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v/v gửi báo cáo công khai cơ sở dữ liệu hàng năm

Kính gửi:…………………………………………………………………..
Thực hiện Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với
cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Y Hà Nội đã có Quyết
định số 3280/QĐ- ĐHYHN, ngày 01 tháng 11 năm 2013 về việc Ban hành Quy chế
thực hiện công khai. Theo Quyết định này, Nhà trường phải thực hiện công khai kết
quả các hoạt động trong toàn trường, tạo điều kiện cho thường xuyên theo dõi, giám
sát, đánh giá và đảm bảo chất lượng của nhà trường. Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị
thực hiện báo cáo công khai, tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu của đơn vị theo yêu cầu
và đúng thời hạn.
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục được giao nhiệm vụ làm
đầu mối để thu thập các báo cáo công khai của các đơn vị và tổng hợp báo cáo trong
toàn trường cụ thể như sau:
1. Đối với các đơn vị báo cáo số liệu theo năm học 2014-2015 (số liệu đến
ngày 30/6/2015) như: Các Bộ môn, Phòng Quản lý Đào tạo đại học, Phòng
Quản lý Đào tạo Sau đại học, Phòng CTCT&HSSV, Công tác Khảo thí&
Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng thư viện, Thanh tra Giáo dục, Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên (Hạn nộp báo cáo 15/07/2015).
2. Đối với các đơn vị báo cáo số liệu theo năm hành chính (số liệu báo cáo
được tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014) như: Phòng Hành chính
Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng Ủy, Văn Phòng Công
đoàn, Phòng Quản lý khoa học& Công nghệ, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng
Công nghệ thông tin, Phòng Quản trị, Phòng Vật Tư trang thiết bị, Phòng
Tài chính kế toán, Thanh tra nhân dân (Hạn nộp báo cáo 15/07/2015).

Chi tiết về Quyết đinh Ban hành Quy chế thực hiện công khai và các biểu mẫu
của từng đơn vị (xin xem và tải file biểu mẫu) tại trang thông tin điện tử nhà trường
theo địa chỉ www.hmu.edu.vn/ tìm mục Khảo thí& Đảm bảo chất lượng.
Kính đề nghị các Đơn vị gửi báo cáo dưới dạng file điện tử theo địa chỉ Email:
ktdbcl@hmu.edu.vn và bản cứng về địa chỉ: Phòng 507 nhà A1 (tầng 5)- Trường Đại
học Y Hà Nội, Điện thoại 04.38523798 máy lẻ 156.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, TTKT& ĐBCLGD.
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