
Xin Phó Giáo sư cho biết văn hóa chất lượng nên được hiểu như thế nào?   

hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về chất lượng giáo dục. trong đó, định nghĩa phù 
hợp nhất để xây dựng nền tảng và mục tiêu của văn hóa chất lượng trong ĐhQGhn xem 
chất lượng giáo dục “là sự hài lòng của người sử dụng, là sự đáp ứng yêu cầu đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”.  

có thể định nghĩa văn hóa chất lượng là hệ thống các giá trị, chuẩn mực và thói quen làm 
việc có chất lượng đã định hình của mọi thành viên trong đơn vị nhằm thực hiện công việc 
được giao một cách tốt nhất.    

văn hóa chất lượng trong ĐhQGhn phải được thấm nhuần trong những quy tắc hành 
động, những thói quen của tất cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 
và người học thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm tạo ra cho xã hội những sản phẩm 
đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu cao nhất.

Biểu hiện cụ thể là gì thưa Phó Giáo sư?

văn hóa chất lượng trong ĐhQGhn có nhiều biểu hiện khác nhau. ở cấp độ đơn vị, văn 
hóa chất lượng biểu hiện qua việc xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống đảm bảo 
chất lượng bao gồm việc xây dựng được chiến lược tốt về đảm bảo chất lượng của đơn 
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vị, xây dựng bộ phận thường 
trực về đảm bảo chất lượng 
làm việc có hiệu quả,… ở 
cấp độ cá nhân, được biểu 
hiện qua việc hoàn thành 
công việc có chất lượng cao, 
đúng thời hạn, đảm bảo đủ 
số lượng sản phẩm, đáp ứng 
đúng yêu cầu, chi phí hợp 
lí, đáp ứng kỹ năng làm việc 
nhóm, đoàn kết, dân chủ,… 
Đây chính là những chỉ báo 
để đánh giá việc xây dựng và 
thực hiện văn hóa chất lượng 
trong đơn vị.

Tại sao ĐHQGHN  xây dựng và phát triển 
văn hóa chất lượng, thưa Phó Giáo sư?

Sứ mệnh của ĐhQGhn là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 
phát triển của đất nước. chất lượng cao 
còn là một trong 6 giá trị cốt lõi của 
ĐhQGhn. chính vì vậy, tạo dựng và 
phát triển văn hóa chất lượng để duy trì 

và không ngừng nâng cao chất lượng 
các hoạt động và chất lượng các sản 
phẩm đầu ra. Đây vừa là mục tiêu vừa 
là yêu cầu xuyên suốt trong lộ trình thực 
hiện kế hoạch chiến lược của ĐhQGhn.

Vậy ĐHQGHN  làm thế nào để xây dựng 
và phát triển văn hóa chất lượng? 

trước hết, các đơn vị trực thuộc 
ĐhQGhn cần phổ biến rộng rãi cho tất 
cả các bên liên quan hiểu đúng giá trị, ý 

nghĩa và lợi ích do chất lượng 
giáo dục đem lại. thứ hai, 
phải ban hành và tổ chức thực 
hiện các quy chế, quy định về 
đảm bảo chất lượng giáo dục 
trong đơn vị như các quy định 
về kiểm định chất lượng giáo 
dục, đánh giá chất lượng, quy 
định về xây dựng và phát triển 
văn hóa chất lượng, các quy 
trình iSo trong đơn vị… thứ 
ba, xây dựng và thực hiện 
chiến lược, kế hoạch nhiệm 
vụ năm học và kế hoạch đảm 

bảo chất lượng trong đó lồng ghép các 
nội dung thực hiện văn hóa chất lượng. 
thứ tư, triển khai kiểm tra, giám sát định 
kì, chú trọng các đánh giá từ bên ngoài 
đơn vị để xác định những mặt tích cực 
và những điểm còn hạn chế, những 
điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các 
hoạt động đảm bảo chất lượng và xây 
dựng văn hóa chất lượng. thứ năm, tổ 
chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và 
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phát triển văn hóa chất lượng, phát hiện 
những điển hình tiêu biểu để phổ biến 
và nhân rộng, đồng thời chỉ ra những 
mặt còn hạn chế và đưa ra các biện 
pháp cải tiến.

Phó Giáo sư có thể cho biết cụ thể hơn 
về lộ trình và các giải pháp thực hiện chủ 
trương này?  

Xây dựng và phát triển văn hóa chất 
lượng là hoạt động mang tính chiến 
lược, thường xuyên và lâu dài. vì vậy, 
quá trình thực hiện cần phải được triển 
khai theo lộ trình với những giải pháp 
cụ thể.

từ năm 2011- 2013 là giai đoạn khởi 
đầu với mục tiêu tăng cường nhận thức 
trong toàn ĐhQGhn về văn hóa chất 
lượng, phác họa những khuôn mẫu, 
bước đầu hình thành những thói quen 
làm việc có chất lượng. các đơn vị thuộc 
ĐhQGhn tổ chức các đợt tuyên truyền 
về giá trị, ý nghĩa và lợi ích của chất 
lượng và việc thực hiện văn hóa chất 
lượng; xây dựng và ban hành các quy 
định về đảm bảo chất lượng giáo dục; 

xây dựng và thực hiện Sổ tay hướng 
dẫn Đảm bảo chất lượng của đơn vị; 
xây dựng và hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, 
nhân sự, chức năng, nhiệm vụ; kế hoạch 
tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về đảm 
bảo chất lượng; xây dựng hệ thống thu 
thập thông tin phản hồi từ giảng viên, 
nhân viên, người học, cựu sinh viên, 
nhà tuyển dụng. kết quả đánh giá từ hệ 
thống này được sử dụng để cải tiến chất 
lượng giáo dục của đơn vị trong đó cần 
phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức 
Đảng, sự phối hợp của đoàn thanh niên, 
hội sinh viên và công đoàn trong việc 
thực hiện xây dựng và phát triển văn 
hóa chất lượng. 

năm 2013 - 2015, ĐhQGhn đặt ra mục 
tiêu tạo lập một cách ổn định những 
khuôn mẫu, thói quen làm việc có chất 
lượng trong mọi hoạt động. Trên cơ sở 
tổng kết giai đoạn 1, chúng ta sẽ rút 
ra các mô hình và bài học kinh nghiệm 
cần nhân rộng. các đơn vị đẩy mạnh 
việc tổ chức tuyên truyền thực hiện 
văn hóa chất lượng, đảm bảo cán bộ, 
giảng viên, nhân viên và người học có 

đầy đủ thông tin và hiểu rõ vấn đề này. 
Đồng thời rà soát các quy định về đảm 
bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị, 
Sổ tay hướng dẫn Đảm bảo chất lượng 
của đơn vị, các kế hoạch đảm bảo chất 
lượng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng 
viên, nhân viên và người học; tiếp tục 
thực hiện và đẩy mạnh phong trào thực 
hiện cuộc vận động xây dựng và phát 
triển văn hóa chất lượng trong đơn vị, 
trong đó nêu cao vai trò tiên phong 
gương mẫu của cán bộ đảng viên.

từ năm 2015 trở đi chất lượng phải trở 
thành định hướng giá trị thường trực, 
thói quen ổn định ở mỗi cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và 
người học trong toàn ĐhQGhn. các 
đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên việc 
tuyên truyền thực hiện văn hóa chất 
lượng, phát huy sáng kiến tăng cường 
thực hiện các nội dung xây dựng và phát 
triển văn hóa chất lượng theo từng lĩnh 
vực công tác. 

Phó Giáo sư có kì vọng gì về việc xây 
dựng và phát triển văn hóa chất lượng 
trong ĐHQGHN?

với truyền thống hơn 100 năm, 
ĐhQGhn ngày càng khẳng định vị 
thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học hàng đầu việt nam. hơn nữa  
ĐhQGhn có đội ngũ cán bộ, giảng viên 
đông đảo có trình độ, năng lực và đầy 
tâm huyết với nghề. Sinh viên, học viên 
của ĐhQGhn là những người thông 
minh, năng động. Mặc dù đến nay 
chúng ta mới đặt vấn đề xây dựng và 
phát triển văn hóa chất lượng một cách 
bài bản nhưng nó sẽ nhanh chóng phát 
triển trên nền tảng sẵn có từ trước. tôi 
tin tưởng rằng văn hóa chất lượng sẽ trở 
thành thói quen của mỗi cán bộ, giảng 
viên, sinh viên, học viên của ĐhQGhn.

Xin cảm ơn Phó Giáo sư!

tuệ anh (thực hiện)
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