
Ghi chú

1 Chỉ tiêu tuyển sinh Ban ĐT Người 10,710 2,240

1.1 Đại học chính quy nt Người 6,500 1,440

1.2 Đại học vừa làm vừa học nt Người 1,050 100

1.3 Thạc sỹ nt Người 3,000 600

1.4 Tiến sỹ nt Người 360 100

2 Quy mô đào tạo 38,900 7,190

2.1 Đại học chính quy nt Người 24,500 5,250

2.2 Đại học vừa làm vừa học nt Người 5,500 500

2.3 Thạc sỹ nt Người 7,600 1,200

2.4 Tiến sỹ nt Người 920 240

3 Đào tạo các chương trình đặc biệt, CLC

3.1
Tỷ lệ sinh viên Tài năng, CLC, Tiên tiến, NVCL/tổng quy mô đào 

tạo đại học
nt % 15 25

3.2 Tỷ lệ sinh viên liên kết quốc tế/tổng quy mô đào tạo đại học nt % 7 5

4 Phát triển năng khiếu và bồi dưỡng nhân tài

4.1 Quy mô đào tạo THPT chuyên nt Người 3,000 1,300

4.2
Số lượng giải Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế 

của học sinh, sinh viên
nt Giải 10 7

4.3
Số lượng giải thưởng khoa học cấp quốc gia, Bộ và ĐHQGHN của 

sinh viên, học sinh
nt Giải 30 15

5 Tỷ lệ người học/giảng viên cơ hữu nt Tỷ lệ 15 14

6 Số chương trình liên kết đào tạo quốc tế mở mới nt CTĐT 11 2

7 Số giáo trình biên soạn mới nt GT 59 9

8 Cơ cấu ngành đào tạo (số lượng chương trình đào tạo mở mới trong năm)

8.1 Khoa học tự nhiên và sự sống nt % (CTĐT) 36(0)

8.2 Khoa học XHNV, kinh tế, ngoại ngữ, luật, giáo dục nt % (CTĐT) 49(8)

8.3 Công nghệ, kĩ thuật và y dược nt % (CTĐT) 9(2)

8.4 Liên ngành và thí điểm nt % (CTĐT) 6(2)

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

9 Kiểm định chất lượng Viện ĐBCL

9.1 Số lượng CTĐT được kiểm định theo chuẩn AUN nt CTĐT 4

9.2
Số lượng CTĐT được đánh giá đồng cấp theo định hướng chuẩn 

AUN
nt CTĐT 10 2

9.3 Số lượng CTĐT được kiểm định theo chuẩn quốc gia (Bộ GD&ĐT) CTĐT 5 1

9.4 Số lượng đơn vị đào tạo được kiểm định theo chuẩn AUN nt Đơn vị 1 1

9.5
Số lượng đơn vị đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc gia (Bộ 

GDĐT)
nt Đơn vị

10 Khảo sát chất lượng

10.1 Tỉ lệ môn học được lấy ý kiến phản hồi của người học nt % 100 100

10.2
Số lượng các đơn vị sử dụng SVTN của ĐHQGHN được lấy ý kiến 

phản hồi về chất lượng SVTN
nt

Đơn vị/ 

CTĐT
30

10.3 Tỉ lệ CTĐT được lấy ý kiến phản hồi của SVTN về chất lượng nt % 100 100

10.4
Số lượt SV, cán bộ ĐHQGHN được lấy ý kiến về chất lượng các 

hoạt động hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ đào tạo &NCKH 
nt

Người/ 

đơn vị
500 500

11 Số các đơn vị được đánh giá theo tiêu chí ĐHNC nt Đơn vị 6 1

12 Nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên nt

12.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp 1 năm nt % 75 75

13 Số bài báo khoa học Ban KHCN

13.1 Trong nước nt Bài 1,100 280

13.2 Quốc tế thuộc hệ thống ISI và SCOPUS nt Bài 400 240

14 Sách chuyên khảo

14.1 Tiếng Việt nt Cuốn 35 3

14.2 Tiếng nước ngoài nt Cuốn 6 1

15 Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc tư vấn chính sách

15.1 Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích nt Bằng 6 3

15.2 Hợp đồng tư vấn, giải pháp khoa học công nghệ cấp ĐHQGHN nt Hợp đồng 6 1

16
Sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh được chuyển giao cấp ngành và 

quốc gia 
nt Sản phẩm 4 1

17

17.1 Trong nước nt
Chương 

trình/đề tài
11 1

17.2 Quốc tế nt Chương 4 1

18 Phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu 

18.1 Số PTN, TTNC trọng điểm cấp ĐHQGHN trở lên nt PTN/TT 5 3

18.2 Số PTN, TTNC hợp tác doanh nghiệp nt PTN/TT 1 1
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18.3 Số PTN, TTNC hợp tác quốc tế nt PTN/TT 1 1

19 Số nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN nt Nhóm NC 24 9

20 Số doanh nghiệp, vườn ươm khoa học công nghệ được thành lập nt đơn vị 1 1

21 Số lượng giải thưởng KHCN quốc gia/quốc tế của cán bộ nt Giải thưởng 5 1

22 Số cán bộ đi nghiên cứu và giảng dạy ở nước ngoài Ban HTPT Lượt người 370 90

23 Số cán bộ nước ngoài đến nghiên cứu và giảng dạy ở ĐHQGHN nt Lượt người 280 50

24 Số sinh viên trao đổi nước ngoài nt Lượt người 270 50

25 Số sinh viên nước ngoài đến ĐHQGHN nt Lượt người 850 50

26
Kiện toàn cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN và của các đơn vị 

thành viên, đơn vị trực thuộc
Ban TCCB

26.1 Thành lập mới, nâng cấp đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN nt Đơn vị 3

26.2
Sắp xếp lại cấu trúc các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc theo 

định hướng đại học nghiên cứu
nt Đơn vị 5 1

27 Phát triển đội ngũ cán bộ

27.1 Số lượng cán bộ khoa học  (CBKH) nt người 2350 623

27.2 Tổng số cán bộ (CCVC, NLĐ) nt người 4035 750

27.3 Tỉ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ, tiến sỹ khoa học nt % 49 62

27.4 Tỉ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi nt % 33 61

27.5 Tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư/CBKH nt % 20 25

27.6
Tỷ lệ CBKH có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công 

bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế
nt % 31 35

27.7
Tỷ lệ giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh có trình độ 

B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên
nt % 44 35

27.8

Tỷ lệ cán bộ quản lý, hành chính (CBQL) có trình độ tiếng Anh đạt 

chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở 

lên

nt % 34 32

28 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

28.1 Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước nt Lượt người 1500 250

28.2 Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nt Lượt người 100 35

29 Đánh giá công chức, viên chức, NLĐ theo quy định nt % 100 100

30
Số loại học bổng ngoài NSNN được cấp cho HSSV trong năm học

Ban 

CTCT&HSS

V

loại 30 29

31
Số suất học bổng ngoài NSNN mà HSSV được nhận trong năm học

nt suất 1,363 450

32
Trị giá học bổng ngoài NSNN do ĐHQGHN cấp cho HSSV trong 

năm học
nt tỷ 10 3.5

33 Xây dựng ở nội thành Ban XD

33.1 Cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất nt m2 2000 VNU

33.2 Cải tạo nâng cấp sơ sở vật chất nt m2 5000 VNU

34 Tài chính

34.1 Nguồn thu sự nghiệp tăng so với năm trước nt % 10 10

34.2
Tỷ lệ nguồn thu sự nghiệp/tổng nguồn KP hoạt động thường xuyên

(bao gồm NSNN cho GD-ĐT và nguồn thu sự nghiệp)
nt % 55 40

34.3 Mức tăng thu nhập của cán bộ viên chức nt % 8 8

34.4 Tỷ lệ giải ngân các nguồn kinh phí thường xuyên/chi đầu tư nt % 90 90

35 Cơ sở vật chất

35.1
Kinh phí đầu tư cho phòng thí nghiệm, phòng thực hành 

/CBKH/năm (trong lĩnh vực KHXH)
nt tr.đ

250 trđ 

(100 trđ)
110

TỔ CHỨC CÁN BỘ

HỌC SINH SINH VIÊN

XÂY DỰNG

TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

HỘI NHẬP QUỐC TẾ
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