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TÓM TẮT 

Chất lượng là yếu tố cốt lõi tạo ra sự phát triển bền vững cho tất cả các cơ sở 

giáo dục đại học. Tất cả các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học cuối cùng cũng là 

nhằm để đào tạo sinh viên có kiến thức và kỹ năng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực sẵn có. Do đó, chất lượng giáo dục đại học có liên quan chặt chẽ đến chất 

lượng nguồn nhân lực của quốc gia. Quản lý chất lượng là phương thức quản lý đã 

được vận dụng thành công trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất và từng 

bước được triển khai áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Để quản lý chất 

lượng đại học thì việc đầu tiên và có yếu tố then chốt là xây dựng một hệ thống đảm 

bảo chất lượng bên trong của Nhà trường. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, việc 

lựa chọn thiết lập hệ thống IQA theo mô hình như thế nào để đáp ứng các quy định 

và hoạt động có hiệu quả và phù hợp với các mô hình đảm bảo chất lượng bên trong 

trên thế giới là một vấn đề mà các cơ sở giáo dục đại học đang phải đối diện. Do vậy, 

để các cơ sở giáo dục phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh cách mạng khoa 

học công nghệ 4.0, toàn cầu hóa, và đổi mới giáo dục đại học thì cần phải nâng cao 

hiệu quả quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo 

dục bên trong tinh gọn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

Từ khóa: Hệ thống quản lý chất lượng, AUN-QA, ISO 21001 

1. MỞ ĐẦU 

Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hóa và trong bối cảnh hội nhập quốc tế về 

giáo dục đại học đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì công tác bảo đảm chất lượng, 

trong đó bao gồm đánh giá và cải tiến chất lượng bên trong, kiểm định và xếp hạng 

trường đại học từ bên ngoài đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu 

của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Điều này đòi hỏi các trường đại học phải có 

chính sách, chủ trương rõ ràng về chất lượng nói chung và bảo đảm chất lượng nói 

riêng và là yếu tố quan trọng để một trường đại học khẳng định uy tín, vị thế và hội 

nhập với nền giáo dục đại học toàn cầu. Nhưng để bảo đảm chất lượng, một trong 

những đòi hỏi quan trọng là trường đại học phải xây dựng và phát triển một hệ thống 

bảo đảm chất lượng nội bộ (Internal Quality Assurance: IQA). Chính vì vậy, bài viết 

này nhằm mục đích thảo luận những vấn đề cơ bản về hệ thống IQA trong một cơ sở 

giáo dục đại học. 

Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để duy trì 

và cải tiến chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học nhằm hỗ trợ thực hiện các hoạt 

động theo chức năng, nhiệm vụ và để hướng tới đạt tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị 

cốt lõi của cơ sở giáo dục, đáp ứng các chuẩn mực quốc gia và quốc tế. 

Hệ thống IQA là yêu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ trường đại học nào 

nghiêm túc trong việc duy trì các tiêu chuẩn chất lượng nên thực hiện cho dù điều 
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này có hướng đến mục tiêu kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục hay kiểm định 

chất lượng cấp chương trình đào tạo. Do vậy, hệ thống IQA có thể tồn tại mà không 

có kiểm định chất lượng nhưng hoạt động kiểm định chất lượng của một trường đại 

học, một chương trình đào tạo mà không có hệ thống IQA hiệu quả thì khó có thể đạt 

được các kết quả cao về kiểm định chất lượng. Hoạt động của hệ thống IQA cần được 

coi là một trong những mục tiêu ưu tiên, đòi hỏi phải ngày càng đi vào chiều sâu, đề 

cao tính hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các hoạt động cơ bản của một trường đại 

học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, không ngừng khẳng định uy tín, vị thế 

của các trường đại học. 

2. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

2.1. Mô hình AUN-QA đối với hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong 

Hệ thống IQA của AUN được xây dựng một cách toàn diện để nâng cao tiêu 

chuẩn học thuật và tăng cường giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ giữa các trường đại 

học thành viên trong mạng lưới AUN. Các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của AUN 

tập trung vào: Tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; tiêu 

chuẩn về đánh giá chất lượng cấp trường; tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo. 

Mô hình bảo đảm chất lượng của AUN-QA bao gồm các khía cạnh liên quan đến 

chiến lược, hệ thống và chiến thuật, tất cả đều phụ thuộc vào bảo đảm chất lượng bên 

trong và bảo đảm chất lượng bên ngoài, trong đó có kiểm định chất lượng. Mô hình 

này được áp dụng cho các trường đại học của ASEAN và thống nhất giữa khung bảo 

đảm chất lượng vùng và quốc tế. 

 

Hình 1. Mô hình AUN-QA cho hệ thống IQA của cơ sở giáo dục đại học 
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Hàng 1 cho biết các công cụ giám sát cần thiết để theo dõi hoạt động và phát 

triển của nhà trường. 

Hàng 2 cho biết các công cụ đánh giá. 

Hàng 3 cho biết những quy trình QA (QA processes) cho các hoạt động cụ thể. 

Có một số quy trình bảo đảm chất lượng cụ thể trong phạm vi hệ thống IQA để bảo 

đảm một số hoạt động như: bảo đảm chất lượng trong đánh giá người học (QA of the 

student assessments), bảo đảm chất lượng đội ngũ, cách thức nhà trường quan tâm tới 

cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm chất lượng các dịch vụ hỗ trợ người học. 

Hàng 4 cho biết những công cụ đặc biệt dành cho hệ thống IQA. 

2.2. Mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ 

chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, cung cấp các công cụ quản lý cho các tổ chức cung cấp 

các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, giúp các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của người 

học. ISO 21001:2018 dựa trên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, nhưng có những 

phần mang tính đặc thù cho tổ chức giáo dục, cung cấp một khung cụ thể cho các tổ 

chức giáo dục nhằm cải thiện sự hài lòng của người học bằng cách cải thiện chương 

trình giảng dạy và tuân thủ các yêu cầu của người học. Tiêu chuẩn này được áp dụng 

cho bất kỳ tổ chức nào cung cấp chương trình giảng dạy để phát triển kiến thức, kỹ 

năng và thái độ thông qua nhiều phương pháp giảng dạy. 

ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng 

dành riêng cho các đơn vị giáo dục đào tạo, có nhiều nguyên tắc, cách tiếp cận, yêu 

cầu và quy trình khác biệt và tập trung so với các khung tiêu chuẩn được áp dụng đại 

trà. ISO 21001:2018 tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức giáo dục, người học và 

các bên quan tâm có liên quan khác, với các quá trình giáo dục ngày càng tập trung 

nhiều hơn vào sự đồng sáng tạo nhằm cung cấp giáo dục có chất lượng trong môi 

trường thách thức mới, trong đó các mối quan hệ khách hàng – nhà cung cấp mang 

tính truyền thống dần được thay bằng quan hệ đối tác hợp tác. Đây là quan điểm và 

cách tiếp cận mới, giúp việc tăng cường chất lượng cho công tác giáo dục đào tạo 

được nhìn nhận một cách toàn diện với đầy đủ các góc nhìn và quan điểm đa chiều. 

ISO 21001:2018 là cơ sở cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho 

các hoạt động cốt lõi, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và vận hành của tổ chức giáo 

dục. Tiêu chuẩn này chú trọng đảm bảo chất lượng của hoạt động dạy, học và nghiên 

cứu; quan tâm đến các nhu cầu của người học về môi trường trải nghiệm, đời sống 

tinh thần, toàn cầu hóa… và thúc đẩy các cơ hội bình đẳng cho người học, không 

phân biệt tôn giáo, văn hóa, giới tính, khả năng… 

ISO 21001:2018 mang lại lợi ích cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và cơ sở 

giáo dục như đề cao tính tinh gọn của bộ máy tổ chức và hiệu quả của công việc, quan 

tâm đến lợi ích của cán bộ, giảng viên, nhân viên, hướng đến môi trường làm việc 

nhân văn, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mặt khác, tiêu chuẩn này còn nâng cao hình ảnh 

thương hiệu của cơ sở giáo dục và cán bộ, giảng viên, nhân viên thông qua các hoạt 

động chuyên môn và hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng. 

Sự cần thiết của ISO 21001:2018 là giúp các cơ sở giáo dục đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu và mong đợi của người học và những người thụ hưởng khác. Các cơ sở giáo 

dục được hưởng lợi từ việc cung cấp trải nhiệm học tập hiệu quả và phù hợp với sứ 
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mệnh và tầm nhìn của tổ chức. Đồng thời các dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo dục mà 

người học nhận được sẽ được cá nhân hóa nhiều hơn. 

 

 

Hình 2. Mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 

Hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 được 

thiết lập dựa trên nền tảng 11 nguyên tắc, trong đó phải kể đến một số nguyên tắc 

mang tính đặc thù của hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục, như: 

− Hướng vào người học và các bên hưởng lợi khác: Thành công bền vững đạt 

được khi một tổ chức giáo dục có thể giải quyết được yêu cầu của mọi người học, 

đồng thời thu hút và giữ được lòng tin của các bên hưởng lợi khác như người sử dụng 

lao động, cha mẹ và chính phủ. Các tổ chức thành công thực hiện công việc để đảm 

bảo rằng từng người học thực hiện với tiềm năng cao nhất của họ. Mỗi hoạt động 

được thực hiện với tổ chức giáo dục đều mang lại cơ hội tạo ra nhiều giá trị hơn cho 

người học và các bên hưởng lợi khác; 

− Sự lãnh đạo về tầm nhìn: Sự lãnh đạo về tầm nhìn là việc lôi cuốn người 

học và các bên hưởng lợi khác cùng tham gia vào việc tạo lập, xây dựng và thực hiện 

sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức; 

− Trách nhiệm xã hội: tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm về các tác động của 

các quyết định và hoạt động của mình tới xã hội, kinh tế và môi trường thông qua sự 

minh bạch và ứng xử đạo đức; 

− Khả năng tiếp cận và sự bình đẳng: Các tổ chức giáo dục cần đảm bảo rằng 

nhóm người rộng nhất có thể tiếp cận được các sản phẩm và dịch vụ giáo dục của 



5 

mình, tùy thuộc vào các ràng buộc và nguồn lực của họ. Tổ chức cũng cần đảm bảo 

rằng tất cả người học có thể sử dụng và hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ đó một 

cách công bằng; 

− Ứng xử có đạo đức trong giáo dục: Khả năng của tổ chức trong việc tạo ra 

môi trường đạo đức chuyên nghiệp, trong đó tất cả các bên quan tâm đều được đối 

xử công bằng, tránh xung đột lợi ích và các hoạt động được thực hiện vì lợi ích xã 

hội. Để thành công bền vững, tổ chức cần xây dựng hình ảnh chính trực (trung thực 

và công bằng) trong đối xử với tất cả các bên quan tâm. Nhân viên của tổ chức cần 

giữ mình ở tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất trong mọi ứng xử; 

− An toàn và bảo vệ dữ liệu: Tổ chức tạo lập môi trường trong đó tất cả các 

bên quan tâm có thể tương tác với tổ chức giáo dục với đầy đủ niềm tin rằng họ duy 

trì được kiểm soát đối với việc sử dụng dữ liệu về chính mình và tổ chức giáo dục sẽ 

xử lý dữ liệu của họ với sự thận trọng và bảo mật thích hợp. 

Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục tốt và đồng đều, ISO 21001:2018 nhấn 

mạnh một số khái niệm liên quan đến thực tiễn tốt nhất về quản lý giáo dục, cụ thể: 

− Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào giảng viên; 

− Phương pháp tiếp cận là lấy người học làm trung tâm; 

− Cung cấp các nguồn lực và cơ sở vật chất tốt; 

− Chương trình học và tài liệu phù hợp với người học; 

− Môi trường học tập an toàn và thuận lợi; 

− Sự hỗ trợ từ xã hội và gia đình; 

− Thiết kế phân biệt giới tính được thiết lập. 

Từ đó giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng bằng cách kết hợp các khái 

niệm và mục tiêu vào phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục phải thiết 

lập, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý để tổ chức quản lý giáo dục theo các 

đầu việc dưới đây: 

− Xác định đầu vào cần thiết và đầu ra mong muốn của các quá trình này; 

− Xác định trình tự và sự tương tác giữa các quá trình; 

− Xác định và áp dụng các tiêu chí phương pháp cần thiết để đảm bảo thực 

hiện và kiểm soát các quá trình; 

− Xác định nguồn lực cần thiết; 

− Phân công trách nhiệm và quyền hạn với các quá trình; 

− Giải quyết các rủi ro và cơ hội được xác định; 

− Đánh giá các quá trình và thực hiện thay đổi cần thiết; 

− Cải tiến quá trình và hệ thống quản lý tổ chức giáo dục; 

− Duy trì thông tin dạng văn bản để được hỗ trợ việc thực hiện các quá trình 

của tổ chức; 
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− Lưu giữ thông tin dạng văn bản để có được sự tin cậy rằng các quá trình 

được thực hiện như hoạch định. 

3. HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ CỦA HUFI 

Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ của trường Đại học Công nghiệp Thực 

phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng 

đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi 

hoạt động chính yếu của nhà trường như học tập, giảng dạy, nghiên cứu, và cung ứng 

dịch vụ. Hệ thống bảo đảm chất lượng hướng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt 

các mục tiêu chiến lược của nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên 

quan. Có hai mục tiêu chính để thiết kế và vận hành một hệ thống IQA: Một là, nhằm 

đánh giá, đo lường, kiểm soát chất lượng toàn diện và trên cơ sở đó bảo đảm và nâng 

cao chất lượng của Nhà trường. Hai là, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, qui 

định của các tổ chức, cơ quan kiểm định chất lượng bên ngoài như Bộ GD&ĐT, 

AUN-QA. 

Để hệ thống IQA tinh gọn và vận hành một cách đồng bộ và hiệu quả, HUFI 

đã lựa chọn mô hình bảo đảm chất lượng theo mô hình của AUN-QA cho bảo đảm 

chất lượng cấp chương trình đào tạo và lựa chọn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 cho bảo đảm chất lượng cấp cơ sở giáo dục. HUFI 

đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác Quản lý chất lượng thông qua việc 

chuyển dịch từ ISO 9001:2015 sang ISO 21001:2018. So với tiêu chuẩn ISO 9001, 

việc triển khai áp dụng ISO 21001:2018 có 3 điểm khác biệt lớn có thể tạo nên những 

thay đổi rõ rệt trong việc tăng cường chất lượng của cơ sở giáo dục: phạm vi áp dụng, 

cách thức tiếp cận và hệ thống tài liệu. 

− Phạm vi áp dụng: Nếu ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn áp dụng đại trà cho tất 

cả các Doanh nghiệp, Tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thì ISO 21001:2018 

lại được thiết kế và phát triển dành riêng cho các đơn vị, tổ chức giáo dục. Do vậy, 

ISO 21001:2018 sẽ có nhiều nguyên tắc, cách tiếp cận, yêu cầu và quy trình mang 

tính tập trung và cụ thể, sát với hoạt động của một tổ chức giáo dục hơn. 

− Cách thức tiếp cận: Trong quá trình triển khai ISO 9001:2015 sử dụng cách 

tiếp cận theo quy trình, còn ISO 21001:2018 tiếp cận theo định hướng chất lượng. Cụ 

thể, ISO 9001:2015 tập trung vào từng bước trong quy trình, bảo đảm quy trình được 

thực hiện một cách đúng, đủ, bài bản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc này 

có thể làm mất khả năng chủ động và sáng tạo của người thực hiện, khiến cho chất 

lượng sản phẩm chỉ dừng ở mức độ vừa phải, không có sự cải tiến. Khác với ISO 

9001:2015, ISO 21001:2018 hướng sự tập trung đến các đối tượng quan trọng, xác 

định và kiểm soát các hoạt động chủ yếu và quan trọng liên quan đến đối tượng đó, 

từ đó đưa ra các sản phẩm sát với yêu cầu hơn, có chất lượng tốt hơn. Nói cách khác, 

ISO 9001:2015 yêu cầu “làm đúng và làm đủ”, trong khi ISO 21001:2018 yêu cầu 

“làm tốt và tốt hơn nữa”. 

− Hệ thống tài liệu: Trên cơ sở chuyển đổi cách tiếp cận, chuyển từ tiếp cận 

theo quy trình sang tiếp cận theo định hướng chất lượng, cách xây dựng hệ thống tài 

liệu cũng được thay đổi, tạo nên điểm khác biệt thứ 3 giữa ISO 9001:2015 và ISO 

21001:2018. Trước đây, dựa trên ISO 9001:2015, hệ thống tài liệu cũ của HUFI đưa 

ra chi tiết các quy định và hướng dẫn cụ thể về các công việc phải thực hiện, các bước 

trong quy trình làm việc và yêu cầu cá nhân và đơn vị thực hiện phải tuân thủ đầy đủ 
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những nội dung trong tài liệu đã nêu ra. Với sự chuyển dịch sang ISO 21001:2018, 

hệ thống tài liệu mới sẽ được xây dựng theo nguyên tắc: xác định đối tượng quan 

trọng, đưa ra các yêu cầu và mục tiêu về chất lượng dựa trên các đối tượng đó, xác 

định các hoạt động chính để đạt được mục tiêu và yêu cầu. Tài liệu được xây dựng 

theo ISO 21001:2018 không hướng dẫn cách thức hay các bước cụ thể trong việc 

triển khai các hoạt động, do vậy cá nhân và đơn vị thực hiện phải chủ động trong việc 

sáng tạo để tạo ra và cải tiến sản phẩm. 

Như vậy, với việc dịch chuyển toàn bộ sang ISO 21001:2008, HUFI đã thể 

hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong quy trình quản lý chất lượng, để từ đó tạo tiền 

đề cho tăng trưởng mạnh mẽ toàn Nhà trường trên cơ sở tăng cường chuẩn chất lượng 

xuyên suốt các bậc đào tạo: từ Đại học tới Sau Đại học. 

 

Hình 3. Mô hình IQA được kết hợp giữa mô hình AUN với hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 21001:2018 

4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG IQA ĐƯỢC TRIỂN KHAI Ở 

HUFI 

4.1. Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong hiệu quả 

Hoàn thiện sổ tay bảo đảm chất lượng, trong đó trình bày hệ thống các văn bản 

quản lý, điều hành, các quy định, thủ tục về bảo đảm chất lượng bên trong và được 

phổ biến đến các tổ chức và cá nhân trong Trường; 

Thiết lập hệ thống quan hệ giữa Trung tâm Quản lý chất lượng với tất cả các 

đơn vị trong Trường; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao 

năng lực cho các cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng, tăng cường năng lực tư 

vấn chính sách cho đội ngũ làm công tác bảo đảm chất lượng; đầu tư nguồn lực để 

thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong; 
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Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình bảo đảm chất lượng để vận 

hành đồng bộ và không ngừng nâng cao chất lượng, quản lý chất lượng theo quan 

điểm bảo đảm chất lượng bên trong Trường; 

Xây dựng hệ thống đánh giá các hoạt động cốt lõi của Trường: các chương 

trình đào tạo, các hoạt động nghiên cứu và các hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng; 

Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát chất lượng, bao gồm: theo dõi sự 

tiến bộ của người học, theo dõi tỷ lệ tốt nghiệp/thôi học, phản hồi từ giảng viên, phản 

hồi từ người học và cựu người học; phản hồi từ thị trường lao động. 

4.2. Quản lý và vận hành hệ thống IQA thông qua ứng dụng công nghệ thông tin 

Triển khai vận hành và giám sát quy trình bảo đảm chất lượng trực tuyến; 

Cơ sở dữ liệu của kết quả quá trình vận hành được thu thập, xử lý và tổng hợp 

báo cáo thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng hoặc sự đồng bộ cơ sở dữ liệu 

trong hệ thống phần mềm quản trị đại học của Trường; 

Xây dựng phần mềm cải tiến chất lượng hậu kiểm định, từ đó quản lý và lưu 

trữ thông tin minh chứng định kỳ hàng năm và trực tuyến. 

4.3. Cải tiến hệ thống IQA thông qua hoạt động đánh giá nội bộ 

Đánh giá nội bộ là một trong những thành tố quan trọng của hoạt động đảm 

bảo chất lượng bên trong của một cơ sở giáo dục. Đánh giá nội bộ là hoạt động được 

thực hiện định kỳ, theo những khoảng thời gian được hoạch định trong một cơ sở giáo 

dục bất kỳ dựa trên hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn ISO.  

Việc tổ chức đánh giá nội bộ là để Trường xem xét tính phù hợp và xác nhận 

sự tuân thủ các hoạt động chất lượng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 21001:2018; 

với các yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục 

và chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, và của tiêu chuẩn AUN-QA; 

với các quy trình, quy định của Trường. Mục đích nhằm tìm kiếm được thông tin qua 

đánh giá nội bộ về kết quả thực hiện, vận hành hệ thống và hiệu lực của hệ thống 

quản lý chất lượng một cách khách quan, để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng 

được thực hiện và duy trì một cách có hiệu lực.  

Kết quả của đánh giá nội bộ là thông tin đầu vào cho việc thực hiện các hành 

động khắc phục, phòng ngừa và xem xét của lãnh đạo về hệ thống chất lượng của 

Nhà trường. Để từ đó ban hành các quyết định cải tiến hệ thống chất lượng của Nhà 

trường. 

5. KẾT LUẬN 

 Hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng để duy trì và cải tiến chất lượng trong giáo dục đại học. Do 

đó, việc xây dựng, vận hành, duy trì và củng cố hệ thống IQA phù hợp, hiệu quả là 

yêu cầu tất yếu đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học. Khi xây dựng hệ thống IQA cần 

đảm bảo những điều kiện cơ bản như sau: hệ thống IQA cần đơn giản, tinh gọn và rõ 

ràng. Để thực hiện được điều này, việc thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống IQA 

cần có sự tham gia góp sức, đóng góp ý tưởng và triển khai thực hiện của toàn thể 

viên chức, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường, đồng thời cùng với sự quyết tâm 
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thực hiện của lãnh đạo Nhà trường thì việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và 

đảm bảo chất lượng bên trong mới phát huy hiệu quả và thành công.  

 Để hoạt động quản lý chất lượng bên trong của Trường Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao thì cần có hệ thống kiểm soát, thu thập 

dữ liệu từ các bên liên quan, kết hợp với công tác đánh giá nội bộ và tham gia công 

tác kiểm định chất lượng giáo dục để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nhằm 

khẳng định uy tín của Nhà trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam và mạng lưới 

các trường đại học hàng đầu trong khu vực ASEAN. 
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