý tổ chức Hội thi Olympic Vật lý 

đại cương năm 2016 

 Khoa Vật lý  

Kế hoạch: tổ chức cuộc thi Olympic Mác – Leenin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 

Số 04/KH/ĐTN 

Ngày 15/03/2015 

BCH Đoàn trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

 

32.  H4.04.10.32 Danh sách các Viện nghiên cứu, các trường Đại học có 

hợp tác về NCKH 

 KHCN&HTQT  

33.  H4.04.10.33 Biên bản ghi nhớ các hoạt động liên kết với các cơ sở đào 

tạo 

 P.Đào tạo  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2016) – trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

 ĐHSPHN2  
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Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2016) – trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai 

 ĐHSPHN2  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2015) – trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 

 ĐHSPHN2  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2015) – trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái 

 ĐHSPHN2  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2016) – trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam 

Sài Gòn 

 ĐHSPHN2  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2016) – trung tâm GDTX – HN tỉnh Hà Nam 

 ĐHSPHN2  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2016) – trung tâm KTTH-HNDN & GDTX tỉnh Lào Cai 

 ĐHSPHN2  

Hợp đồng kinh tế V/v cung cấp chương trình bồi dưỡng 

trực tuyến và tập huấn cho giảng viên cốt cán về chương 

trình bồi dưỡng tiếng Anh trong lớp học Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

Ngày 30/03/2017 P.Tài vụ  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2013) – trường Đại học Hoa Lư 

 ĐHSPHN2  

Biên bản ghi nhớ về công tác liên kết đào tạo đại học 

(2014) – trường Đại học Tân Trào 

 ĐHSPHN2  

Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo – Trường Hoa Văn Côn 

Minh 

   

Hiệp định hợp tác phát triển giáo dục giữa trường Hoa 

Văn Côn Minh (Vân Nam – Trung Quốc) với trường 

ĐHSP Hà Nội 2 (Việt Nam) 

 P.KHCN&HTQT  

Thỏa thuận trao đổi học thuật giữa ĐHSP Hà Nội 2 và 

trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Trung – Đài Loan 

 P.KHCN&HTQT  

Hợp đồng Anh Việt Nam và Trường ĐHSP Hà Nội 2 Ngày 20/05/2016   

Quyết định thành lập đoàn cán bộ chủ chốt đi ký kết hợp 

tác đào và tham quan thực tế tại Lào và Thái Lan 

Số 259/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 09/04/2013 

P.TC-HC  

34.  H4.04.10.34 Danh mục hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ 

khoa học công nghệ và doanh thu hang năm giai đoạn 

2017-2019 

 P.KHCN&HTQT  
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Danh mục hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ 

khoa học công nghệ và doanh thu hang năm giai đoạn 

2012-2017 

 P.KHCN&HTQT  

Hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất giống lan đai 

châu  đỗ bằng công nghệ nuôi cấy In Vitro 

 Trạm trồng trọt và 

bảo vệ thực vật Yên 

Thành – Nghệ An 

 

Quyết định về việc phê duyệt đề tài Khảo nghiệm và 

tuyển chọn một số giống ngô nếp lai và ngô đường lai 

năng suất, chất lượng cao tại phường Nông Tiến, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Số 1139/QĐ-UBND 

Ngày 27/09/2013 

Tỉnh Tuyên Quang  

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và góp vốn sản xuất 

cây giống hoa cúc bằng kỹ thuật nuôi cấy mô 

 Mê Linh - Hà Nội  

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Số 04/2017 Bộ GD&ĐT  

  Hợp đồng đào tạo và chuyển giao công nghệ lên men tạo 

màng Bacterial Cellulose 

Số 006/2015/HĐDV-DHG Công ty Cp Dược 

Hậu Giang 

 

35.  H4.04.10.35 Thống kê công trình khoa học năm 2017-2019  P.KHCN&HTQT  

Thống kê công trình khoa học năm 2012-2017  P.KHCN&HTQT  

Thống kế và các danh mục hội nghị, hội thảo năm học 

2012-2016 

 P.KHCN&HTQT  

Danh mục các hội nghị khoa học trẻ 2012-2016  P.KHCN&HTQT  

Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ lần thứ VII – năm 2012  P.KHCN&HTQT  

Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ lần thứ VIII – năm 2014  P.KHCN&HTQT  

Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ   P.KHCN&HTQT  

Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học 

sư phạm toàn quốc lần thứ V - năm 2015 

 P.KHCN&HTQT  

36.  H4.04.10.36 Các công trình được đăng trên tạp chí uy tín năm 2012-

2017 

 ĐHSPHN2  

Các công trình được đăng trên tạp chí uy tín năm 2017-

2019 

 ĐHSPHN2  

37.  H4.04.10.37 Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ lần thứ IX năm 2016  P.KHCN&HTQT  

38.  H4.04.10.38 Báo cáo hội nghị viên chức hàng năm Các năm P.TC-HC  
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Tiêu chí 4.11. Thông tin và truyền thông 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/  

lưu trữ 
Tham chiếu 

1.  H4.04.11.01 Kế hoạch chiến lược Trường ĐHSP Hà Nội 2 giai đoạn 

2018-2023, tầm nhìn 2030 

Thỏa thuận thực hiện 

chương trình số 64 ngày 

20/8/2018 thuộc ETEP 

BQL ETEP trường 

 

 

2.  H4.04.11.02 Quy định về viết TBG, GT, TLTK Số 1122/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 02/12/2014 

P.KHCN& HTQT  

3.  H4.04.11.03 Quy định về hoạt động khoa học công nghệ  P.KHCN&HTQT  

4.  H4.04.11.04 Quy định về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên 

 

Thông tư số 18/2016 của Bộ 

GD&ĐT 

Bộ GD&ĐT  

5.  H4.04.11.05 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học - Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2  

Ban hành theo QĐ số 

1123/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 02/12/2014 

P.KHCN&HTQT  

6.  H4.04.11.06 Quy định về việc tổ chức thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

 

Số 140/2006/ĐT 

Ngày 5/4/2006 

P.Đào tạo  

7.  H4.04.11.07 Quy định làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại 

học chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Số 1656/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 04/10/2018. 

P.Đào tạo  

8.  H4.04.11.08 Yêu cầu về quy cách, hình thức luận án và tóm tắt luận 

án; Quy cách trình bày khóa luận tốt nghiệp 

 P.Đào tạo 

Website, các khoa 

 

9.  H4.04.11.09 Biên bản nghiệm thu giáo trình, tập bài giảng một số đơn 

vị; Giải trình phản biện của tác giả giáo trình, tập bài 

giảng 

 P.KHCN&HTQT  

10.  H4.04.11.10 Nhận xét phản biện một số bài đăng tạp chí khoa học + 

giải trình ý kiến phản biện  + phô tô bài báo tương ứng 

 P.KHCN&HTQT  

11.  H4.04.11.11 Giấy phép xuất bản một số giáo trình phục vụ đào tạo 

(thuộc bản quyền nhà trường 

 P.KHCN&HTQT  

12.  H4.04.11.12 Giấy phép hoạt động báo chí in của Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp cho Tạp chí Khoa học của Trường 

Số 1935/GP-BTTTT 

Ngày 22/10/2012 

Bộ TT&TT/ 

P.KHCN& HTQT 

 

13.  H4.04.11.13 Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN),  Số 143/TTKHCN-ISSN 

Ngày 21/5/2008. 

P.KHCN& HTQT  

14.  H4.04.11.14 Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm chống đạo văn 

Turnitin (lần 2) 

Số 148/KH-ĐHSPHN2-ThV Thư viện  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/  

lưu trữ 
Tham chiếu 

15.  H4.04.11.15 Quy định về quản lý sở hữu trí tuệ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 78/2008  

Ngày 29/12/2008  

P.KHCN& HTQT  

16.  H4.04.11.16 Quy định về sử dụng thư điện tử trong hoạt động điều 

hành của Trường ĐHSP Hà Nội 2 

 Viện CNTT  

17.  H4.04.11.17 Sinh viên sử dụng tài khoản riêng để xem kết quả học tập  Website  

18.  H4.04.11.18 Cập nhật thông tin trên web của Trường CV 76/ĐHSPHN2-HCTH 

Ngày 15/2/2017 

BGH  

19.  H4.04.11.19 Các quyết định, thông tư, hướng dẫn, quy định, thủ tục, 

biểu mẫu,... có liên quan đến cán bộ, giảng viên, người 

học đều được đăng tải trên website của trường 

 Website Trường  

20.  H4.04.11.20 Kế hoạch về việc hoàn thành báo cáo ba công khai năm 

học 2018 - 2019 

Số 223/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 25/3/2019 

KT&KĐCLGD  

21.  H4.04.11.21 Thông tin “ba công khai” trên website của Trường (chất 

lượng, đội ngũ, tài chính)   

 Website Trường  

22.  H4.04.11.22 Lý lịch khoa học của giảng viên  Website Trường  

23.  H4.04.11.23 Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018:  

- QĐ thành lập BTC;  

- Kế hoạch tổ chức;  

Hình ảnh hoạt động trong Ngày hội 

Năm 2018 P.CTCT-HSSV  

24.  H4.04.11.24 Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Bắc Giang (2019):  

- QĐ thành lập BTC;  

- CV gửi Sở GD&ĐT Bắc Giang đề nghị tạo điều 

kiện, phối hợp tổ chức;  

- KH tổ chức;  

- QĐ thành lập Đoàn cán bộ, sinh tham gia “Ngày 

hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp tại Bắc 

Giang” năm 2019;  Chương trình chi tiết, kịch bản 

chi tiết (tổ chức 

-  tại 03 trường THPT);  

- Hình ảnh hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

Số 462/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 05/04/2019 

P.CTCT-HSSV  

25.  H4.04.11.25 Thông báo cập nhật dữ liệu sinh viên đầu khóa Ngày 28/8/2016 P.CTCT-HSSV   
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/  

lưu trữ 
Tham chiếu 

26.  H4.04.11.26 Phần mềm quản lý sinh viên  P.CTCT-HSSV 

Các  khoa 

 

27.  H4.04.11.27 Phần mềm quản lý đào tạo  P.Đào tạo 

Các khoa 

 

28.  H4.04.11.28 Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên K35, K36, K37 sau khi tốt nghiệp  

Số 739/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 4/11/2016 

KT&ĐBCLGD  

29.  H4.04.11.29 Kế hoạch thu thập phản hồi của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo 

Số 689/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 09/10/2017. 

KT&ĐBCLGD 

Các khoa 

 

30.  H4.04.11.30 Kế hoạch thu thập phản hồi của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo 

Số 844/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 15/8/2019 

KT&ĐBCLGD 

Các khoa 

 

31.  H4.04.11.31 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên  Số 32/BC-ĐHSPHN2 

Ngày 13/1/2017. 

KT&ĐBCLGD  

32.  H4.04.11.32 Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên Số 1073/BC-ĐHSPHN2 

Ngày 28/12/2018 

P.TC-HC  

KT&ĐBCLGD 

 

33.  H4.04.11.33 Thông tin cập nhật trên website về các hoạt động  Website Trường  

34.  H4.04.11.34 Website của các đơn vị trực thuộc trường  Website của các 

đơn vị 

 

35.  H4.04.11.35 Đưa đề cương môn học năm học 2013-2014 lên mạng nội 

bộ; Khung chương trình, đề cương môn học; đề thi và đáp 

án 

Số 439/ĐHSPHN2-ĐT 

Ngày 01/8/2013 

P.Đào tạo  

36.  H4.04.11.36 Faceboook của Trường ĐHSP Hà Nội 2, Đoàn Trường, 

các khoa 

 Trang facebook 

Trường, Đoàn 

Trường, các khoa 

 

37.  H4.04.11.37 Gửi kết quả học tập trực tiếp cho học viên qua email sau 

khi kết thúc các kỳ thi học phần 

 Phỏng vấn học viên  

38.  H4.04.11.38 Nội dung học tập tuần “Giáo dục công dân - HSSV” đầu 

khóa học năm 2016-2020. 

Số 511/KH-ĐHSPHN2 

Ngày 02/8/2016 

P.CTCT-HSSV  

 Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, 

sinh viên” đầu năm học 2019-2020, đầu khóa học 2019-

2023 

KH số 794/KH-ĐHSPHN2,  

Ngày 01/8/2019 

P.CTCT-HSSV  

39.  H4.04.11.39 Sổ tay SV: giới thiệu về các ngành đào tạo, Quy định đào 

tạo, Quy định về công tác sinh viên. 

 P.CTCT-HSSV 

Các khoa 
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/  

lưu trữ 
Tham chiếu 

40.  H4.04.11.40 Sau đại học cũng tổ chức phổ biến quy chế đào tạo, kế 

hoạch học tập và phát thẻ cho học viên 

 P.Đào tạo  

41.  H4.04.11.41 Báo cáo thường niên các năm: 2017, 2018, 2019 Các năm P.TC-HC  
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TIÊU CHUẨN 5: MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC VÀ CÁC NGUỒN NHÂN LỰC 

Tiêu chí 5.12. Môi trường sư phạm 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H5.05.12.01 - Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu giáo dục 

của trường.  

- Quyết định của Trường về việc điều chỉnh, ban hành bổ 

sung sứ mạng, tầm nhìn. 

- Báo cáo tổng kết hàng năm; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. 

- Quyết định về thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP 

(Sứ mạng, tầm nhìn, kế hoạch chiến lược – Phụ lục 1). 

http://hpu2.edu.vn/vi/about/Su-

mang-tam-nhin.html 

1691/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

31/12/2016 

 

2017-2019 

P.TC-HC  

2.  H5.05.12.02 - Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (năm 2007).  

- Báo cáo tổng kết hàng năm; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. 

2017 

 

2017-2019 

P.TC-HC  

3.  H5.05.12.03 - Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (năm 2011).  

- Báo cáo tổng kết hàng năm; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. 

31/12/2016 

 

2017-2019 

P.TC-HC  

4.  H5.05.12.04 Quyết định về thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP (Sứ 

mạng, tầm nhìn, kế hoạch chiến lược – Phụ lục 1). 

64/QĐ-ETEP, 20/8/2018 P.TC-HC  

5.  H5.05.12.05 Sơ đồ quy hoạch các tòa nhà, giảng đường, phòng học, 

phòng thí nghiệm, thực hành của trường,... (Bản đồ quy 

hoạch 1:500 của Trường ĐHSP Hà Nội 2; Bản đồ quy 

hoạch 1:500 của Trung tâm GDQP Hà Nội 2 - Trường 

ĐHSP Hà Nội 2). 

06/2014 P.QTĐS  

6.  H5.05.12.06 - Bản vẽ thiết kế chi tiết mặt bằng công trình nhà học đa 

năng (A2 – đã đưa vào sử dụng). 

- Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà điều 

hành - Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2016). 

- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, 

sửa chữa nhà làm việc các khoa thành phòng làm việc giáo 

sư, phó giáo sư và phòng khách - Trường ĐHSP Hà Nội 2 

(2018). 

2016 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

P.QTĐS 

 

7.  H5.05.12.07 Báo cáo Ba công khai của 03 năm học. 2016-2017 

2017-2018 

KT&ĐBCLGD  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

2018-2019 

8.  H5.05.12.08 - Công tác đào tạo, công tác đoàn thể, công tác xây dựng 

cơ sở vật chất và các công tác khác (Kế hoạch công tác 03 

năm học, LCT hằng tuần trên website Trường). 

- Báo cáo tổng kết công tác và kế hoạch công tác tháng 

năm học 2018-2019 của Phòng QTĐS. 

2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 

P.TC-HC  

9.  H5.05.12.09 - Các dự án đầu tư phát triển trang thiết bị phục vụ việc 

giảng dạy và NCKH (Dự án đầu tư trang thiết bị thí 

nghiệm cho các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh-KTNN của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018;...) 

- Hợp đồng mua bán và biên bản nghiệm thu các trang thiết 

bị của các dự án (Hợp đồng mua sắm trang thiết bị thí 

nghiệm cho các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh-KTNN của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018;...).  

2017-2019 P.QTĐS  

10.  H5.05.12.10 Kế hoạch hoạt động hằng năm để tạo cơ hội cho giảng viên 

và sinh viên tương tác ngoài lớp học. 

Hội nghị Hiệu trưởng và Trưởng khoa tiếp xúc đại diện 

sinh viên hằng tháng.  

Tổ chức các hoạt động tương tác giữa giảng viên và sinh 

viên ngoài lớp học. 

2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 

P.Đào tạo 

Các Khoa 

 

11.  H5.05.12.11 Hội nghị Hiệu trưởng tiếp xúc đại diện sinh viên hằng 

tháng;  

Tư liệu khảo sát SV đã tốt nghiệp;  

Tư liệu khảo sát SV tốt nghiệp về CTĐT;  

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến phản hồi của người học đối 

với hoạt động giảng dạy của GV;  

Ý kiến phản hồi ngưởi nhà quản lý, sử dụng lao động, cựu 

người học, người học về CTĐT;... 

2017-2018, 2018-2019 KT&ĐBCLGD  

12.  H5.05.12.12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất. 

2016 P.QTĐS  

13.  H5.05.12.13 - Hợp đồng kinh tế về thi công xây dựng các công trình, tòa 

nhà,  hạng mục trong Trường (Nhà học đa năng; Giảng 

2015-2017 P.QTĐS  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

đường chuyên dùng; Nhà học 5 tầng;…). 

- Hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành công trình hàng 

rào Inox nhà 10 - Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2016).  

- Hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành công trình cải 

tạo, trồng cây vườn cây Tiến sĩ - Trường ĐHSP Hà Nội 2 

(2015).  

- Hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành công trình lát 

sân, xây bồn hoa giảng đường Trung tâm GDQP và An 

ninh - Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2017).  

- Hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành công trình cải 

tạo, mở rộng Trạm y tế tầng 1 Viện NCSP và phòng tập 

GDTC tầng 1 công trình Giảng đường chuyên dụng - 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2017).  

- Hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành công cải tạo, sửa 

chữa khu vệ sinh đơn nguyên 1 giảng đường A.  

- Hồ sơ thanh toán công trình sửa chữa cửa giảng đường E, 

ký túc xá sinh viên S3 và đóng mới một số đồ gỗ trang bị 

văn phòng Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2016).  

- Hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành công trình cải 

tạo, sửa chữa khu vệ sinh đơn nguyên 2, KTX S2 - Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 (2016).  

- Biên bản bàn giao công trình và thiết bị, đưa công trình 

và thiết bị vào sử dụng (Ký túc xá; Giải phóng mặt bằng, 

thi công tuyến đường bê tông khu nhà học thí nghiệm; Xây 

dựng tường rào khu giảng đường E và giảng đường chuyên 

dùng; Xây dựng phòng múa khoa GDMN;…). 

14.  H5.05.12.14 - Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng hiện trạng công trình 

cải tạo, sửa chữa giảng đường C - Trường ĐHSP Hà Nội 2 

(2019). 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật  đầu tư xây dựng công trình cải 

tạo, sửa chữa giảng đương C - Trường ĐHSP Hà Nội 2 

(2019). 

2019 

 

 

 

2019 

 

P.QTĐS  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Trung 

tâm GDQP Hà Nội 2 - Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2016). 

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng 

công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các khoa thành 

phòng làm việc giáo sư, phó giáo sư và phòng khách - 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2018). 

- Công văn về kiểm tra việc kê khai nhà đất theo QĐ số 

09/2007/QĐ-TTg (có biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất 

của Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2013). 

- Báo cáo công tác quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư 

- Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2019). 

- Báo cáo và danh mục chương trình, đề án, dự án đầu tư 

cơ sở vật chất trong năm 2019 của Trường ĐHSP Hà Nội 

2. 

 

2016 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

15.  H5.05.12.15 - Bảng thống kê số lượng cây xanh và diện tích đất trồng 

cây xanh trong trường. 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa 

vào sử dụng: Duy trì cây xanh trang trí và cây bóng mát 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2015). 

- Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đường cáp ngầm 

22KV cáp điện cho TBA 320KVA-22/0,4KV Trung tâm 

GDQP -  Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2017). 

- Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà 

điều hành - Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2016). 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công 

trình cắt tỉa cây xanh Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018. 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công 

trình duy trì cây xanh trang trí và cây bóng mát khu KTX 

sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2019.  

- Công văn về việc tổng vệ sinh môi trường hằng tháng của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2. 

2017 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

P.QTĐS  
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Tiêu chí 5.13. Cơ sở vật chất, tài nguyên dạy và học 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H5.05.13.01 Thỏa thuận thực hiện ETEP 2018 P.TC-HC  

2.  H5.05.13.02 - Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP HN2 đến 

năm 2020 (năm 2007). 

- Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP HN2 đến 

năm 2020 (năm 2011). 

2007 

 

2011 

P.TC-HC  

3.  H5.05.13.03 Kế hoạch công tác năm học từ năm học 2014-2015 đến 

năm học 2018-2019 (kế hoạch rà soát trang thiết bị dạy 

học) 

 P.TC-HC  

4.  H5.05.13.04 Sơ đồ quy hoạch các tòa nhà, giảng đường, phòng học, 

phòng thí nghiệm, thực hành của trường. 

 P.QTĐS  

5.  H5.05.13.05 Báo cáo ba công khai hàng năm từ năm học 2014-2015 đến 

năm học 2018-2019 (cơ sở vật chất) 

 KT&ĐBCLGD  

6.  H5.05.13.06 Sơ đồ, Bản vẽ thiết kế chi tiết mặt bằng công trình nhà học 

đa năng (A2 – đã đưa vào sử dụng), nhà điều hành (A1 – 

đang thi công), nhà làm việc cho GP-PGS (A3), nhà học thí 

nghiệm (A4),... 

 P.QTĐS  

7.  H5.05.13.07 - Tờ trình mua sắm, hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao 

trang thiết bị công nghệ thông tin từ năm học 2014-2015 

đến năm học 2018-2019 

- Kế hoạch, hợp đồng mua sách, báo, tài liệu điện tử..của 

nhà trường từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019 

 P.QTĐS 

Thư viện 

 

8.  H5.05.13.08 Báo cáo tổng kết hàng năm; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.  P.TC-HC  

9.  H5.05.13.09 - Biên bản sửa sữa trang thiết bị, cơ sở vật chất, hệ thống 

công nghệ thông tin 

- Biên bản kiểm kê tài sản 

- Biên bản kiểm tra rà soát thống kê và lên phương án các 

hạng mục cần sửa chữa. 

 P.QTĐS 

Viện CNTT 

P.Tài vụ 

 

10.  H5.05.13.10 - Biển tên, số điện thoại cán bộ hỗ trợ  Các đơn vị  

11.  H5.05.13.11 Tư liệu: 

- Hội thảo khoa học. 

- Các khóa bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ. 

 Các đơn vị  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

12.  H5.05.13.12 Văn bản quy định sử dụng giảng đường, phòng thí nghiệm 

- Quy định sử dụng an toàn các thiết bị trong phòng thí 

nghiệm và NCKH 

- Đơn xin mượn phòng học, phòng thực hành, phòng thí 

nghiệm.  

- Đơn mượn thiết bị công nghệ thông tin 

- Đơn mượn sách, học liệu 

 Các đơn vị  

13.  H5.05.13.13 Các phê duyệt nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của 

trường 

   

Quyết định phê duyệt dự án Tăng cường thiết bị nghiên 

cứu cho các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh học của Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Số 1666/QĐ-BGDĐT 

Ngày 26/04/2018 

P.QTĐS  

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường 

năng lực đào tạo và nghiên cứu cho các khoa Vật lý, hóa 

học, sinh học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”. 

Số 474/BC-ĐHSPHN2-QTĐS 

Ngày 12/06/2017 

 

P.QTĐS  

Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án “Tăng cường năng lực cơ sở vật chất, ứng dụng 

khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”. 

Số 838/TTr-ĐHSPHN2-QTĐS P.QTĐS  

Quyết định phê duyệt Dự án Tăng cường cơ sở vật chất, 

ứng dụng khoa học nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

Số 2260/QĐ-BGDĐT 

Ngày19/6/2018 

 

P.QTĐS  

Quyết định về việc phê duyệt Đề án Nâng cấp, sửa chữa và 

đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của 

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 thuộc Chương trình 

phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội 

ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

(ETEP). 

Số 3950/QĐ-BGDĐT 

Ngày 24/10/2019 

P.QTĐS  

14.  H5.05.13.14 Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án “Đầu 

tư trang thiết bị dạy học chuẩn bị đổi mới Chương trình 

giáo dục phổ thông năm 2015”. 

Số 385/TTr-ĐHSPHN2 

Ngày 24/10/2019 

P.QTĐS  

15.  H5.05.13.15 Bảng thống kê trang thiết bị CNTT   Viện CNTT  



56 
 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

16.  H5.05.13.16 Các Báo cáo xây dựng theo quý, theo năm  P.QTĐS  

17.  H5.05.13.17 Hình ảnh, thông số máy chủ 

Thông số kĩ thuật các trang thiết bị 

 Viện CNTT  

 

Tiêu chí 5.14. Nguồn tài chính 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/  

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H5.05.14.01 Quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (năm 2007) 

2007 KT&ĐBCLGD  

2.  H5.05.14.02 Quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (năm 2011) 

2011 KT&ĐBCLGD  

3.  H5.05.14.03 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khoa XI trình Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XII.  

Ngày 14/05/2015 VP Đảng ủy  

4.  H5.05.14.04 Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của trường 

(http://hpu2.edu.vn/vi/about/Su-mang-tam-nhin.html) 

 Website trường  

5.  H5.05.14.05 Kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm 

Báo cáo Dự toán thu chi ngân sách tại Hội nghị Kế hoạch 

ngân sách hàng năm 

 P.Tài vụ  

6.  H5.05.14.06 Quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2015).  Số 622/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 30/07/2015 

P.Tài Vụ  

7.  H5.05.14.07 Hợp đồng liên kết đào tạo với các địa phương Số 1534/HĐĐT 

Ngày 31/12/2015 

P.Đào tạo  

8.  H5.05.14.08 - QĐ phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu năm 2018 của 07 trường đại học sư phạm và Học Viện 

quản lý giáo dục thuộc chương trình Phát triển các trường sư 

phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) 

- QĐ phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thuộc 

chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao 

năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông (ETEP)  

01/11/2018 

 

 

 

 

24/6/2019 

BQL ETEP trường  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/  

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

9.  H5.05.14.09 Kế hoạch công tác năm học Các năm P.TC-HC  

10.  H5.05.14.10 Báo cáo công khai tài chính (tại Hội nghị VC trường hàng 

năm)  

Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo kiểm toán hàng năm  

Ba công khai trên trang web của trường  

 P.TC-HC  

11.  H5.05.14.11 Văn bản kí kết hoạt động HTQT với đối tác nước ngoài  P.KHCN&HTQT  

12.  H5.05.14.12 Văn bản kí kết hoạt động HTQT với đối tác nước ngoài  

Văn bản kí nhận hỗ trợ CSVC từ tổ chức nước ngoài 

 P.KHCN&HTQT  

13.  H5.05.14.13 Hợp đồng đào tạo SV nước ngoài    

 

Tiêu chí 5.15. Nguồn nhân lực 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H5.15.15.01 Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục của Trường  

(Thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP - Phụ lục 1.1) 

64/QĐ-ETEP 

Ngày 20/8/2018 

BQL ETEP trường  

2.  H5.05.15.02 Quy hoạch phát triển tổng thể của Trường ĐHSP Hà Nội 2 

đến năm 2020 (bản các năm: 2007, 2011) và kế hoạch chiến 

lược đến 2022 (PA) 

2007, 2011, 2018 KT&ĐBCLGD  

3.  H5.05.15.03 KH tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hàng năm (KH 

tuyển dụng giai đoạn 2011-2016, 2016-2021) 

 P.TC-HC  

4.  H5.05.15.04 Nghị quyết năm học của Đảng ủy   VP Đảng ủy  

5.  H5.05.15.05 Quy định về tuyển dụng viên chức Số 850/QĐ-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 17/7/2017 

P.TC-HC  

6.  H5.05.15.06 Thông báo tuyển dụng viên chức hằng năm -Số 410/TB-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 10/07/2015 

-Số 252/TB-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 15/04/2016 

- Số 504/TB-ĐHSPHN2 ngày 

06/7/2018; 

P.TC-HC  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

7.  H5.05.15.07 Quy chế chi tiêu nội bộ 2015, 2019 P.Tài vụ  

8.  H5.05.15.08 QĐ cử viên chức đi học các lớp trung cấp, cao cấp LLCT  P.TC-HC  

9.  H5.05.15.09 QĐ cử cán bộ đi tham dự Hội thảo, tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ 

 P.TC-HC  

10.  H5.05.15.10 QĐ cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước 

 P.TC-HC  

11.  H5.05.15.11 QĐ cử viên chức đi học sau ĐH ở trong nước và nước ngoài 

QĐ cử viên chức đi dự thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp 

QĐ cử giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn ở trường 

phổ thông, nầm non, tiểu học. 

Đề án xây dựng vị trí việc làm 

 P.TC-HC  

12.  H5.05.15.12 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

 P.TC-HC  

13.  H5.05.15.13 Công văn hướng dẫn tổng kết năm học của Chính quyền và 

Đảng ủy 

 P.TC-HC  

14.  H5.05.15.14 Kết quả đánh giá phân loại viên chức hàng năm  P.TC-HC  

15.  H5.05.15.15 Kết quả đánh giá phân loại đảng viên hàng năm  VP Đảng ủy  

16.  H5.05.15.16 Hồ sơ khen thưởng tập thể, cá nhân hàng năm  P.TC-HC  

17.  H5.05.15.17 Thông báo tuyển dụng hằng năm -Số 410/TB-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 10/07/2015 

-Số 252/TB-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 15/04/2016 

-Số 252/TB-ĐHSPHN2-TCCB 

Ngày 15/04/2016 

-Số 504/TB-ĐHSPHN2 ngày 

06/7/2018; 

P.TC-HC  

18.  H5.05.15.18 Thống kê văn bằng chứng chỉ cán bộ, giảng viên theo tổ 

chuyên môn, theo đơn vị công tác 

 P.TC-HC  

19.  H5.05.15.19 QĐ phân phòng làm việc cho các Gv có trình độ cao (GS, 

PGS) 

 P.QTĐS  

20.  H5.05.15.20 Văn bản về các chính sách hỗ trợ nhà ở cho đội ngũ GV có  P.QTĐS  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

trình độ cao (Văn bản đăng ký, tuyển chọn và phân nhà ở) 

21.  H5.05.15.21 QĐ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, 

từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Thủ 

tướng chính phủ, của Bộ GD&ĐT 

Số 27/2003/QĐ-TTg 

Ngày 19/02/2003 

P.TC-HC  

22.  H5.05.15.22 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm VC quản lý và điều động, biệt phái VC, người lao 

động làm việc tại Trường ĐHSP HN2 

 P.TC-HC  

23.  H5.05.15.23 Công văn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, chủ chốt mở 

rông lấy ý kiến giới thiệu các chức danh quản lý; Hướng dẫn 

quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý  

 P.TC-HC  

24.  H5.05.15.24 Báo cáo kết quả quy hoạch cán bộ các năm  P.TC-HC  

25.  H5.05.15.25 Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại viên chức, công chức 

quản lý các năm 

 P.TC-HC  

26.  H5.05.15.26 QĐ kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí  P.TC-HC  

27.  H5.05.15.27 QĐ thành lập Hội đồng trường,   P.TC-HC  

28.  H5.05.15.28 Quy định về chế độ thỉnh giảng (kèm theo Thông tư 

44/2011/TT-BGDĐT) 

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT P.Đào tạo  

29.  H5.05.15.29 Danh sách giảng viên thỉnh giảng các năm  P.Đào tạo 

Các đơn vị đào tạo 

 

30.  H5.05.15.30 Lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng các năm  P.Đào tạo 

Các đơn vị đào tạo 

 

31.  H5.05.15.31 Hợp đồng thỉnh giảng các năm  Các đơn vị đào tạo 

P.Tài vụ 

 

32.  H5.05.15.32 Kết quả đối sánh tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng/giảng viên cơ 

hữu các năm về số lượng, học hàm, học vị, độ tuổi,… 

 KT&ĐBCLGD 

P.TC-HC 

 

33.  H5.05.15.33 Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức năm học  P.TC-HC  

34.  H5.05.15.34 Lịch công tác tuần có Hội nghị Hiệu trưởng tiếp dân  P.TC-HC 

Website Trường 
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TIÊU CHUẨN 6: HỖ TRỢ DẠY HỌC 

Tiêu chí 6.16. Hỗ trợ, bồi dưỡng giảng viên 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 
Tham chiếu 

1.  H6.06.16.01 

- Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu giáo dục của 

trường: http://hpu2.edu.vn/vi/about/Su-mang-tam-nhin.html 

- Quyết định của Trường về việc điều chỉnh, ban hành bổ sung 

sứ mạng, tầm nhìn. 

 

 

Số 1691/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 31/12/2016 P.TC-HC H5.05.12.01 

2.  H6.06.16.02 

Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (năm 2007) 

Quy hoạch phát triển tổng thể trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (năm 2011) 

2017 

P.TC-HC 
H5.05.12.02 

H5.05.12.03 

3.  H6.06.16.03 
Ảnh website Trường 

http://hpu2.edu.vn/vi/phong-to-chuc-can-bo/ 
 

P.TC-HC 
 

4.  H6.06.16.04 Biên bản họp gặp mặt viên chức tuyển dụng 2017-2019 P.TC-HC  

5.  H6.06.16.05 Quyết định phân công người hướng dẫn tập sự 2017-2019 P.TC-HC  

6.  H6.06.16.06 Biên bản dự giờ đánh giá giảng viên tập sự 2017-2019 P.TC-HC  

7.  
H6.06.16.07 Quyết định v/v cấp cấp chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho giảng 

viên 

Số 339/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 17/4/2017 

Viện NCSP  

8.  
H6.06.16.08 Quy chế chi tiêu nội bộ Số 622/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/07/2015 

P.TC-HC 

P.Tài vụ 

H3.03.06.03 

H3.03.06.04 

9.  H6.06.16.09 Thống kê giảng viên được hỗ trợ kinh phí cho bài báo quốc tế 2018-2019 P.HTQT&NCKH  

10.  

H6.06.16.10 Hợp đồng mua sắm hệ thống thiết bị cho viện nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng 

(Dự án tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học nhằm 

nâng cao năng lực đào tạo cho trường ĐHSPHN2) 

Năm 2018 P.QTĐS  

 

11.  

H6.06.16.11 Hợp đồng mua học liệu 

+ Hợp đồng Quyền truy cập Cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử 

Springer eJoural Premium của NXB Springer và  

Siam eJoural của NXB SIAM 

+ Hợp đồng mua bán phần mềm chống đạo văn TURNITIN 

+ Hợp đồng cung cấp tài khoản truy cập thu viện điện tử của 

Agora, ĐHQG Hà Nội, ĐHSP TP.Hồ Chí Minh,  

  H6.06.16.04 

http://hpu2.edu.vn/vi/phong-to-chuc-can-bo/
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Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam 

 

12.  
H6.06.16.12 - Kế hoạch xét nhà ở nhà tập thể, nhà ở cơ sở 2 cho viên chức 

-Hợp đồng sử dụng phòng ở cho viên chức 

2018-2019 P.QTĐS  

13.  

H6.06.16.13 Quy định về công tác cố vấn học tập-QĐ/611 ĐHSPHN 2 

ngày 3/12/2009 

 

611/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 03/12/2009 

  

14.  
H6.06.16.14 Quyết định cử giảng viên làm nhiệm vụ cố vấn học tập cho 

sinh viên 

2015-2019 P.Đào tạo  

15.  
H6.06.16.15 Quy chế chi tiêu nội bộ 

 

Số 622/QĐ-ĐHSPHN2 Ngày 

30/07/2015 

P.TC-HC 

P.Tài vụ 

H3.03.06.03 

H3.03.06.04 

16.  

H6.06.16.16 Quyết định khen thưởng cán bộ, giảng viên tham gia hướng 

dẫn, huấn luyện sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi 

Số 653/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 8/5/2018 

Số 653/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 22/4/2019 

 

P.CTCT&HSSV  

17.  

H6.06.16.17 Ý kiến phản hổi từ người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

+ Kế hoạch thu thập ý kiến phản hổi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 

+ Kết quả ý kiến phản hồi của người học 

Năm 2017-2019 TTKT&ĐBCLGD H2.02.04.18 

18.  
H6.06.16.18 Quyết định về thỏa thuận thực hiện chương trình ETEP (Kế 

hoạch phát triển năng lực nhà trường – Phụ lục 1.2) 

64/QĐ-ETEP, 20/8/2018 P.TC-HC  

19.  H6.06.16.19 Hội thảo về Chương trình giáo dục phổ thông mới 2017-2019 Trường  

20.  

H6.06.16.20 - Quyết định cử giảng viên đi học trong nước và nước ngoài 

- Quyết định cử giảng viên đi tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo 

trong và ngoài nước 

Năm 2017-2019 P.TC-HC  

21.  H6.06.16.21 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng Năm 2018-2019 P.TC-HC  

22.  
H6.06.16.22 Kế hoạch và Quyết định cử cán bộ giảng viên xuống sinh hoạt 

chuyên môn tại các trường phổ thông 

Năm 2017,2018,2019 P.Đào tạo  

23.  

H6.06.16.23 -Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm -Họp tổng kết, 

rút kinh nghiệm về việc giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên 

môn ở phổ thông 

Năm học 2018-2019 P.Đào tạo  

24.  H6.06.16.24 Hợp đồng mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin Năm 2018 P.QTĐS  
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Dự án tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học nhằm 

nâng cao năng lực đào tạo cho trường ĐHSPHN2 

25.  
H6.06.16.25 Kế hoạch bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng 

viên 

Năm 2018, 2019 Viện CNTT  

26.  
H6.06.16.26 Khóa học bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giảng viên Năm 2018, 2019 P.TC-HC 

Khoa Ngoại ngữ 

 

27.  
H6.06.16.27 Lịch công tác của các Khoa và Bộ môn  Khoa 

Bộ môn 

 

28.  

H6.06.16.28 Ý kiến phản hổi từ người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

+ Kế hoạch thu thập ý kiến phản hổi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 

+ Kết quả ý kiến phản hồi của người học 

Năm 2017-2019 KT&ĐBCLGD  

29.  

H6.06.16.29  

Quyết định cử giảng viên đi tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo 

trong và ngoài nước 

Năm 2017-2019 P.TC-HC H6.06.16.19 

30.  
H6.06.16.30 Lịch công tác của các báo cáo viên Năm 2018-2019 Khoa 

Bộ môn 

 

31.  
H6.06.16.31 Kế hoạch và Quyết định cử cán bộ giảng viên xuống sinh hoạt 

chuyên môn tại các trường phổ thông 

Năm 2017,2018,2019 P.Đào tạo H6.06.16.21 

32.  H6.06.16.32 Công văn triển khai đăng kí đề tài khoa học Năm 2019 P. HTQT&NCKH  

 

Tiêu chí 6.17. Đánh giá và công nhận giảng viên 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  H6.06.17.01 Quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHSP Hà Nội 2 đến 

năm 2020 (năm 2011) 

2011 KT&ĐBCLGD  

2.  H6.06.17.02 Kế hoạch công tác năm học Các năm P.TC-HC  

3.  H6.06.17.03 - QĐ phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu năm 2018 của 07 trường đại học sư phạm và Học Viện 

quản lý giáo dục thuộc chương trình Phát triển các trường sư 

phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) 

- QĐ phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà 

1/11/2018 

 

 

 

 

24/6/2019 

BQL ETEP trường  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

thầu năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thuộc 

chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng 

lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông (ETEP)  

4.  H6.06.17.04 - Xếp loại viên chức hàng tháng, năm 

- Danh sách đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người 

lao động năm học 2018-2019 

 P.TC-HC  

5.  H6.06.17.05 - Lịch dự giờ GV trên LCT tuần của các Khoa, Viện 

- Phiếu dự giờ đánh giá GV 

 Các đơn vị  

6.  H6.06.17.06 Trang web nhà trường phần lấy ý kiến phản hồi của người học 

(http://www.hpu2.edu.vn) 

 Trường  

7.  H6.06.17.07 Kết quả ý kiến phản hồi của người học  KT&ĐBCLGD  

8.  H6.06.17.08 Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện - KPIs (dự thảo)  P.TC-HC  

9.  

H6.06.17.09 

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khoa XI trình Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XII. Ngày 

14/05/2015 

Ngày 14/05/2015 VP ĐU 

 

10.  H6.06.17.10 Quy chế chi tiêu nội bộ    

Quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2015)  
Số 622/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/07/2015 

P.TC-HC, 

P.Tài vụ 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2019).  
Số 1777/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 11/11/2019 

P.TC-HC, 

P.Tài vụ 

 

11.  
H6.06.17.11 

Chế độ đãi ngộ (quy đinh khen thưởng đối với GV có thành 

tích - Trong Quy chế chi tiêu nội bộ), QĐ khen thưởng 
 

P.TC-HC, 

P.Tài vụ 
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TIÊU CHUẨN 7: HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Tiêu chi 7.18. Tuyển sinh và hỗ trợ người học 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  
H7.07.18.01 

Đề án tuyển sinh 2019 (trên chuyên trang tuyển sinh) – hệ 

ĐHCQ 

15/03/2019 web  

2.  
H7.07.18.02 

Chuyên trang tuyển sinh  http://tuyensinh.h

pu2.edu.vn/ 

 

3.  

H7.07.18.03 

Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học:  

Thông báo tuyển sinh, xét tuyển thẳng, hướng dẫn đăng ký 

xét tuyển, hướng dẫn thi các môn năng khiếu tại Trường, 

thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, thông báo điểm 

thi năng khiếu và các thông tin hỗ trợ khác trên chuyên trang 

tuyển sinh  

 http://tuyensinh.h

pu2.edu.vn/ 

 

4.  

H7.07.18.04 

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ:  

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ;  thông báo kế hoạch thi tuyển 

sinh, thông báo kết quả thi, thông báo kế hoạch phúc khảo 

bài thi và các thông tin nhập học  

 

http://tuyensinh.h

pu2.edu.vn/thacsi/ 

 

5.  
H7.07.18.05 

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ:  

Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ các đợt  

 http://tuyensinh.h

pu2.edu.vn/tiensi/ 

 

6.  
H7.07.18.06 

Thông báo tuyển sinh, tờ rơi tuyển sinh dành cho HS Lào Số 438/TB-ĐHSPHN2 

ngày 17/05/2019 
P.Đào tạo 

 

7.  H7.07.18.07 Ngày hội tuyến sinh ở địa phương  P.CTCT-HSSV  

8.  H7.07.18.08 Đăng bài trên báo mạng (Vietnamnet)    

9.  H7.07.18.09 Đăng diễn đàn trên mạng xã hội Facebook    

10.  H7.07.18.10 Kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh cho các CTĐT hệ 

VLVH 

Quyết định thành lậpHội đồng rà soát, điều chỉnh quy trình 

tuyển sinh hệ VLVH 

 

 

 

Văn bản ban hành quy trình tuyển sinh hệ VLVH mới    

Công văn về mở lớp hệ vừa làm vừa học    

Bộ văn bản giấy tờ đào tạo hệ VHVL tại Lai Châu 2015 Số 68/CĐCĐ-ĐT   

http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/thacsi/
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/thacsi/
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tiensi/
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tiensi/
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1) Công văn đề nghị mở lớp  

2) Công văn phúc đáp của ĐHSP HN2 

 

3) Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSP HN2 và CĐ Cộng đồng 

Lai Châu 

4) Thông báo tuyển sinh hệ VHVL 

5) Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh 

 

6) Quyết định thành lập Ban coi thi 

 

7) Bảng điêm tuyển sinh 

 

8) Quyết định kết quả trung tuyển sinh hệ VLVH 

9) Quyết định về việc thi và xét công nhận tốt nghiệp 

10)  QĐ về việc thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp 

11) QĐ vv thành lập Ban coi thi tốt nghiệp 

ngày 19/3/2015 

Số 177/ĐHSPHN2-ĐT 

ngày 31/3/2015 

Ngày 08/4/2015 

Số 233/ĐHSPHN2-ĐT 

ngày 09/4/2015 

Số 393/ĐHSPHN2-ĐT 

ngày 30/6/2015 

618/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 08/7/2015 

Ngày 30/7/2015 

 

714/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 30/7/2015 

739/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 25/9/2018 

1740/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 11/10/2018 

1741/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 11 

tháng 

10 năm 2018 

  

  

 

 

Bộ văn bản giấy tờ đào tạo hệ VHVL tại Sơn La 2016 

1) Công văn đề nghị mở lớp  

2) Công văn phúc đáp của ĐHSP HN2 

3) Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSP HN2 và CĐ Sơn La 

4) Thông báo tuyển sinh hệ VHVL 

5) Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh 

6) QĐ thành lập Hội đồng tuyển sinh 

7) Quyết định thành lập Ban coi thi 

8) Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển sinh hệ 

VLVH (kèm biên bản xét tuyển sinh và danh sách 

sinh viên trúng tuyển). 

130/CĐSL ngày 11 tháng 7 

năm 2016 

Số 456/ĐHSPHN2-ĐT ngày 

11 tháng 7 năm 2016 

Ngày 11 tháng 3 năm 2016 

118/TB-ĐHSPHN2 

ngày 28 tháng 

1 năm 2016 

457/ĐHSPHN2-ĐT 

ngày 12 tháng 

7 năm 2016 
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

9)  Bảng kế hoạch giảng dạy năm 2017 và 2018 (kèm 

danh sách giảng viên và nội dung giảng dạy – học 

tập) 

750/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 20 tháng 

7 năm 2016 

751/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 20 tháng 

7 năm 2016 

839/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 08 tháng 

8 năm 2016 

Ngày 06 tháng 1 năm 2017 và 

ngày 15 tháng 1 năm 2018 

 CV về việc triển khai Thực Tập Sư Phạm 213/ĐHSPHN2 - ĐT ngày 09 

tháng 

2 năm 2018 

 

 

 QĐ tổ chức thi học phần thay thế tốt nghiệp 902/ĐHSPHN2 - ĐT ngày 07 

tháng 

11 năm 2018 

 

 

 QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo, Thư ký, Giám sát, Coi 

thi, Phục vụ thi học phần thay thế tốt nghiệp 

2029/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 16 

tháng 

11 năm 2018 

 

 

 

Bộ văn bản giấy tờ đào tạo hệ VHVL tại Lạng Sơn 2015 

Công văn đề nghị mở lớp  

1277/UBND-VX 

ngày 07 tháng 12 năm 2015 

 

 

 

Công văn phúc đáp của ĐHSP HN2 Số 828/ĐHSPHN2-ĐT 

ngày 16 tháng 12 năm 2015 

 

 

 

Biên bản ghi nhớ giữa ĐHSP HN2 và CĐSP Lạng Sơn Ngày 07 tháng 3 năm 2015  

 

 

 

 

1) Thông báo tuyển sinh hệ VHVL 118/TB-ĐHSPHN2 

ngày 28 tháng 

1 năm 2015 

 

 

2) Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh 441/ĐHSPHN2-ĐT   
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

ngày 01 tháng 

7 năm 2016 

3) Quyết định thành lập Ban coi thi 766/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 26 tháng 

7 năm 2016 

 

 

Quyết định công nhận kết quả tuyển sinh hệ VLVH (kèm 

biên bản xác định điểm trúng tuyển, Danh sách sv trúng 

tuyển) 

9445/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 23 tháng 

8 năm 2016 

 

 

 

Bảng kế hoạch giảng dạy năm 2017 và 2018 (kèm danh sách 

giảng viên và nội dung giảng dạy – học tập) 

Ngày 06 tháng 1 năm 2017 và 

ngày 15 tháng 1 năm 2018 
 

 

Quyết định về việc thi học phần 2099/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 29 tháng 

11 năm 2018 

 

 

11.  

H7.07.18.11 

4)  QD về việc triển khai thực tập sư phạm cho  hệ 

VLVH  

213/QĐ-ĐHSPHN2-ĐT 

ngày 9 tháng 

2 năm 2018 

 

 

QĐ thành lập viện NCSP  

Số 12/2013/TT-BGDĐT 

ngày 12/4/2013 

 

 

 

Thông tư Ban hành CT bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

Quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Số 2550/QĐ-BGDĐT Viện NCSP  

12.  H7.07.18.12 Công văn phúc đáp về việc mở lớp bồi dưỡng  Viện NCSP  

13.  
H7.07.18.13 

Thông báo về việc tuyển sinh bồi dưỡng theo chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

 Viện NCSP  

14.  H7.07.18.14 Thông báo nhập học bồi dưỡng/ Quyết định mở lớp  Viện NCSP  

15.  H7.07.18.15 Thông báo mức điểm nhận hs xét tuyển  sinh Ngày 21/7/2019 P.Đào tạo  

16.  H7.07.18.15 Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh  P.Đào tạo  

17.  H7.07.18.16 Thông báo kết quả thi ThS và Kế hoạch nhập học Ngày 5/10/2018 P.Đào tạo  

18.  H7.07.18.17 Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2018   P.Đào tạo  

19.  H7.07.18.39 Kế hoạch, mẫu phiếu, kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh 

viên  

844/KH-ĐHSPHN2-

KT&ĐBCLGD, ngày 

15/08/2019 

KT&ĐBCLGD  

20.  H7.07.18.18 QĐ ban hành chuẩn đẩu ra đạo tạo ĐH Số 1464/QĐ-ĐHSPHN2, http://www.hpu2.  

http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuan-dau-ra/
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

  

QĐ ban hành chuẩn đẩu ra đào tạo Sau ĐH 

Ngày 25/11/2016 

Số 1470/QĐ-ĐHSPHN2, 

Ngày 28/11/2016 

edu.vn/vi/dao-

tao/chuan-dau-ra/ 

21.  

H7.07.18.19 

Khung chương trình đào tạo Đại học; đào tạo ngành 2.  http://www.hpu2.

edu.vn/vi/dao-

tao/khung-

chuong-trinh-dao-

tao/ 

 

22.  

H7.07.18.20 

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ, tiến sĩ  http://www.hpu2.

edu.vn/vi/dao-

tao/khung-

chuong-trinh-dao-

tao/ 

 

23.  H7.07.18.21 Sổ tay sinh viên    

24.  
H7.07.18.22 

Thông báo về nội dung chương trình bồi dưỡng chuẩn chức 

danh nghề nghiệp.  

152; 153/TB-VNCSP ngày 

27/6/2019 

Viện NCSP  

25.  
H7.07.18.23 

Thông báo lịch học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm kèm theo 

Quyết định mở lớp 

26/QĐ-VNCSP, 18/4/2019 Viện NCSP  

26.  H7.07.18.24 Các văn bản và mẫu đơn dành cho sinh viên trên web    

27.  
H7.07.18.25 

Ứng dụng trên đt thông minh  http://hpu2.edu.vn

/vi/html/ 

 

28.  
H7.07.18.26 

Quy định về Cố vấn học tập 611/QĐ-ĐHSPHN2, 

03/12/2009 

  

29.  

H7.07.18.27 

Tập hợp câu hỏi HT tiếp xúc sinh viên 

 

Tháng 8 -2019   

Bộ công cụ khảo sát phản hồi của người học về hoạt động tư 

vấn, hỗ trợ Tích hợp trong Khảo sát phản hồi của người 

học về chương trình đào tạo 

 
TTKT&ĐBCL 

 

 

Kế hoạch và dữ liệu khảo sát phản hồi của người học về các 

hoạt động tư vấn, hỗ trợ Tích hợp trong dữ liệu khảo sát 

người học về chương trình đào tạo 

 
TTKT&ĐBCL 

 

 

Báo cáo về phản hồi của người học về hoạt động tư vấn, hỗ  TTKT&ĐBCL  

http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuan-dau-ra/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/chuan-dau-ra/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://www.hpu2.edu.vn/vi/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao/
http://hpu2.edu.vn/vi/html/
http://hpu2.edu.vn/vi/html/
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

trợ; Tích hợp trong báo cáo khảo sát người học về chương 

trình đào tạo 

 

30.  

H7.07.18.28 

Quyết định duyệt cấp trợ cấp xã hội:    

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2012-

2013 

Số 882/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 30/10/2012 

ĐHSP Hà Nội 2  

+ Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ 2 và cấp bổ 

sung trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2012-2013 

Số 321/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 04/05/2013 

ĐHSP Hà Nội 2  

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2013-

2014 

Số 852/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 12/11/2013 

ĐHSP Hà Nội 2  

+ Quyết định về việc cấp bổ sung trợ cấp xã hội học kỳ 1, 

năm học 2013-2014 

Số 923/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 04/12/2013 

ĐHSP Hà Nội 2  

+ Quyết định về việc duyệt trợ cấp xã hội học kỳ 2 và cấp bổ 

sung trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2014-2015 

Số 399/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 07/05/2015 

ĐHSP Hà Nội 2  

+ Quyết định về việc duyệt trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 

2015-2016 và bổ sung trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 

2014-2015 

Số 1176/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 28/10/2015 

 

ĐHSP Hà Nội 2  

Quyết định về việc duyệt trợ cấp xã hội các học kỳ của các 

năm học 2016-2019 

   

31.  H7.07.18.30 Mẫu đơn miễn giảm học phí, trợ cấp xh… web P.CTCT-HSSV  

32.  

H7.07.18.31 

Quy định về xét học bổng QĐ 1528/QĐ-ĐHSPHN2 

ngày 16/11/2017 
P.CTCT-HSSV 

 

Thông báo học bổng KOVA 2018 Thông báo 2/5/2018 P.CTCT-HSSV  

Thông báo học bổng (2017 đến 2019) :  P.CTCT-HSSV  

+ Công văn về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng 

Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 

   

+ Công văn về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng 

Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 

   

Công văn về việc xét  Học bổng và Giải thưởng KOVA     

33.  H7.07.18.32 Thông báo SV được duyệt cấp học bổng    

34.   + Công văn thông báo danh sách sinh viên được trao giải 

thưởng KOVA của Ủy ban Giải thưởng KOVA 

Số 08/TB-GTKV/2013 

Ngày 02/10/2013 

Ủy ban Giải 

thưởng KOVA 

 

35.   + Công văn thông báo về việc trao học bổng cho sinh viên Số 05/QPTSH Quỹ Phát triển  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số/ngày tháng ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

giỏi, sinh viên nghèo vượt khó của Quỹ Phát triển Sử học 

Việt Nam 

Ngày 08/01/2016 Sử học Việt Nam 

36.  H7.07.18.33 Qui định điều kiện học văn bằng 2, học chuyển đổi.    

37.  H7.07.18.34 Sổ tay sinh viên    

38.  
H7.07.18.35 

Thông tư quy định về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 15 /2014/TT-BGDĐT, ngày 

15 tháng 5 năm  2014 

  

39.  H7.07.18.36 Thư mời tham gia ngày hội việc làm  4/5/2019 Hiệu Trưởng web  

40.  H7.07.18.37 Thông báo về ngày hội việc làm trên web 21/5/2019 web  

41.  H7.07.18.38 Ngày hội tuyển dụng Khoa Mầm non 26/4/2019 web  

42.  H7.07.18.39 Kỹ năng phỏng vấn xin việc  P.CTCT-HSSV  

43.  H7.07.18.40 Sinh viên khởi nghiệp  P.CTCT-HSSV  

44.  

H7.07.18.41 
Kế hoạch, mẫu phiếu, kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh 

viên  

844/KH-ĐHSPHN2-

KT&ĐBCLGD, ngày 

15/08/2019 

KT&ĐBCLGD 

 

 

Tiêu chí 7.19. Đánh giá và công nhận kết quả học tập 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Tham 

chiếu 

1.  
H7.07.19.01 

Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín 

chỉ tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 

1669/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

03/12/2015 
P.Đào tạo 

 

2.  

H7.07.19.02 

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi học 

phần theo hệ thống tín chỉ; 

 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi học 

phần theo hệ thống tín chỉ, nhiệm kỳ 2017-2022. 

2105/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 

30/11/2018; 

1664/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 

24/10/2019 

KT&ĐBCLGD 

 

3.  

H7.07.19.03 

- KH tập huấn kĩ năng xây dựng ngân hàng đề thi và đề 

thi đánh giá năng lực cho giảng viên, năm học 2018-

2019; 

 

- QĐ thành lập Ban Chỉ đạo tập huấn kĩ năng xây dựng 

ngân hàng đề thi và đề thi đánh giá năng lực. 

1041/KH- ĐHSPHN2-

KT&ĐBCLGD ngày 

26/11/2018; 

2384/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 

28/12/2018 

KT&ĐBCLGD 
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4.  H7.07.19.04 Kế hoạch công tác năm học 2017, 2018, 2019 P.TC-HC  

5.  H7.07.19.05 Sổ tay sinh viên 2017, 2018, 2019 P.CTCT-HSSV  

6.  H7.07.19.06 Đề cương chi tiết học phần  Các khoa  

7.  
H7.07.19.07 

- QĐ thành lập Ban chỉ đạo, KH tổ chức thi kết thúc học 

phần (Học kỳ 1,2,3 năm học 2017-2018, 2018-2019) 
2018, 2019 

P.Đào tạo 

P.TC-HC 

 

8.  
H7.07.19.08 

- QĐ thành lập P. Thanh tra; 

- KH thanh tra các năm. 

249/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

03/6/2009 
Phòng Thanh tra 

 

9.  
H7.07.19.09 

Phần mềm quản lý đào tạo (hình ảnh hoạt động, hợp 

đồng mua phần mềm) 
 

P.Đào tạo 

 

 

10.  

H7.07.19.10 

- QĐ về việc công nhận kết quả học tập học kỳ 1, 2 các 

năm học: 2017-2018, 2018-2019 

- Danh sách SV thuộc diện cảnh bảo học vụ; 

- QĐ buộc thôi học SV. 

359, 360/QĐ-ĐHSPHN2, 

ngày 06/3/2018; 

601/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

15/8/2018; 

182/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

12/3/2019; 

1371/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

29/8/2019 

 

P.Đào tạo 

 

 

11.  

H7.07.19.11 

- Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học 

bổng KKHT đối với SV hệ chính quy Trường ĐHSP Hà 

Nội 2; 

- Công văn, Kế hoạch, bảng tổng hợp kết quả xét học 

bổng KKHT các năm 2016, 2017, 2018, 2019 

1528/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

16/11/2017 

P.Đào tạo  

12.  
H7.07.19.12 

Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp, Kế hoạch 

xét tốt nghiệp, Quyết định công nhận tốt nghiệp  
2018, 2019 

P.Đào tạo  

13.  

H7.07.19.13 

Quyết định ban hành Quy định về công tác sinh viên 

trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHSP Hà 

Nội 2 

930/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

22/8/2016 

P.CTCT-HSSV  

14.  

H7.07.19.14 

- Công văn triển khai, Kế hoạch tổ chức, hướng dẫn thu 

thập thông tin phản hồi từ người học các năm.  

- Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản hồi từ người 

2017-2018; 

2018-2019 

KT& ĐBCLGD  
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học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 

2017-2018, 2018-2019 
15.  

H7.07.19.15 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra CNTT đối với sinh 

viên khối không chuyên tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 
 

P.Đào tạo  

16.  
H7.07.19.16 

Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình 

độ đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

1612/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

31/12/2015 

P.Đào tạo  

17.  H7.07.19.17 Chuẩn đầu ra các CTĐT  2017 P.Đào tạo  

18.  

H7.07.19.18 

- KH rà soát quy định về đánh giá và công nhận kết quả 

học tập của sinh viên; 

 

 

 

- QĐ thành lập Ban Chỉ đạo rà soát quy định về đánh 

giá và công nhận kết quả học tập của sinh viên. 

1042/KH- ĐHSPHN2-

KT&ĐBCLGD ngày 

26/11/2018; 

2383/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

28/12/2018 

 

 

19.  

H7.07.19.19 

- Quy chế TTSP dành cho SV khối Mầm non; 

- Quy chế TTSP dành cho SV khối Tiểu học; 

- Quy chế TTSP dành cho SV khối THPT. 

1593/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 

07/10/2019 

P.Đào tạo  

20.  

H7.07.19.20 

- Báo cáo tổng kết công tác TTSP đợt 1, đợt 2 năm học 

2017-2018; 

- Báo cáo tổng kết công tác TTSP đợt 1, đợt 2 năm học 

2018-2019; 

2017-2018; 

2018-2019 

P.Đào tạo  

 

Tiêu chí 7.20. Các hoạt động ngoại khóa 

Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Ghi chú 

1.  
H7.07.20.01 

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 

2018-2019 
2018-2019 P.QTĐS 

 

2.  
H7.07.20.02 Kế hoạch công tác các năm học  

2018-2019, 

2019-2020 
P.TC-HC 

 

3.  H7.07.20.03 Báo cáo giao ban công tác tháng 2017-2019 P.TC-HC  

4.  H7.07.20.04 Kế hoạch tổ chức, quyết định ban tổ chức, quy chế tổ 2017, 2018, 2019 P.CTCT-HSSV  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Ghi chú 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ĐTN-HSV 
5.  

H7.07.20.05 

- Quyết định thành lập các CLB/Đội cấp Trường; 

- Kế hoạch hoạt động năm học của các CLB/Đội cấp 

Trừơng. 

2018, 2019 ĐTN-HSV 

 

6.  
H7.07.20.06 

Danh sách các trường phổ thông có sinh viên ĐHSP Hà 

Nội 2 về kiến tập, thực tập 
2017, 2018 P.Đào tạo 

 

7.  H7.07.20.07 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 2017, 2019 P.Tài vụ  

8.  

H7.07.20.08 

- Công văn tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng; 

- Danh sách người học được khen thưởng vì có thành 

tích cao trong các cuộc thi văn nghệ, TDTT, Olympic 

các năm 

2017, 2018 P.CTCT-HSSV 

 

9.  
H7.07.20.09 

Quyết định thành lập ban tổ chức, kế hoạch tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa hàng năm 
2018, 2019 

P.CTCT-HSSV 

ĐTN-HSV 

 

10.  
H7.07.20.10 

Quyết định thành lập ban tổ chức, kế hoạch, quyết định 

khen thuởng cuộc thi NVSP cấp khoa, cấp trường. 
2018, 2019 

P.CTCT-HSSV 

các khoa 

 

11.  
H7.07.20.11 

Quyết định thành lập đoàn, kế hoạch tổ chức tham quan, 

học tập, thực tế chuyên môn cho người học 
2017, 2018 Các khoa 

 

12.  

H7.07.20.12 

- Thông báo về việc tổ chức thi Olympic Tin học sinh 

viên cấp trường năm 2019; 

- Quyết định thành lập ban tổ chức, kế hoạch tổ chức 

cuộc thi Olympic tiếng Anh sinh viên khối không 

chuyên ngữ năm 2019. 

2019 

 

Số 364/KH-ĐHSPHN2 P.TC-HC 

 

13.  

H7.07.20.13 

Quyết định về việc khen thưởng các viên chức và sinh 

viên đạt thành tích trong các kỳ thi Olympic toàn quốc, 

năm học 2018-2019 

Số 545/QĐ-ĐHSPHN2 P.CTCT-HSSV 

 

14.  

H7.07.20.14 

Văn bản triển khai, kế hoạch tổ chức, báo cáo kết quả 

hoạt động thu thập thông tin phản hồi từ người học về 

Công tác sinh viên 

2017, 2018 KT&ĐBCLGD 

 

15.  H7.07.20.15 - Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với SV hệ Số 931/QĐ-ĐHSPHN2 P.CTCT-HSSV  
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Stt 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành/ 

lưu trữ 

Ghi chú 

chính quy Trường ĐHSP Hà Nội 2 

- Phiếu đánh giá điểm rèn luyện cho SV. 

Ngày 22/8/2016 

16.  
H7.07.20.16 

Quyết định thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

Số 1636/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 05/11/2017 
P.CTCT-HSSV 

 

17.  
H7.07.20.17 

Quyết định thành lập Mạng lưới cựu sinh viên Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 

Số 1940/QĐ-ĐHSPHN2 

Ngày 10/12/2019 
P.CTCT-HSSV 

 

18.  
H7.07.20.18 

Quyết định thành lập Ban điều hành Mạng lưới cựu sinh 

viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Tổ Thư ký 

Số 1941/QĐ-ĐHSPHN2  

Ngày 10/12/2019 
P.CTCT-HSSV 

 

19.  

H7.07.20.19 

- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu sinh 

viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 

- Chương trình hành động năm học 2019-2020 của Mạng 

lưới cựu sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 

2019-2020 P.CTCT-HSSV 

 

20.  

H7.07.20.20 

Các facebook liên lạc giữa Nhà trường và cựu sinh viên: 

https://www.facebook.com/CuuSinhVienHpu2/?ref=bookma

rks,  

https://www.facebook.com/DHSPHN2/?fref=ts, 

https://www.facebook.com/ctcthssv.phong?fref=ts, … 

 P.CTCT-HSSV 

ĐTN-HSV 

 

21.  

H7.07.20.21 
Quyết định thành lập ban tổ chức, kế hoạch tổ chức chương 

trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Vĩnh Phúc và Bắc Giang 

năm 2019 
Năm2019 

P.CTCT-HSSV 

Các khoa 

 

22.  
H7.07.20.22 

Quyết định thành lập ban tổ chức, kế hoạch tổ chức Hội nghị 

triển khai công tác thực tập sư phạm các năm 
Các năm 2018, 2019 P.Đào tạo 

 

23.  H7.07.20.23 Tư liệu tổ chức ngày hội việc làm     

Các quyết định thành lập ban tổ chức, kế hoạch tổ chức 

ngày hội việc làm 
Các năm 2018, 2019 P.CTCT-HSSV 

 

Danh sách các đơn vị tuyển dụng lao động tham dự Ngày 

hội việc làm các năm  
Các năm 2018, 2019 P.CTCT-HSSV 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CuuSinhVienHpu2/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/CuuSinhVienHpu2/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/DHSPHN2/?fref=ts
https://www.facebook.com/ctcthssv.phong?fref=ts

