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Lưu ý: 

- Tài liệu này là tài sản riêng của Trường Đại học Dược Hà 

Nội do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN 

cung cấp cho Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chỉ để phục vụ 

hoạt động đánh giá ngoài; 

- Tài liệu này không được chia sẻ với bất cứ cá nhân, tổ chức 

nào nếu không được sự đồng ý của Trường Đại học Dược 

Hà Nội và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - 

ĐHQGHN; 

- Không thực hiện các hành vi sao chụp, phát tán tài liệu dưới 

mọi hình thức. Những cá nhân không liên quan đề nghị không 

đọc tài liệu này. 
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DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

  

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 1 

Tiêu chí 1.1 

H1.01.01.01 QĐ tách Trường Đại học Y dược thành 2 

trường Đại học Y khoa và Đại học Dược 

khoa trực thuộc Bộ Y tế. 

828-BYT/QĐ  

29/9/1961 

BYT  

H1.01.01.02 QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại 

học Dược Hà Nội giai đoạn 2001-2010 

và định hướng đến năm 2020 

2469/QĐ-BYT 

30/6/2003 

BYT  

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

BYT  

H1.01.01.04 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-

2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 

Văn kiện ĐHĐB 

Toàn quốc lần 

thứ XII 

3/2016 

VPTWĐ  

H1.01.01.05 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2011-2020 

 

Văn kiện ĐH 

ĐB Toàn quốc 

lần thứ XI 

3/2011 

VPTWĐ  

H1.01.01.06 QĐ phê duyệt Quy hoạch chung xây 

dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050 

1259/QĐ-TTg 

26/7/2011 

TTCP  

H1.01.01.07 

 

QĐ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 

1081/QĐ-TTg 

6/7/2011 

TTCP  

H1.01.01.08 Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XVI 

đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 

2015-2020 

Văn kiện ĐHĐB 

lần thứ XVI 

Đảng bộ TP. 

Hà Nội 

 

H1.01.01.09 QĐ của Thủ tướng chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y 

tế VN giai đoạn 2010 và tầm nhìn 2020. 

153/2006/QĐ-

TTg 

30/6/2006 

TTCP  

H1.01.01.10 QĐ phê duyệt chiến lược quốc gia phát 

triển ngành dược VN giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

68/QĐ-TTg 

10/01/2014 

TTCP 

 

 

H1.01.01.11 QĐ công nhận tốt nghiệp cao đẳng và đại 

học: 

2012-2017 ĐT-DHN  

 QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành dược hệ chính quy năm 2012 

306/QĐ-DHN 

25/6/2012 

  

272/QĐ-DHN 

12/6/2012 

438/QĐ-DHN 

13/8/2012 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

văn bằng hai ngành dược năm 2012 

274/QĐ-DHN 

12/6/2012 

534/QĐ-DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

24/9/2012 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

liên thông từ trung cấp lên đại học ngành 

dược năm 2012 

273/QĐ-DHN 

278/QĐ-DHN 

12/6/2012 

307/QĐ-DHN 

25/6/2012 

H1.01.01.11 QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành dược hệ chính quy ngành dược 

năm 2013 

379, 380/QĐ-

DHN  

24/6/2013 

ĐT-DHN  

603, 604/QĐ-

DHN  

17/9/2013 

  

335,338/QĐ-

DHN  

14/6/2013 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

văn bằng hai ngành dược năm 2013 

337/QĐ-DHN 

14/6/2013 

381/QĐ-DHN 

24/6/2013 

606/QĐ-DHN 

17/9/2013 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

liên thông từ trung cấp lên đại học ngành 

dược năm 2013 

605/QĐ-DHN 

17/9/2013 

382/QĐ-DHN 

24/6/2013 

336/QĐ-DHN 

14/6/2013 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ 

chính quy ngành dược năm 2013 

732/ QĐ-DHN 

23/10/2013 

H1.01.01.11 QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành dược hệ chính quy ngành dược 

năm 2014 

661, 662/QĐ-

DHN  

05/9/2014 

ĐT-DHN 

354, 357/QĐ-

DHN  

16/6/2014 

391,392/QĐ-

DHN  

23/6/2014 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

văn bằng hai ngành dược năm 2014 

359/QĐ-DHN 

16/6/2014 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

liên thông từ trung cấp lên đại học ngành 

dược năm 2014 

393/QĐ-DHN  

23/6/2014 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ 

chính quy ngành dược năm 2014 

940, 941/QĐ-

DHN 

20/10/2014 

H1.01.01.11 411/QĐ-DHN 

15/6/2015 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành dược hệ chính quy ngành dược 

năm 2015 

449/QĐ-DHN 

22/6/2015 

901/QĐ-DHN 

09/10/2015 

1219/QĐ-DHN 

28/12/2015 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

văn bằng hai ngành dược năm 2015 

413/QĐ-DHN 

15/6/2015 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

liên thông từ trung cấp lên đại học ngành 

dược năm 2015 

412, 415/QĐ-

DHN  

15/6/2015 

450/QĐ-DHN 

22/6/2015 

902/QĐ-DHN 

09/10/2015 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ 

chính quy ngành dược năm 2015 

93/QĐ-DHN 

04/02/2015 

864,865/QĐ-

DHN 

01/10/2015 

940/QĐ-DHN 

20/10/2015 

H1.01.01.11 

 

 

 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành dược hệ chính quy ngành dược 

năm 2016 

561,563/QĐ-

DHN  

14/6/2016 

ĐT-DHN  

577/QĐ-DHN 

16/6/2016 

840, 842/QĐ-

DHN  

13/9/2016 

590/QĐ-DHN 

17/6/2016 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

văn bằng hai ngành dược năm 2016 

565/QĐ-DHN 

14/6/2016 

843/QĐ-DHN 

13/9/2016 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

liên thông từ trung cấp lên đại học ngành 

dược năm 2016 

562,564/QĐ-

DHN  

14/6/2016 

576/QĐ-DHN 

16/6/2016 

841/QĐ-DHN 

13/9/2016 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ 

chính quy ngành dược năm 2016 

02/QĐ-DHN 

04/01/2017 

857/QĐ-DHN 

22/9/2016 

294/QĐ-DHN 

28/4/2017 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học 

ngành dược hệ chính quy ngành dược 

năm 2017 

400, 401, 

402/QĐ-DHN 

12/6/2017 

435/ QĐ-DHN 

19/6/2017 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

văn bằng hai ngành dược năm 2017 

406/QĐ-DHN 

12/6/2017 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

liên thông từ trung cấp lên đại học ngành 

dược năm 2017 

403, 404, 

405/QĐ-DHN 

12/6/2017 

436/ QĐ-DHN 

19/6/2017 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ 

chính quy ngành dược năm 2017 

667, 668/QĐ-

DHN  

22/8/2017 

H1.01.01.12 QĐ công nhận tốt nghiệp của Tiến sĩ, 

Thạc sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II: 

2012 - 2017 SĐH-DHN  

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp DSCK cấp 

I, DSCK cấp II 

1012/QĐ-BYT 

30/3/2012 

3005/QĐ-BYT 

24/08/2012 

74/QĐ-BYT 

08/01/2014 

4676/QĐ-BYT 

10/11/2014 

5412/QĐ-BYT 

22/12/2015 

4796/QĐ-DHN 

60/9/2016 

1765/QĐ-BYT 

5/5/2017 

4678/10/11/2014

QĐ-BYT 

5413/QĐ-BYT 

22/12/2015 

4992/QĐ-BYT 

19/9/2016 

QĐ v/v công nhận học vị và cấp bằng tiến 

sĩ dược học 

224/QĐ-DHN 

26/7/2011 

62/QĐ-DHN 

22/02/2012 

171/QĐ-DHN 

26/4/2012 

716/QĐ-DHN 

22/11/2012 

25/QĐ-DHN 

09/01/2013 

96/QĐ-DHN 

26/2/2013 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

97/QĐ-DHN 

26/02/2013 

263, 264 /QĐ-

DHN 

16/05/2013 

937/QĐ-DHN 

24/12/2013 

235/QĐ-DHN 

26/4/2013 

815 /QĐ-DHN 

23/9/2014 

1084, 1085 QĐ-

DHN 

27/11/2014 

44, 45/QĐ-DHN 

21/01/2015 

510, 511/QĐ-

DHN 

07/7/2015 

884, 885, 

886/QĐ-DHN 

05/10/2015 

211/QĐ-DHN 

28/3/2016 

850/QĐ-DHN 

15/09/2016 

141, 142/QĐ-

DHN 

21/3/2017 

399/QĐ-DHN 

12/06/2017 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng 

thạc sĩ dược học cho học viên cao học 

Dược 

149/QĐ-DHN 

20/4/2012 

816/QĐ-DHN 

27/12/2012 

915/QĐ-DHN 

18/12/2013 

1162/QĐ-DHN 

18/12/2014 

05/QĐ-DHN 

06/1/2015 

1111/QĐ-DHN 

30/11/2015 

1265/QĐ-DHN 

31/12/2015 

459/QĐ-DHN 

17/5/2016 

1243QĐ-DHN 

31/12/2016 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

350/QĐ-DHN 

25/5/2017 

H1.01.01.13 Danh mục đề tài các cấp hàng năm: 2012-2017 QLKH-DHN 

 

Trùng 

với 

minh 

chứng 

H7.07.

02.01 - 

03 

Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia và 

tương đương giai đoạn 2012 - 2017 (21 

đề tài) 

2012 - 2017  

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và tương 

đương giai đoạn 2012 - 2017 (41 đề tài) 

2012 - 2017 

Danh mục đề tài KHCN cấp Trường giai 

đoạn 2012 - 2017 (190 đề tài) 

2012 - 2017 

H1.01.01.14 

 

Danh mục CBVC được cử đi đào tạo 

hàng năm  

2011-2017 TCCB-DHN  

Báo cáo tổng kết 5 năm công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ (phụ lục đính kèm) 

102/BC-DHN 

05/5/2016 

DHN 

Công văn v/v báo cáo công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

12/DHN-TCCB 

05/01/2017 

TCCB-DHN 

H1.01.01.15 Thống kê số lượng giảng viên cơ hữu  2012-2017 TCCB-DHN  

H1.01.01.16 Danh mục văn bản ghi nhớ hợp tác của 

Trường với các đối tác quốc tế 

2012 - 2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.17 Danh mục các chương trình dự án hợp tác 

đào tạo, học thuật  

2012-2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.18 Danh sách các dự án, chương trình hợp 

tác, trao đổi cán bộ, giảng viên, nghiên 

cứu viên và người học  

2012 - 2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.19 Danh sách sinh viên nước ngoài thực tập 

tại Việt Nam  

2012 - 2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.20 Danh sách sinh viên, học viên đi thực tập 

tại nước ngoài  

2015-2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.21 Danh sách các cán bộ, viên chức đi tham 

quan, trao đổi, làm việc, học tập ngắn hạn 

tại nước ngoài 

2012-2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.22 Danh sách các cán bộ, giảng viên đi học 

tập dài hạn tại nước ngoài 

2012-2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.23 Chương trình chi tiết các môn học dành 

cho sinh viên Thái Lan 

2014-2015 HTQT-DHN  

H1.01.01.24 Chương trình chi tiết thực tập dược lâm 

sàng dành cho sinh viên nước ngoài  

2014-2015 HTQT-DHN  

H1.01.01.25 Biên bản thẩm định chương trình ngành 

Dược học, của các trường cao đẳng đại 

học khác 

2011, 2013, 

2014 

ĐT-DHN  

H1.01.01.27 Hiện trạng sử dụng các ngôi nhà, vật kiến 

trúc đến tháng 10/2017 

Diện tích các đơn vị đến tháng 10/2017 

10/2017 QT-DHN  

H1.01.01.28 Thời khóa biểu năm học 2012 - 2017 ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.01.29 Phiếu điều tra khảo sát thực trạng trang 

thiết bị và CSVC 

2011-2015 VT-DHN  

Tổng hợp báo cáo đánh giá hiệu quả sử 

dụng trang thiết bị thí nghiệm 

2011-2015 VT-DHN  

Thống kê ý kiến phản hồi của 22 đơn vị 

về thiết bị CNTT 

2011-2015 CNTT-DHN Lưu 
CNTT 

H1.01.01.30 Ảnh chụp sứ mạng, mục tiêu trên website 

www.hup.edu.vn 

2016, 2017 HCTH-DHN  

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2012-2017 QLSV-DHN  

H1.01.01.32 Ảnh chụp bằng khen của Chính phủ Lào 

cho các đơn vị Trường Đại học Dược Hà 

Nội 

2013 HCTH-DHN  

H4.04.01.07 Thống kê số lượng nhập học, tốt nghiệp 

các hệ từ năm học 2011-2012 đến năm 

học 2016-2017 

2011-2017 ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

H7.07.02.02 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và tương 

đương giai đoạn 2012 - 2017 (41 đề tài) 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

Tiêu chí 1.2     

H1.01.02.01 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 

14/6/2005 

Quốc hội  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật giáo dục năm 2009  

44/2009/QH12 

25/11/2009 

  

H1.01.02.03 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 

04/8/2012 

Quốc hội  

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ cao đẳng, hệ chính 

quy sau rà soát, điều chỉnh 

629/QĐ-DHN 

30/6/2016 

 

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

QĐ v/v ban hành Chương trình chi tiết 

đào tạo tiến sĩ dược học 

92/QĐ-DHN 

21/3/2012 

 

QĐ v/v ban hành Chương trình đào tạo 

Tiến sĩ dược học 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  

94/QĐ-DHN 

21/3/2012 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

QĐ Ban hành Quy định về tổ chức và 

quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược học 

548/QĐ-DHN 

26/9/2012 

  

H1.01.02.11 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I 

 

91/QĐ-DHN 

21/3/2012 

SĐH-DHN  

1188/QĐ-DHN 

18/12/2015 

H1.01.02.12 Nghị quyết của Đảng ủy Trường 2012-2017 ĐU-DHN  

H1.01.02.13 QĐ v/v phê duyệt Văn kiện dự án xây 

dựng Trường Đại học Dược Hà Nội 

thành trường đại học chuyên ngành trọng 

điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào 

năm 2020 bằng nguồn vốn vay ưu đãi của 

Chính phủ Hàn Quốc 

4263/QĐ-BYT 

31/10/2012 

BYT  

QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu: Giám sát Khảo sát địa chất công 

trình của dự án: "Xây dựng trường Đại 

học Dược Hà Nội thành trường đại học 

chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang 

tầm khu vực năm 2020" 

979/QĐ-DHN 

19/10/2016 

HTQT-DHN  

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu TV01: Khảo sát địa chất công trình 

của dự án "Xây dựng trường Đại học 

Dược Hà Nội thành trường đại học 

chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang 

tầm khu vực năm 2020" 

980/QĐ-DHN 

19/10/2016 

HTQT-DHN 

H1.01.02.14 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Dược Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2010 - 2015 

15/5/2010 ĐU-DHN  

H1.01.02.15 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 

12/6/2015 ĐU-DHN  

H1.01.02.16 QĐ về việc giao đất cho Trường Đại học 

Dược Hà Nội xây dựng Trường Đại học 

Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh 

505/QĐ-UBND 

04/12/2014 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 

 

H1.01.02.17 QĐ phê duyệt chi phí đền bù giải phóng 

mặt bằng để thực hiên dự án xây dựng 

Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc 

Ninh 

4587/QĐ-BYT 

5/11/2014 

BYT  

H1.01.02.18 Báo cáo hội nghị công chức, viên chức  863/DHN-HC 

28/12/2012 

HCTH-DHN  

890/DHN-

HCTH 

31/12/2013 

  

916/BC-DHN 

30/12/2014 

17/BC-DHN 

12/01/2016 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

11/BC-DHN 

09/01/2017 

H1.01.02.19 Thông báo kết luận hội nghị cán bộ quản 

lý hàng năm 

641/BC-DHN 

12/10/2012 

HCTH-DHN  

529/DHN-

HCTH 

13/8/2013 

462/BC-DHN 

30/7/2014 

546/BC-DHN 

05/8/2015 

180/BC-DHN 

28/7/2016 

203/BC-DHN 

04/8/2017 

H1.01.02.20 Thông báo kết luận hội nghị giao ban các 

phòng ban 

Trích sổ họp 

giao ban ngày 

08/3/2012; 

11/6/2012; 

24/8/2012 

HCTH-DHN  

2013 

2014 

296/TB-DHN 

07/5/2015 

615/TB-DHN 

28/8/2015 

66/TB-DHN 

14/3/2016 

198/TB-DHN 

22/8/2016 

320/TB-DHN 

23/12/2016 

76/TB-DHN 

13/4/2017 

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

824/DHN-ĐT 

17/12/2012 

ĐT-DHN  

357/DHN-ĐT 

7/6/2013 

92/TB-DHN 

28/2/2014 

784/TB-DHN 

29/10/2015 

84/TB-DHN 

31/3/2016 

221/TB-DHN 

15/8/2017 

H1.01.02.22 Báo cáo số liệu tuyển sinh năm 2012 và 

dự kiến kế hoạch năm 2013 

2012 ĐT, SĐH-

DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Báo cáo kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân 

lực y tế năm 2014 

212/DHN-ĐT 

23/4/2014 

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 

và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực 

y tế năm 2015 

75/DHN-ĐT 

30/01/2015 

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 

và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

132/DHN-ĐT 

31/3/2016 

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 

2016-2017 

12/1/2017 

H1.01.02.23 Báo cáo hoạt động HTQT hàng năm 24/DHN-HTQT 

13/01/2012 

HTQT-DHN  

789/DHN-HTQT 

30/11/2012 

102/DHN-HTQT 

03/3/2014 

2015 

H1.01.02.24 Kế hoạch hoạt động HTQT hàng năm 136/DHN-HTQT 

15/3/2013 

HTQT-DHN  

122/DHN-HTQT 

10/3/2014 

77/DHN-HTQT 

30/11/2015 

1001/KH-DHN 

31/12/2015 

24/KH-DHN 

20/01/2017 

H1.01.02.25 Kế hoạch và báo cáo tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm 

464/KH-DHN 

8/8/2012 

QLSV-DHN  

567/DHN-QLSV 

30/8/2013 

607/DHN-QLSV 

16/9/2014 

572/KH-DHN 

11/8/2015 

192/DHN-QLSV 

16/8/2016 

209/KH-DHN 

09/8/2017 

H1.01.02.26 Ảnh chụp website mục Tin tức sự kiện,  2017 HCTH-DHN  

H1.01.02.27 Ảnh chụp website mục thông báo chung 2017 HCTH-DHN  

H1.01.02.28 Các quy chế đang áp dụng tại Trường:  TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐH Dược HN 

652/QĐ-BYT 

25/02/2009 

  

QĐ ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ; 

QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quy chế Văn thư lưu trữ ban hành kèm 

theo QĐ số 396/QĐ-DHN ngày 

23/6/2014 của Trường Đại học Dược Hà 

Nội 

396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

 

797/QĐ-DHN 

28/9/2017 



11 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

QĐ v/v ban hành Hướng dẫn thực hiện 

quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo 

hệ thống tín chỉ 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

QĐ v/v ban hành Quy chế Hợp tác quốc 

tế của Trường Đại học Dược Hà Nội 

346/QĐ-DHN 

QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Trường Đại học 

Dược Hà Nội 

157/QĐ-DHN 

16/5/2008 

536/QĐ-DHN 

08/06/2016 

QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng 

522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc 412/QĐ-DHN 

11/7/2013 

QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quy định nâng 

bậc lương 

802/QĐ-DHN 

14/11/2013 

QĐ v/v ban hành Quy chế Quản lý hoạt 

động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo 

413/QĐ-DHN 

11/7/2013 

QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc 

lương đối với công chức, viên chức, 

người lao động Trường Đai học Dược Hà 

Nội 

43/QĐ-DHN 

20/01/2017 

H1.01.02.29 Biên bản xét điểm trúng tuyển cao đẳng 

chính quy 

2012-2015 

 

ĐT-DHN  

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng 

hệ chính chính quy ngành dược năm 

2016 đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 

2016   

H1.01.02.30 Công nhận trúng tuyển:  

QĐ v/v công nhận trúng tuyển và triệu 

tập học viên cao học Dược khóa 17  

2012-2014 SĐH-DHN  

QĐ v/v công nhận học viên cao học nước 

ngoài khóa 17  

2012-2014 

QĐ v/v công nhận học viên nước ngoài 

vào học lớp đào tạo trình độ thạc sĩ dược 

khóa 18 

2013-2015 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển học viên 

lớp đào tạo trình độ thạc sĩ dược khóa 18  

2013-2015 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển cao học 

dược khóa 19 

2014-2016 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển cao học 

dược khóa 20  

2015-2017 

QĐ công nhận trúng tuyển cao học dược 

đợt 2 năm 2016 

2016 

QĐ công nhận trúng tuyển cao học dược 

cho lưu học sinh Lào diện ngoài Hiệp 

định năm 2016 

2016 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển nghiên 

cứu sinh 2012 

530/ QĐ-DHN 

20/9/2012 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển nghiên 

cứu sinh 2013 

588/ QĐ-DHN 

16/9/2013 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển nghiên 

cứu sinh 2014 

785/ QĐ-DHN 

19/9/2014 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển nghiên 

cứu sinh 2015 

835/ QĐ-DHN 

21/9/2015 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển nghiên 

cứu sinh 2016 

849/ QĐ-DHN 

15/9/2016 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa cấp I hệ không tập trung 

theo chứng chỉ năm học 2012 của Trường 

Đại học Dược Hà Nội 

4936/QĐ-BYT 

12/12/2012 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp Dược sĩ 

chuyên khoa cấp I hệ tập trung theo 

chứng chỉ (2007- 2010) của Trường Đại 

học Dược Hà Nội. 

1012/QĐ-BYT 

30/3/2012 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp Dược sĩ 

chuyên khoa cấp I hệ tập trung theo 

chứng chỉ (2008-2011) của Trường Đại 

học Dược Hà Nội.  

3005/QĐ-BYT 

24/8/2012 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa cấp II hệ tập trung năm học 

2012 của Trường Đại học Dược Hà Nội 

4937/QĐ-BYT 

12/12/2012 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa cấp I và Dược sĩ chuyên 

khoa cấp II năm 2013 của Trường Đại 

học Dược Hà Nội 

2818/QĐ-BYT 

5/8/2013 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa cấp II năm học 2014 của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

3977/QĐ-BYT 

3/10/2014 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa cấp I năm học 2014 của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

3976/ QĐ-BYT 

3/10/2014 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa sau đại học, năm 2015 của 

Trường Đại học Dược Hà Nội  

4150/ QĐ-BYT 

7/10/2015 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa cấp I năm học 2016 của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

5576/ QĐ-BYT 

5/10/2016 

QĐ v/v công nhận trúng tuyển Dược sĩ 

chuyên khoa cấp II năm của Trường Đại 

học Dược Hà Nội 

5575/QĐ-BYT 

5/10/2016 

H1.01.02.31 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ giai đoạn 2011-2016 và phương 

hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 

12/2016 HCTH-DHN  

H1.01.01.02 QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại 

học Dược Hà Nội giai đoạn 2001-2010 

và định hướng đến năm 2020 

2469/QĐ-BYT 

30/6/2003 

BYT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

BYT  

H1.01.01.11 QĐ công nhận tốt nghiệp cao đẳng và đại 

học 

2011-2016 ĐT-DHN  

H1.01.01.12 Quyết định công nhận tốt nghiệp SĐH:  ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp DSCK cấp 

I, DSCK cấp II 

1171 QĐ-BYT 

10/4/2013 

 

1008 QĐ-BYT 

31/12/2013 

4676/QĐ-BYT 

10/11/2014 

4678/QĐ-BYT 

10/11/2014 

5412,5413/QĐ-

BYT 

22/12/2015 

4796/QĐ-DHN 

6/9/2016 

4992/QĐ-BYT 

19/9/2016 

1765/QĐ-BYT 

5/5/2017 

2482/QĐ-BYT 

15/6/2017 

1012/QĐ-BYT 

30/3/2012 

3005/QĐ-DHN 

24/8/2012 

QĐ v/v công nhận học vị và cấp bằng tiến 

sĩ dược học 

25/QĐ-DHN 

09/01/2013 

96,97 /QĐ-DHN 

26/2/2013 

263/QĐ-DHN 

16/5/2013 

264/QĐ-DHN 

16/5/2013 

937/QĐ-DHN 

24/12/2013 

235/QĐ-DHN 

26/4/2014 

815/QĐ-DHN 

23/9/2014 

1084,1085 /QĐ-

DHN 

27/11/2014 

44/QĐ-DHN 

21/01/2015 

45/QĐ-DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

25/01/2015 

510,511 /QĐ-

DHN 

07/7/2015 

884,885,886 

QĐ-DHN 

05/10/2015 

221/QĐ-DHN 

28/3/2016 

850/QĐ-DHN 

15/9/2016 

141,142/QĐ-

DHN 

21/3/2017 

399/QĐ-DHN 

12/6/2017 

62/QĐ-DHN 

22/02/2012 

171/QĐ-DHN 

26/4/2012 

716/QĐ-DHN 

22/11/2012 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng 

thạc sĩ dược học cho học viên cao học 

Dược 

84/QĐ-DHN 

01/02/2013 

915/QĐ-DHN 

18/12/2013 

1162/QĐ-DHN 

18/12/2014 

05/QĐ-DHN 

06/1/2015 

1111/QĐ-DHN 

30/11/2015 

1265/QĐ-DHN 

31/12/2015 

459/QĐ-DHN 

17/5/2016 

1243/QĐ-DHN 

31/12/2016 

35QĐ-DHN 

25/5/2017 

816/QĐ-DHN 

27/12/2012 

H1.01.01.25 Biên bản thẩm định chương trình ngành 

Dược học của các trường cao đẳng, đại 

học khác 

2011-2016 ĐT-DHN  

H1.01.01.30 Ảnh chụp sứ mạng, mục tiêu trên website 

www.hup.edu.vn 

2017 HCTH-DHN  

H2.02.02.03 Lịch công tác tuần; Lịch tuần chụp trên 

website 

2011-2017 HCTH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.05.24 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ đại học 

245/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H2.02.05.25 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ cao đẳng 

2456/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H3.03.01.01 Hồ sơ xin phép mở chương trình thạc sĩ 

khoa học dược liên kết đào tạo với Pháp 

đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt 

2012 SĐH-DHN  

H3.03.01.02 Chương trình đào tạo liên tục 123/QĐ-DHN 

06/3/2014 

SĐH-DHN  

H3.03.01.05 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Chương trình khung khối 

ngành khoa học sức khỏe, ngành dược, 

trình độ đại học 

01/2012 TT-

BGD&ĐT 

13/01/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.22 Biên bản họp Hội đồng khoa học và Đào 

tạo về khung CTĐT liên thông trung cấp 

lên đại học 

27/3/2013 ĐT-DHN  

H3.03.01.23 Biên bản họp Hội đồng khoa học và Đào 

tạo thông qua CTĐT văn bằng hai ngành 

dược 

25/4/2014 ĐT-DHN  

H3.03.01.34 Bản tổng hợp Biên soạn, chỉnh sửa 

chương trình và sửa chữa, Biên tập tổng 

thể chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ, 

thạc sĩ 

Biên bản họp của Bộ môn về việc chỉnh 

sửa, rà soát CTĐT tiến sĩ, thạc sĩ 

 SĐH-DHN  

H3.03.01.37 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế 

đào tạo trình độ tiến sĩ trong TT 10/2009 

05/2012/TT-

BGD&ĐT 

15/2/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.38 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy chế đào tạo chuyên 

khoa cấp I sau đại học 

1636/2001/QĐ-

BYT 

25/05/2001 

BYT  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy chế đào tạo chuyên 

khoa cấp II sau đại học 

1637/2001/QĐ-

BYT  

25/05/2001 

H3.03.01.39 Biên bản họp của Bộ môn; 

Bản tổng hợp biên soạn, chỉnh sửa 

chương trình và sửa chữa, biên tập tổng 

thể chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ, 

thạc sĩ 

   

H4.04.01.06 Các lớp đào tạo liên tục  SĐH-DHN  

H7.07.04.04 Danh mục Bằng độc quyền giải pháp hữu 

ích và Patent được cấp 

2012-2017 QLKH-DHN  

TIÊU CHUẨN 2 

Tiêu chí 2.1     

H2.02.01.01 QĐ thay đổi tên của Trường 1004/BYT-QĐ 

11/9/1985 

BYT  

H2.02.01.02 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

652/QĐ-BYT 

02/2009 

BYT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.01.03 Điều lệ trường Đại học 70/2014/QĐ-

TTg 

21/12/2014 

TTCP  

H2.02.01.04 QĐ ban hành mẫu Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường đại học, cao đẳng 

trực thuộc Bộ Y tế 

5572/QĐ-BYT 

29/12/2006 

BYT  

H2.02.01.05 QĐ thành lập các hội đồng 2013-2017 TCCB-DHN  

H2.02.01.06 QĐ thành lập Viện Công nghệ Dược 

phẩm Quốc gia 

1043/QĐ-BYT 

8/4/2011 

BYT  

QĐ thành lập Phòng Quản lý sinh viên  644/QĐ - DHN 

30/10/2012 

TCCB-DHN  

Giải thể Trung tâm Khoa học - Công 

nghệ Dược 

827/QĐ - DHN 

24/9/2014 

TCCB-DHN  

Giải thể Phòng Thí nghiệm Trung tâm 70/QĐ - DHN 

29/2/2012 

TCCB-DHN  

H2.02.01.07 Công văn, QĐ sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị  

740/DHN-TCCB 

28/10/2014 

117/QĐ-DHN 

02/3/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.01.08 Đề án vị trí việc làm năm 2015 864/TTr-DHN 

26/11/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.01.09 Một số Nghị quyết của Đảng ủy về tổ 

chức và bổ nhiệm: 

 ĐU-DHN  

 NQ về lãnh đạo công tác cán bộ 09-NQ-ĐU 

25/11/2013 

 

NQ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ 

lãnh đạo 

05-NQ-ĐU 

9/5/2014 

11-NQ-ĐU 

12/12/2014 

01-NQ-ĐU 

14/1/2015 

 

 

NQ tháng 4/2009 thành lập, đổi tên 1 số 

đơn vị 

4/2009  

NQ về việc thành lập Viện Công nghệ 

bào chế Quốc gia 

44/-NQ/ĐU 

11/10/2010 

 

NQ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 

7/2017 

09-NQ/ĐU 

06/7/2017 

 

H2.02.01.10 QĐ công nhận Ban chấp hành, Ban 

thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS 

Trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ 

2013-2015 

208/QĐ-CĐYT 

24/5/2013 

CĐ BYT  

H2.02.01.11 QĐ công nhận Ban chấp hành, Ban 

thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó 

bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa 

XXII, nhiệm kỳ 2012-2014 

216-QĐ/TNHN 

23/4/2012 

Đoàn TNCS 

HCM - BCH  

TP Hà Nội 

 

 QĐ công nhận Ban chấp hành, Ban 

thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó 

bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa 

XXIV, nhiệm kỳ 2017-2019 

3929-

QĐ/TĐTN-

TCKT 

28/4/2017 

Đoàn TNCS 

HCM - BCH  

TP Hà Nội 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Quyết định về việc công nhận Ủy ban 

kiểm tra và các chức  danh chủ nhiệm, 

Phó chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-

2019 

3930-

QĐ/TĐTN-

TCKT 

28/4/2017 

Đoàn TNCS 

HCM - BCH  

TP Hà Nội 

 

H2.02.01.12 QĐ công nhận kết quả kiện toàn BCH, 

Ban thư ký, Ban kiểm tra và các chức 

danh chủ chốt Hội sinh viên, khóa XV, 

nhiệm kỳ 2010-2013 

19 QĐ/SVVN 

20/8/2012 

Hội SVVN - 

BCH TPHN 

 

QĐ công nhận kết quả kiện toàn BCH, 

Ban thư ký, Ban kiểm tra và các chức 

danh chủ chốt Hội sinh viên, khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2015-2018 

138 QĐ/SVVN 

17/4/2017 

Hội SVVN - 

BCH TPHN 

 

H2.02.01.14 QĐ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao 

động; Huân chương độc lập hạng nhì, 

Huân chương độc lập hạng ba, Huân 

chương hữu nghị của chính phủ Lào 

2011-2013   

H2.02.01.15 Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn 

khóa XXII nhiệm kỳ 2013-2015 

38/QC-CĐDHN 

12/6/2013 

BCHCĐ-

DHN 

 

QĐ thành lập Ban nữ công CĐ cơ sở 41/QC-CĐDHN 

12/6/2013 

BCHCĐ-

DHN 

 

H2.02.01.16 Thống kê số liệu về tổ chức đội ngũ làm 

pháp chế 

674/DHN-TCCB 

15/12/2011 

TCCB-DHN  

H2.02.01.17 Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp 

luật Trung ương 

1263/QĐ-BTP 

26/7/2011 

Bộ Tư pháp  

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác 

Pháp chế 

581/DHN-TCCB 

ngày 02/8/2017 

TCCB-DHN  

H2.02.01.18 Công văn đề nghị BYT hướng dẫn, chỉ 

đạo thành lập Hội đồng trường 

2017 TCCB-DHN  

H2.02.01.19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 

chế 

55/2011/NĐ-CP 

04/7/2011 

Chính phủ  

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-

2018 về công tác pháp chế 

4424/BGDĐT-

PC 22/9/2017 

Bộ GD&ĐT  

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-

2017 về công tác pháp chế 

4326/BGDĐT-

PC 01/9/2016 

 

Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp 

chế trong các cơ sở giáo dục đại học 

3878/BGDĐT-

PC 24/7/2014 

 

H1.01.01.01 QĐ tách Trường Đại học Y dược thành 2 

Trường Đại học Y khoa và Trường Đại 

học Dược khoa trực thuộc Bộ Y tế. 

828-BYT/QĐ  

29/9/1961 

BYT  

H1.01.02.03 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 

04/8/2012 

Quốc hội  

H1.01.02.18 Báo cáo hội nghị công chức, viên chức 

hàng năm 

2011-2015 HCTH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 2.2     

H2.02.02.01 QĐ quy định chức năng nhiệm vụ của các 

đơn vị trong Trường 

598/QĐ-DHN 

22/12/2009 

HCTH-DHN 

 

 

H2.02.02.02 Một số Công văn, Kế hoạch gửi các đơn 

vị. 

2011-2017 HCTH-DHN  

H2.02.02.03 Lịch công tác tuần; Lịch tuần chụp trên 

website 

2011-2017 HCTH-DHN  

H2.02.02.04 Minh chứng là ảnh chụp các hòm thư góp 

ý 

2017 KT-DHN  

H2.02.02.05 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của Trường Đại học Dược Hà Nội 

536/QĐ-DHN 

08/6/2016 

TCCB-DHN  

H2.02.02.06 Lịch công tác tuần (lịch có buổi tiếp dân) 2011-2017 HCTH-DHN  

H2.02.02.08 Kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy 2011-2017 ĐT-DHN  

H2.02.02.09 Ảnh chụp bảng tin và ảnh chụp website 2017 KT-DHN  

H2.02.02.11 Quy định định mức thời gian làm việc và 

giờ giảng chuẩn của giảng viên 

1208/QĐ-DHN 

25/12/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.02.12 Văn bản hướng dẫn về công tác nghiên 

cứu khoa học trong Trường 

2011-2016 QLKH-DHN  

H2.02.02.13 Các QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu 

nội bộ 

2011-2016 

 

TCKT-DHN  

H2.02.02.14 Báo cáo tổng kết hàng năm của Trường 

và các đơn vị, đánh giá phân loại của VC 

trong Trường. 

2011-2017 TCCB-DHN  

H2.02.02.15 Thông tư Quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ công chức 

12/2012/TT-

BNV 

17/12/2012 

Bộ Nội vụ  

H2.02.02.16 QĐ v/v ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễm 

nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế 

29/2006/QĐ-

BYT 

29/9/2006 

BYT  

H2.02.02.17 Quy chế đào tạo bồi dưỡng của Trường 522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

H2.02.02.18 Quy chế nâng bậc lương của Trường 802/QĐ-DHN 

14/11/2013 

TCCB-DHN  

H2.02.02.19 Quy chế Hợp tác quốc tế của Trường 346/QĐ-DHN 

12/6/2014 

HTQT-DHN  

H2.02.02.20 Quy định chức trách nhiệm vụ của cán bộ 

phụ trách Giáo tài các đơn vị 

318/DHN-TCCB 

2/10/2000 

TCCB-DHN  

H2.02.02.21 Những điều cần biết về công tác Giáo tài  VTTTB-

DHN 

 

H2.02.02.22 Quy định quản lý và sử dụng thiết bị khoa 

học  

317/DHN-GH 

2/10/2000 

QT-DHN  

H2.02.02.23 Thông báo kết quả thanh tra giám sát đào 

tạo 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.02.24 Thông báo kết quả thanh tra thi 2011-2017 KT-DHN  

H2.02.02.25 Quy chế Văn thư lưu trữ của Trường 396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

TCCB-DHN  

H2.02.02.26 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý 

cán bộ khoa học ngành giáo dục;  

2005 TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.02.27 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý 

khoa học 

2016 QLKH-DHN  

H2.02.02.28 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý 

đào tạo 

 ĐT-DHN  

H2.02.02.29 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý 

tài chính 

2006 TCKT-DHN  

H2.02.02.30 Ảnh chụp các văn bản quản lý của Nhà 

trường trên mạng thông tin nội bộ của 

Trường 

 HCTH-DHN  

H2.02.02.31 Các quy trình: Quy trình tổ chức thi; Quy 

trình lấy ý kiến phản hồi từ người học… 

 KT-DHN  

H2.02.02.32 Báo cáo đánh giá hiệu quả của các văn 

bản Nhà trường ban hành đang được áp 

dụng 

 HCTH-DHN  

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

BYT  

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2011-2016 QLSV-DHN  

H1.01.02.18 Báo cáo hội nghị công chức, viên chức 

hàng năm 

2011-2015 HCTH-DHN  

H1.01.02.20 Thông báo kết luận hội nghị giao ban các 

phòng ban 

2011-2016 HCTH-DHN  

H1.01.02.25 Kế hoạch và báo cáo tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm 

2011-2016 QLSV-DHN  

H1.01.02.28 Các quy chế đang áp dụng tại Trường  TCCB-DHN  

- QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐH Dược HN 

652/QĐ-BYT 

25/02/2009 

Bộ Y tế  

- QĐ ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ 

- QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quy chế Văn thư lưu trữ ban hành 

kèm theo QĐ số 396/QĐ-DHN ngày 

23/6/2014 của Trường ĐH Dược HN 

396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

 

797/QĐ-DHN 

28/9/2017 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Hướng dẫn thực hiện 

quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống 

tín chỉ 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Hợp tác quốc 

tế của Trường ĐH Dược HN 

346/QĐ-DHN TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Trường Đại học 

Dược HN 

157/QĐ-DHN 

16/5/2008 

536/QĐ-DHN 

08/06/2016 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng 

522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc 412/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quy định nâng 

bậc lương 

802/QĐ-DHN 

14/11/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Quản lý hoạt 

động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo 

413/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc 

lương đối với công chức, viên chức, 

người lao động Trường Đai học Dược Hà 

Nội 

43/QĐ-DHN 

20/01/2017 

TCCB-DHN  

H1.01.02.28 Các quy chế đang áp dụng tại Trường  TCCB-DHN  

- QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐH Dược HN 

652/QĐ-BYT 

25/02/2009 

Bộ Y tế  

- QĐ ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ 

- QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quy chế Văn thư lưu trữ ban hành 

kèm theo QĐ số 396/QĐ-DHN ngày 

23/6/2014 của Trường ĐH Dược HN 

396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

 

797/QĐ-DHN 

28/9/2017 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Hướng dẫn thực hiện 

quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống 

tín chỉ 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Hợp tác quốc 

tế của Trường ĐH Dược HN 

346/QĐ-DHN TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Trường Đại học 

Dược HN 

157/QĐ-DHN 

16/5/2008 

536/QĐ-DHN 

08/06/2016 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng 

522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc 412/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quy định nâng 

bậc lương 

802/QĐ-DHN 

14/11/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Quản lý hoạt 

động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo 

413/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  

QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc 

lương đối với công chức, viên chức, 

người lao động Trường Đai học Dược Hà 

Nội 

43/QĐ-DHN 

20/01/2017 

TCCB-DHN  

H2.02.01.02 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

652/QĐ-BYT 

02/2009 

BYT  

H2.02.03.05 Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo quy 

chế, quy định các đơn vị; Tổng hợp góp 

ý 

2011-2016 TCCB-DHN  

H2.02.04.02 Quy chế làm việc của Đảng ủy   ĐU-DHN  

H2.02.04.12 Quy chế hoạt động của BCH công đoàn 

2013-2015 

38/QC-CĐDHN 

12/6/2013 

CĐ-DHN  

H2.02.04.13 Quy chế về mối quan hệ công tác giữa 

chính quyền và công đoàn (và các biên 

bản không sửa đổi) 

408/QĐ-DHN 

30/10/2008 

CĐ-DHN  

H2.02.04.16 Báo cáo tổng kết họat động của Ban 

thanh tra nhân dân. 

2011-2016 CĐ-DHN  

H2.02.05.14 Kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo. 

Thông báo kết quả TTGSĐT 

2012-2017 KT-DHN  

H2.02.05.15 Kế hoạch thanh tra thi  2012-2017 KT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H7.07.01.01 Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ 

theo năm học: 

7/2016-6/2017 

7/2015-6/2016 

7/2014-6/2015 

7/2013-6/2014 

7/2012-6/2013 

2011-2017 QLKH-DHN  

H7.07.01.02 

 

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 

năm học và phương hướng công tác năm 

học tiếp theo (tại Hội nghị cán bộ chủ 

chốt): 

7/2016-6/2017 

7/2015-6/2016 

7/2014-6/2015 

7/2013-6/2014 

7/2012-6/2013 

2011-2017 HCTH-DHN  

H7.07.01.03 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ hàng năm (năm tài chính) và phương 

hướng nhiệm vụ năm tiếp theo (tại Hội 

nghị công chức - viên chức): 

12/2015-11/2016 

12/2014-11/2015 

12/2013-11/2014 

12/2012-11/2013 

12/2011-11/2012 

2011-2016 HCTH-DHN  

H7.07.01.12 Quy trình đăng ký, thẩm định và nghiệm 

thu đề tài KHCN cấp trường 

 QLKH-DHN  

Tiêu chí 2.3     

H2.02.03.01 QĐ phân công công việc của Hiệu trưởng 

và Phó Hiệu trưởng 

39/QĐ-DHN 

14/01/2013 

TCCB-DHN  

QĐ phân công công tác của các thành 

viên Ban giám hiệu 

489/QĐ-DHN 

05/7/2017 

Hội SVVN - 

BCH TPHN 

 

H2.02.02.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

các đơn thuộc Trường  

598/QĐ-DHN 

22/12/2009 

TCCB-DHN  

H2.02.03.03 QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc  412/QĐ-DHN 

11/07/2013 

TCCB-DHN  

H2.02.03.04 Quy trình chuẩn của các đơn vị 2016 TCCB-DHN  

H2.02.03.05 Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo quy 

chế, quy định các đơn vị; Tổng hợp góp 

ý 

2011-2017 TCCB-DHN  

H2.02.03.06 Quyết định công nhận kết quả Ban chấp 

hành; Quy chế làm việc của ĐTN, HSV. 

 ĐTN, HSV- 

DHN 

 

H2.02.03.07 Hợp đồng làm việc với VC, NLĐ trong 

trường 

  Lưu 

TCCB 

H1.01.01.01 QĐ tách Trường Đại học Y dược thành 2 

trường Đại học Y khoa và Trường Đại 

học Dược khoa trực thuộc Bộ Y tế. 

828-BYT/QĐ  

29/9/1961 

BYT  

H1.01.02.18 Báo cáo hội nghị công chức, viên chức  863/DHN-HC 

28/12/2012 

HCTH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

890/DHN-

HCTH 

31/12/2013 

916/BC-DHN 

30/12/2014 

17/BC-DHN 

12/01/2016 

11/BC-DHN 

09/01/2017 

H1.01.02.28 Các quy chế đang áp dụng tại Trường  TCCB-DHN  

- QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐH Dược HN 

652/QĐ-BYT 

25/02/2009 

Bộ Y tế  

- QĐ ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ 

- QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quy chế Văn thư lưu trữ ban hành 

kèm theo QĐ số 396/QĐ-DHN ngày 

23/6/2014 của Trường ĐH Dược HN 

396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

 

797/QĐ-DHN 

28/9/2017 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Hướng dẫn thực hiện 

quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống 

tín chỉ 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Hợp tác quốc 

tế của Trường ĐH Dược HN 

346/QĐ-DHN TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Trường Đại học 

Dược HN 

157/QĐ-DHN 

16/5/2008 

536/QĐ-DHN 

08/06/2016 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng 

522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc 412/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quy định nâng 

bậc lương 

802/QĐ-DHN 

14/11/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Quản lý hoạt 

động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo 

413/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  

QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc 

lương đối với công chức, viên chức, 

người lao động Trường Đai học Dược Hà 

Nội 

43/QĐ-DHN 

20/01/2017 

TCCB-DHN  

H2.02.01.02 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

652/QĐ-BYT 

02/2009 

BYT  

H2.02.01.07 Công văn, QĐ sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị  

740/DHN-TCCB 

28/10/2014 

117/QĐ-DHN 

02/3/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.01.08 Đề án vị trí việc làm năm 2015 864/TTr-DHN 

26/11/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.02.14 Báo cáo tổng kết hàng năm của Trường 

và các đơn vị, đánh giá phân loại của VC 

trong Trường. 

2011-2017 TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H5.05.08.10 Bảng tổng hợp ý kiến của các đơn vị tại 

Hội nghị Công chức viên chức 

2012-2016 HCTH  

Tiêu chí 2.4     

H2.02.04.01 QĐ của Đảng ủy Khối các trường 

ĐH,CĐ Hà Nội đổi tên Đảng bộ Trường 

ĐH Dược khoa thành Trường Đai học 

Dược Hà Nội 

984QĐ/ĐUK  

05/02/2010 

Đảng ủy 

Khối 

 

H2.02.04.02 Quy chế làm việc của Đảng ủy   ĐU-DHN  

H2.02.04.03 Sổ họp Chi bộ 2011-2016 ĐU-DHN  

H2.02.04.05 Phân công đảng ủy viên phục trách chi 

bộ, các tổ chức đoàn thể  

 ĐU-DHN  

H2.02.04.06 QĐ công nhận chi bộ đảng; QĐ công 

nhận cấp ủy 

2011-2016 ĐU-DHN  

H2.02.04.07 Báo cáo tăng giảm Đảng viên của Đảng 

bộ  

2011-2016 ĐU-DHN  

H2.02.04.08 Các QĐ công nhận kết quả đánh giá chất 

lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên 

2011-2015 ĐU-DHN  

H2.02.04.09 Thống kê và QĐ công nhận kết quả chất 

lượng tổ chức cơ sở Đảng 

2011-2015 ĐU-DHN  

H2.02.04.10 Thống kê khen thưởng chi bộ, Đảng viên 2011-2015 ĐU-DHN  

H2.02.04.13 Quy chế về mối quan hệ công tác giữa 

chính quyền và công đoàn (và các biên 

bản không sửa đổi) 

408/QĐ-DHN 

30/10/2008 

CĐ-DHN  

H2.02.04.14 Công văn tổ chức tham quan đầu xuân, 

liên hoan văn nghệ… của BCH Công 

đoàn  

2011-2016 CĐ-DHN  

H2.02.04.15 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng 

hàng năm 

2011-2016 CTCT-DHN  

H2.02.04.16 Báo cáo tổng kết họat động của Ban 

thanh tra nhân dân. 

2011-2016 CĐ-DHN  

H2.02.04.17 Các QĐ thành lập Hội đồng xét nâng bậc 

lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, 

Ban chỉ đạo cuộc vận động, Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, Ban soạn thảo Dự án Quy hoạch 

và phát triển nhà trường, Hội đồng bảo 

hộ lao động, Ban tư vấn sửa đổi, bổ sung 

Quy chế Chi tiêu nội bộ  

2011-2017 TCCB-DHN  

H2.02.04.18 Công văn chỉ đạo thực hiện các phong 

trào của BCH Công đoàn  

2011-2017 CĐ-DHN  

H2.02.04.19 Các Báo cáo HĐ Công đoàn Trường, báo 

cáo hoạt động Công đoàn hàng năm 

2011-2016 CĐ-DHN  

H2.02.04.20 Các QĐ khen thưởng Công đoàn Trường 

của các cấp, ngành 

2011-2016 TCCB-DHN  

H2.02.04.21 Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm 

Đoàn các trường ĐH,CĐ, Học viện trực 

thuộc Thành Đoàn Hà Nội 

1289/QĐ-TNHN 

22/4/2010 

 

Thành Đoàn 

Hà Nội 

 

H2.02.04.23 Các công văn, kế hoạch tổ chức các hoạt 

động của Đoàn TNCS HCM Trường 

2011-2016 Đoàn TN-

DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.04.24 Các Thông báo xét đoàn viên ưu tú học 

lớp tìm hiểu về Đảng 

2011-2016 Đoàn TN-

DHN 

 

H2.02.04.25 QĐ và Danh sách SV được giải thưởng 

Olympic hóa học sinh viên; giải thưởng 

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ 

2014-2017 QLSV-DHN  

H2.02.04.26 Các QĐ khen thưởng Đoàn TN của các 

cấp, ngành 

2014-2016 TCCB-DHN  

H2.02.04.27 Biên bản họp tổ công đoàn 2011-2016 CĐ-DHN  

H2.02.04.28 Biên bản họp hội đồng thi đua khen 

thưởng  

2011-2016 TCCB-DHN  

H1.01.02.12 Nghị quyết của Đảng ủy Trường 2012-2017 ĐU-DHN  

H1.01.02.14 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Dược Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2010 - 2015 

15/5/2010 ĐU-DHN  

H2.02.01.10 QĐ công nhận Ban chấp hành, Ban 

thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS 

Trường ĐH Dược HN nhiệm kỳ 2013-

2015 

208/QĐ-CĐYT 

24/5/2013 

CĐ BYT  

H2.02.01.11 

 

QĐ công nhận Ban chấp hành, Ban 

thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó 

bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa 

XXII, nhiệm kỳ 2012-2014 

216-QĐ/TNHN 

23/4/2012 

Đoàn TNCS 

HCM - BCH  

TP Hà Nội 

 

QĐ công nhận Ban chấp hành, Ban 

thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó 

bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa 

XXIV, nhiệm kỳ 2017-2019 

3929-

QĐ/TĐTN-

TCKT 

28/4/2017 

Đoàn TNCS 

HCM - BCH  

TP Hà Nội 

 

Quyết định về việc công nhận Ủy ban 

kiểm tra và các chức  danh chủ nhiệm, 

Phó chủ nhiệm UBKT Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-

2019 

3930-

QĐ/TĐTN-

TCKT 

28/4/2017 

Đoàn TNCS 

HCM - BCH  

TP Hà Nội 

 

H2.02.01.12 QĐ công nhận kết quả kiện toàn BCH, 

Ban thư ký, Ban kiểm tra và các chức 

danh chủ chốt Hội sinh viên, khóa XV, 

nhiệm kỳ 2010-2013 

19 QĐ/SVVN 

20/8/2012 

Hội SVVN - 

BCH TPHN 

 

QĐ công nhận kết quả kiện toàn BCH, 

Ban thư ký, Ban kiểm tra và các chức 

danh chủ chốt Hội sinh viên, khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2015-2018 

138 QĐ/SVVN 

17/4/2017 

Hội SVVN - 

BCH TPHN 

 

H2.02.01.15 Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn 

khóa XXII nhiệm kỳ 2013-2015 

38/QC-CĐDHN 

12/6/2013 

BCHCĐ-

DHN 

 

QĐ thành lập Ban nữ công CĐ cơ sở 41/QC-CĐDHN 

12/6/2013 

BCHCĐ-

DHN 

 

H2.02.03.06 Quyết định công nhận kết quả Ban chấp 

hành ĐTN, HSV; Quy chế làm việc 

ĐTN, HSV. 

 ĐTN, HSV- 

DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 2.5     

H2.02.05.01 Quyết định thành lập Phòng KT&KĐCL 182/QĐ-DHN 

20/5/2009 

TCCB-DHN  

H2.02.05.02 Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013, 

2014, 2015, 2016 

2013-2017 KT-DHN  

H2.02.05.03 Quyết định điều động và bổ nhiệm viên 

chức phòng KT& KĐCL 

2009, 2014 KT-DHN  

H2.02.05.04 Các quyết định điều động và bổ nhiệm 

viên chức phòng KT&KĐCL 

2014 -2015 KT-DHN  

H2.02.05.05 QĐ, giấy mời tham dự các khóa tập huấn 

đảm bảo chất lượng 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.06 QĐ về việc cử viên chức đi học thạc sĩ 

đo lường và đánh giá trong giáo dục 

1195/QĐ-DHN 

22/12/2015 

655/QĐ-DHN 

01/11/2012 

KT-DHN  

H2.02.05.07 QĐ về việc cử viên chức đi học kiểm 

định viên 

2016-2017 TCCB-DHN  

H2.02.05.08 Danh sách viên chức của trường thi kiểm 

định viên 

2016 TCCB-DHN  

H2.02.05.09 Báo cáo tự đánh giá Trường giai đoạn 

2006-2011 và công văn gửi Bộ giáo dục 

và Đào tạo 

357/DHN-

KT&KĐCL 

29/6/2011 

KT-DHN  

H2.02.05.10 Kế hoạch hành động sau tự đánh giá; 

 

Công văn về việc cập nhận MC và báo 

cáo KH sau tự đánh giá 

 

245/DHN-

KT&KĐCL 

(16/5/2012) 

350/DHN-

KT&KĐCL 

(18/7/2017) 

KT-DHN  

H2.02.05.11 Công văn và biểu mẫu gửi các đơn vị cập 

nhật số liệu phục vụ công tác tự đánh giá 

hàng năm 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.12 QĐ thành lập hội đồng tự đánh giá, ban 

thư ký, các nhóm chuyên trách 

388,389,390 

/QĐ-DHN 

(26/4/2016) 

KT-DHN  

H2.02.05.13 Kế hoạch tự đánh giá 2011-2016 99/KH-DHN 

(27/4/2016) 

KT-DHN  

H2.02.05.14 Kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo. 

Thông báo kết quả TTGSĐT 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.15 Kế hoạch thanh tra thi.Thông báo kết quả 

thanh tra thi 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.16 Kế hoạch thu thập thông tin phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.17 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.18 Kế hoạch thu thập thông tin phản hồi của 

người học về môn học/học phần 

2011-2017 KT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.20 Kế hoạch khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2017 KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2017 KT-DHN  

H2.02.05.22 Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt 

nghiệp (Đại học +  Cao đẳng) 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.24 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ Đại học 

245/QĐ-DHN 

ngày 6/5/2014 

KT-DHN  

H2.02.05.25 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ Cao đẳng 

2456/QĐ-DHN 

ngày 6/5/2014 

KT-DHN  

H2.02.05.26 Công văn v/v mở hòm thư đảm bảo chất 

lượng 

409/DHN-

KT&KDCL 

10/8/2010 

KT-DHN  

H2.02.05.27 Hình ảnh chụp website mục đảm bảo 

chất lượng 

 KT-DHN  

H2.02.05.28 QĐ v/v tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho 

Phòng KT&KĐCL (2011, 2015) 

QĐ v/v tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở năm 

học 2014-2015; 2015-2016 

3381/QĐ-BYT 

16/9/2011; 

5053/QĐ-BYT 

27/11/2015; 

585QĐ-DHN 

03/8/2015; 

700/QĐ-DHN 

02/8/2016 

BYT 

 

BYT 

TCCB-DHN 

TCCB-DHN 

 

H2.02.05.29 QĐ thành lập mạng lưới ĐBCL 641/QĐ-DHN 

15/8/2017 

TCCB-DHN  

H2.02.05.30 QĐ cử viên chức tham dự khoa đào tạo 

kiểm định viên 

457/QĐ-DHN 

27/6/2017 

TCCB-DHN  

H2.02.05.31 Quyết định ban hành Chiến lược đảm bảo 

chất lượng giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 

đến năm 2030 

1277/QĐ-DHN 

31/12/2016 

KT-DHN  

H2.02.05.32 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 

2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030 

327/QĐ-DHN 

31/12/2016 

KT-DHN  

H2.02.05.33 Báo cáo tự đánh giá Trường giai đoạn 

2011-2016 và công văn gửi Bộ giáo dục 

và Đào tạo 

521,552/DHN-

KT&KĐCL 

01,14/11/2016 

KT-DHN  

H2.02.05.34 QĐ thành lập hội đồng tự đánh giá, ban 

thư ký, các nhóm chuyên trách 

535, 536, 537 

/QĐ-DHN 

ngày 19/7/2017 

TCCB-DHN  

H2.02.05.35 Kế hoạch rà soát, hoàn thiện báo cáo tự 

đánh giá, minh chứng và chuẩn bị thực 

hiện đánh giá ngoài 

197/KH-DHN 

02/8/2017 

KT-DHN  

H2.02.05.36 Đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục 

 

286/DHN-

KT&KĐCL 

19/6/2017 

KT-DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H5.05.02.03 Nghị quyết hội nghị công chức, viên 

chức 

2011-2016 HCTH-DHN  

Tiêu chí 2.6 

 

H2.02.06.01 

QĐ thành lập “Ban soạn thảo dự án Quy 

hoạch phát triển trường đại học Dược Hà 

Nội giai đọan 2008-2015 và tầm nhìn đến 

năm 2020” 

Số 115/QĐ-

DHN 8/4/2008 

TCCB-DHN  

 

H2.02.06.02 

KH đào tạo, bồi dưỡng 2010-2015; 2016-

2020  

2010-2015 

2016-2020 

TCCB-DHN  

H2.02.06.04 Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 2011-2017 HCTH-DHN Lưu 

HCTH 

H2.02.06.05 Biên bản Họp Ban Giám hiệu. 2011-2017 TCCB-DHN  

H2.02.06.07 Biên bản các cuộc hội thảo, họp về 

chương trình khung, về định hướng 

nghiên cứu khoa học Dược với các đối 

tượng ngoài trường có liên quan 

2011-2016 ĐT-DHN  

H2.02.06.08 Tổng hợp một số CBLĐQL đang công 

tác tại cơ quan BYT và các địa phương 

đã học và tốt nhiệp Trường ĐH Dược HN 

2017 TCCB-DHN  

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

Bộ Y tế  

H1.01.01.11 QĐ công nhận tốt nghiệp cao đẳng và đại 

học 

2011-2016 ĐT-DHN  

H1.01.01.12 Quyết định công nhận tốt nghiệp SĐH:  SĐH-DHN  

QĐ v/v Công nhận tốt nghiệp DSCK cấp 

I, DSCK cấp II 

 

1012/QĐ-BYT 

30/3/2012 

3005/QĐ-DHN 

24/8/2012 

1171 QĐ-BYT 

10/4/2013 

1008 QĐ-BYT 

31/12/2013 

4676/QĐ-BYT 

10/11/2014 

4678/QĐ-BYT 

10/11/2014 

5412,5413/QĐ-

BYT 

22/12/2015 

4796/QĐ-DHN 

6/9/2016 

4992/QĐ-BYT 

19/9/2016 

1765/QĐ-BYT 

5/5/2017 

2482/QĐ-BYT 

15/6/2017 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

 

 

QĐ v/v công nhận học vị và cấp bằng tiến 

sĩ dược học 

25/QĐ-DHN 

09/01/2013 

96,97 /QĐ-DHN 

26/2/2013 

263/QĐ-DHN 

16/5/2013 

264/QĐ-DHN 

16/5/2013 

937/QĐ-DHN 

24/12/2013 

235/QĐ-DHN 

26/4/2014 

815/QĐ-DHN 

23/9/2014 

1084,1085 /QĐ-

DHN 

27/11/2014 

44/QĐ-DHN 

21/01/2015 

45/QĐ-DHN 

25/01/2015 

510,511 /QĐ-

DHN 

07/7/2015 

884,885,886 

QĐ-DHN 

05/10/2015 

221/QĐ-DHN 

28/3/2016 

850/QĐ-DHN 

15/9/2016 

141,142/QĐ-

DHN 

21/3/2017 

399/QĐ-DHN 

12/6/2017 

62/QĐ-DHN 

22/02/2012 

171/QĐ-DHN 

26/4/2012 

716/QĐ-DHN 

22/11/2012 

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng 

thạc sĩ dược học cho học viên cao học 

Dược 

84/QĐ-DHN 

01/02/2013 

915/QĐ-DHN 

18/12/2013 

1162/QĐ-DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

18/12/2014 

05/QĐ-DHN 

06/1/2015 

1111/QĐ-DHN 

30/11/2015 

1265/QĐ-DHN 

31/12/2015 

459/QĐ-DHN 

17/5/2016 

1243/QĐ-DHN 

31/12/2016 

35QĐ-DHN 

25/5/2017 

816/QĐ-DHN 

27/12/2012 

H1.01.02.13 QĐ v/v phê duyệt Văn kiện dự án xây 

dựng Trường Đại học Dược Hà Nội 

thành trường đại học chuyên ngành trọng 

điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào 

năm 2020 bằng nguồn vốn vay ưu đãi của 

Chính phủ Hàn Quốc 

4263/QĐ-BYT 

31/10/2012 

BYT  

H1.01.01.16 QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu: Giám sát Khảo sát địa chất công 

trình của dự án: "Xây dựng trường Đại 

học Dược Hà Nội thành trường đại học 

chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang 

tầm khu vực năm 2020" 

979/QĐ-DHN 

19/10/2016 

HTQT-DHN  

H1.01.02.14 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Dược Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2010 - 2015 

15/5/2010 ĐU-DHN  

H1.01.02.15 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2015 – 2020 

12/6/2015 ĐU-DHN  

H1.01.02.18 Báo cáo hội nghị công chức, viên chức  863/DHN-HC 

28/12/2012 

HCTH-DHN  

890/DHN-HCTH 

31/12/2013 

916/BC-DHN 

30/12/2014 

17/BC-DHN 

12/01/2016 

11/BC-DHN 

09/01/2017 

H1.01.02.19 Thông báo kết luận hội nghị cán bộ quản 

lý hàng năm 

641/BC-DHN 

12/10/2012 

HCTH-DHN  

529/DHN-HCTH 

13/8/2013 

 

462/BC-DHN 

30/7/2014 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

546/BC-DHN 

05/8/2015 

 

180/BC-DHN 

28/7/2016 

 

203/BC-DHN 

04/8/2017 

 

H1.01.02.20 Thông báo kết luận hội nghị giao ban các 

phòng ban 

2011-2017 HCTH-DHN  

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

2011-2017 ĐT-DHN  

H1.01.02.22 Báo cáo số liệu tuyển sinh năm 2012 và 

dự kiến kế hoạch năm 2013 

2012 ĐT, SĐH-

DHN 

 

Báo cáo kế hoạch tuyển sinh đào tạo 

nhân lực y tế năm 2014 

212/DHN-ĐT 

23/4/2014 

  

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 

và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực 

y tế năm 2015 

75/DHN-ĐT 

30/01/2015 

  

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 

và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

132/DHN-ĐT 

31/3/2016 

  

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 

2016-2017 

12/1/2017   

H1.01.02.23 Báo cáo hoạt động HTQT hàng năm 

(Năm 2014 không có báo cáo) 

24/DHN-HTQT 

13/01/2012 

HTQT-DHN  

789/DHN-HTQT 

30/11/2012 

102/DHN-HTQT 

03/3/2014 

2015 

H1.01.01.27 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu TV01: Khảo sát địa chất công trình 

của dự án "Xây dựng trường Đại học 

Dược Hà Nội thành trường đại học 

chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang 

tầm khu vực năm 2020" 

980/QĐ-DHN 

19/10/2016 

HTQT-DHN  

H1.01.01.28 Thời khóa biểu năm học 2012 - 2017 ĐT-DHN  

H1.01.02.24 Kế hoạch hoạt động HTQT hàng năm 2011-2017 HTQT-DHN  

H1.01.02.28 Các quy chế đang áp dụng tại Trường  TCCB-DHN  

- QĐ v/v ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐH Dược HN 

652/QĐ-BYT 

25/02/2009 

Bộ Y tế  

- QĐ ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ 

- QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quy chế Văn thư lưu trữ ban hành 

kèm theo QĐ số 396/QĐ-DHN ngày 

23/6/2014 của Trường ĐH Dược HN 

396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

 

797/QĐ-DHN 

28/9/2017 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Hướng dẫn thực hiện 

quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống 

tín chỉ 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Hợp tác quốc 

tế của Trường ĐH Dược HN 

346/QĐ-DHN TCCB-DHN  
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chứng 
Tên minh chứng 
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ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 
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QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Trường Đại học 

Dược HN 

157/QĐ-DHN 

16/5/2008 

536/QĐ-DHN 

08/06/2016 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng 

522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc 412/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quy định nâng 

bậc lương 

802/QĐ-DHN 

14/11/2013 

TCCB-DHN  

QĐ v/v ban hành Quy chế Quản lý hoạt 

động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo 

413/QĐ-DHN 

11/7/2013 

TCCB-DHN  

QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc 

lương đối với công chức, viên chức, 

người lao động Trường Đai học Dược Hà 

Nội 

43/QĐ-DHN 

20/01/2017 

TCCB-DHN  

H1.01.02.32 Danh sách sinh viên, học viên sau đại học 

tham gia nghiên cứu khoa học giai đoạn 

2012-2017 

2012-2017 QLKH-DHN  

H1.01.02.31 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ giai đoạn 2011-2016 và 

phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-

2020 

12/2016 HCTH-DHN  

H1.01.02.32 Danh sách sinh viên, học viên sau đại học 

tham gia nghiên cứu khoa học giai đoạn 

2012-2017 

2012-2017 QLKH-DHN  

H2.02.05.14 Kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo. 

Thông báo kết quả TTGSĐT 

2012-2017 KT-DHN  

H2.02.05.15 Kế hoạch thanh tra thi từ năm 2011 - 

2016 

2012-2017 KT-DHN  

H5.05.05.08 Danh mục các bài báo khoa học đăng trên 

các tạp chí quốc tế theo các đề tài/ dự án 

nghiên cứu khoa học 

2011-2017 QLKH-DHN  

H5.05.05.09 Danh mục các bài báo khoa học đăng trên 

các tạp chí trong nước theo các đề tài/ dự 

án nghiên cứu khoa học 

2011-2017 QLKH-DHN  

H5.05.05.02 Thống kê, phân loại giảng viên theo trình 

độ, giới tính, độ tuổi đến 30/6/2017 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.05.05 Bảng tổng hợp giờ giảng hàng năm 2012-2016 ĐT-DHN Lưu 

ĐT; 

TCCB 

H7.07.01.15 Hồ sơ tham gia Hội nghị quốc tế Pharma-

Indochina và Asean Pharmnet, gồm: 

Thông báo & Quyết định cử viên chức 

tham dự Hội nghị 

 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

Năm 2017 (21/11-22/11) tại Kuala 

Lumpur (Malaysia)  

211/TB-DHN 

10/8/2017 

159/TB-DHN 

30/6/2017 

  



32 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

75/TB-DHN 

03/4/2017 

310/TB-DHN 

14/12/2016 

Năm 2015 (02/12-04/12) tại Bangkok 

(Thái Lan)  

1070/QĐ-DHN 

24/11/2015 

1071/QĐ-DHN 

24/11/2015 

1072/QĐ-DHN 

24/11/2015 

565/TB-DHN 

10/8/2015 

172/TB-DHN 

19/3/2015 

  

Năm 2013 (04/12-05/12) tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

847/QĐ-DHN 

02/12/2013 

733/DHN-QLKH 

01/112013 

490/DHN-QLKH 

02/8/2013 

361/DHN-QLKH 

11/6/2013 

  

H7.07.01.01 Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ 

theo năm học (Báo cáo tổng kết năm học 

của phòng Quản lý Khoa học): 

 

 

 

QLKH-DHN  

7/2016 – 6/2017 22/6/2017  

7/2015 – 6/2016 24/6/2016  

7/2014 – 6/2015 26/6/2015  

7/2013 – 6/2014 30/6/2014  

7/2012 – 6/2013 28/6/2013  

H7.07.01.02 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 

năm học & phương hướng công tác năm 

học tiếp theo (tại Hội nghị cán bộ chủ 

chốt): 

 HCTH-DHN  

7/2016 - 6/2017 203/BC-DHN 

04/8/2017 

  

7/2015 - 6/2016   180/BC-DHN 

28/7/2016 

  

7/2014 - 6/2015 500/BC-DHN 

16/7/2015 

  

7/2013 - 6/2014 462/BC-DHN 

30/7/2014 

  

7/2012 - 6/2013 452/DHN-HC 

15/7/2013 

  

H7.07.01.03 

 

 

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ hàng năm (năm tài chính) và 

phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo 

(tại Hội nghị công chức - viên chức): 

 HCTH-DHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

 12/2015 - 11/2016 11/BC-DHN 

09/01/2017 

  

12/2014 - 11/2015 17/BC-DHN 

12/01/2016 

  

12/2013 - 11/2014 916/BC-DHN 

30/12/2014 

  

12/2012 - 11/2013 889/BC-DHN 

31/12/2013 

  

12/2011 - 11/2012 818/DHN-HC 

14/12/2012 

  

H7.07.02.01 Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia và 

tương đương giai đoạn 2012 - 2017 (21 

đề tài) 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.02 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và tương 

đương giai đoạn 2012 - 2017 (41 đề tài) 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.03 Danh mục đề tài KHCN cấp Trường giai 

đoạn 2012 - 2017 (190 đề tài) 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

H7.07.04.04 Danh mục Bằng độc quyền giải pháp hữu 

ích và Patent được cấp 

2012-2017 QLKH-DHN  

H8.08.03.01 Danh mục các dự án hợp tác nghiên cứu 

khoa học  

2012 - 2017 HTQT-DHN  

H8.08.03.02 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định 

thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực 

hiện trong kế hoạch năm 2017 

3828/QĐ-

BKHCN 

02/12/2016 

HTQT-DHN  

H8.08.03.03 Danh sách các Hội thảo quốc tế được tổ 

chức và đồng tổ chức 

2011-2016 HTQT-DHN  

 

H9.09.02.02 

Bảng kiểm kê tài sản thông dụng của các 

đơn vị trong Trường 

31/12/2013 

01/01/2015 

QT-DHN  

H9.09.03.03 Danh mục chi tiết tài sản mua sắm năm 

2014, 2015 (nguồn NSNN, dự án nguồn 

nhân lực y tế, dự án HTQT) 

2014, 2015 VT-DHN  

H10.10.01.01 QĐ v/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính giai đoạn 2010-2012 

của Trường Đại học Dược Hà Nội 

5207/QĐ-BYT 

27/12/2010 

 

BYT  

QĐ v/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính năm 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 

4224/QĐ-BYT 

24/10/2013 

BYT  

3632/QĐ-BYT 

16/9/2014 

  

1424/QĐ-BYT 

17/4/2015 

  

736/QĐ-BYT 

02/3/2016 

  

850/QĐ-BYT 

13/3/2017 

  

Tiêu chí 2.7     

H2.02.07.01 Các Báo cáo thống kê về công tác đào tạo  2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

H2.02.07.02 Các Báo cáo về công tác tuyển sinh 2012-2017 ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

SĐH-DHN 

H2.02.07.03 Các Báo cáo về công tác QLSV 2012-2017 QLSV-DHN  

H2.02.07.04 Các Báo cáo về công tác nghiên cứu khoa 

học 

2012-2017 QLKH-DHN  

H2.02.07.05 Quyết toán chi hoạt động hàng năm 2011-2016 BYT  

H2.02.07.06 Các Báo cáo về công tác nhân sự 2012-2017 TCCB-DHN  

H2.02.07.07 Các Báo cáo về chế độ chính sách (Báo 

cáo lao động và thu nhập; Báo cáo tình 

hình thực hiện chính sách, chế độ bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Báo cáo 

chính sách tiền lương và thu nhập của 

đơn vị) 

2012-2017 TCCB-DHN  

H2.02.07.08 Báo cáo của Đảng ủy Trường Báo cáo 

tổng kết hoạt động nhiệm kỳ, báo cáo các 

mặt công tác…) 

2012-2017 ĐU-DHN  

H2.02.07.10 Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn và 

phong trào thanh niên các năm  

2012-2017 ĐTN-DHN  

H2.02.07.11 Các Báo cáo gửi PA 83 về công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ  

2015-2017 TCCB-DHN  

H2.02.07.12 Các Báo cáo về công tác quân sự - an 

ninh quốc phòng 

2012-2017 TCCB-DHN  

H2.02.07.13 Các công văn gửi các đơn vị yều cầu 

cung cấp số liệu để tổng hợp báo cáo 

thống kê. 

Công văn BGH chuyển các đơn vị giải 

quyết… 

2012-2017 HCTH-DHN  

H2.02.07.14 Nơi nhận theo các Báo cáo của chính 

quyền 

2012-2017 HCTH-DHN  

H2.02.07.15 Nơi nhận theo các Báo cáo của Đảng ủy 

Trường 

2012-2017 ĐU-DHN  

H2.02.07.16 Nơi nhận theo các Báo cáo của Công 

đoàn 

2012-2017 CĐ-DHN  

H2.02.07.17 Nơi nhận theo các Báo cáo của Đoàn 

thanh niên 

2012-2017 ĐTN-DHN  

H2.02.07.18 Tổng hợp các loại báo cáo  2012-2017 HCTH-DHD Lưu 

HCTH 

H2.02.02.25 Quy chế Văn thư lưu trữ của Trường 396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

TCCB-DHN  

H2.02.04.19 Các Báo cáo HĐ Công đoàn Trường, báo 

cáo hoạt động Công đoàn hàng năm 

2011-2016 CĐ-DHN  

TIÊU CHUẨN 3 

Tiêu chí 3.1 

H3.03.01.01 Hồ sơ xin phép mở chương trình thạc sĩ 

khoa học dược liên kết đào tạo với Pháp 

đã được Bộ Giáo dục phê duyệt 

Hồ sơ xin phép sửa đổi, bổ sung chương 

trình thạc sĩ khoa học dược liên kết đào 

tạo với Pháp 

2012 

2017 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.01.02 Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục 

Dược lâm sàng 

123A/QĐ-DHN  

06/3/2014343/ 

QĐ-DHN 

22/5/2017 

SĐH-DHN  

H3.03.01.03 TT Ban hành bộ chương trình khung giáo 

dục đại học khối ngành Khoa học Sức 

khỏe, trình độ Cao đẳng 

11/2010/TT-

BGDĐT 

23/3/2010 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.05 Thông tư ban hành Bộ Chương trình 

khung khối ngành khoa học sức khỏe 

trình độ đại học 

01/2012/TT-

BGDĐT  

13/01/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.06 Chương trình chi tiết đào tạo DS của 

trường Đại học Dược Hà Nội 

2001 ĐT-DHN  

H3.03.01.07 Chương trình đào tạo DS, hệ chuyên tu 

của trường Đại học Dược Hà Nội 

2002 ĐT-DHN  

H3.03.01.08 Chương trình đào tạo hệ văn bằng hai 

Dược sĩ 

2005 ĐT-DHN  

H3.03.01.10 Quyết định về việc cho phép Trường Đại 

học Dược Hà Nội (Việt Nam) thực hiện 

Chương trình liên kết đào tạo với Trường 

Đại học Paris Descartes, Trường Đại học 

Paul Sabatier - Toulouse III, Trường Đại 

học Aix - Marseille (Cộng hòa Pháp), 

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe Lào 

(CHDCND Lào) và Trường Đại học 

Khoa học Sức khỏe Campuchia (Vương 

quốc Campuchia) 

3979/QĐ-

BGDĐT 

26/09/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.11 Quyết định về việc thành lập ban tư vấn 

xây dựng chương trình đào tạo Dược sĩ 

liên thông 

207/QĐ-DHN 

16/5/2012 

ĐT-DHN  

H3.03.01.12 Quyết định về việc thành lập ban xây 

dựng chương trình giáo dục ngành Dược 

trình độ Đại học và trình độ cao đẳng 

325/QĐ-DHN 

16/08/2010 

ĐT-DHN  

H3.03.01.13 Quyết định về việc thành lập ban tư vấn 

xây dựng chương trình đào tạo Dược sỹ 

đại học hệ bằng hai 

120/QĐ-DHN 

11/3/2014 

ĐT-DHN  

H3.03.01.14 CTĐT Dược sĩ của Đại học Groningen 

(báo cáo tham luận TS Eric Van Roon, 

Đại học Groningen, Hà Lan) 

 ĐT-DHN  

H3.03.01.15 CTĐT Dược sĩ của Đại học Quốc gia 

Singapore 

 ĐT-DHN  

H3.03.01.16 CTĐT Dược sĩ của Đại học Mahidol 2002 ĐT-DHN  

H3.03.01.17 Biên bản họp ban tư vấn xây dựng 

chương trình định hướng DL-DHCT và 

Đảm bảo chất lượng thuốc 

18/4/2012 ĐT-DHN  

H3.03.01.18 Biên bản họp ban xây dựng chương trình 

giáo dục ngành Dược trình độ đại học và 

cao đẳng (phiên 1 và phiên 2) 

7/9/2010 ĐT-DHN  

H3.03.01.19 Biên bản họp Ban tư vấn xây dựng CTĐT 

Dược sĩ liên thông từ trình độ Cao đẳng 

18/9/2015 ĐT-DHN  



36 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

lên trình độ Đại học và rà soát CTĐT 

Dược sĩ trình độ cao đẳng 

H3.03.01.20 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo  

6/7/2015 ĐT-DHN  

H3.03.01.21 Biên bản họp Ban xây dựng chương trình 

giáo dục ngành Dược trình độ Đại học và 

Cao đẳng (phiên 3 ngày 16/9/2010) 

16/9/2010 ĐT-DHN  

H3.03.01.22 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo (khung CTĐT liên thông trung cấp 

lên đại học) 

27/3/2013 ĐT-DHN  

H3.03.01.23 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo về việc thông qua CTĐT ngành dược, 

trình độ đại học, văn bằng hai theo tín chỉ 

25/4/2014 ĐT-DHN  

H3.03.01.26 TT  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm 

theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

57/2012/TT-

BGDĐT 

27/12/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.27 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ; 

Số 43/2007/QĐ-

BGDĐT 

15/8/2007 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.28 Công văn về việc xây dựng chương trình 

chi tiết đào tạo dược sĩ đại học 

219/DHN-ĐT 

16/4/2013 

ĐT-DHN  

H3.03.01.29 Thông tư quy định đào tạo liên thông 

trình độ cao đẳng, đại học 

55/2012/TT-

BGDĐT 

25/12/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.30 Biên bản cuộc họp thường trực Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo Trường Đại học 

Dược Hà Nội về sau đại học 

20/3/2012; 

19/9/2012; 

01/10/2015 

SĐH-DHN  

H3.03.01.31 Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo 

55/TB-DHN 

26/01/2015 

ĐT-DHN  

H3.03.01.32 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo tháng 11/2015 (Rà soát CTĐT trình 

độ cao đẳng, đại học, liên thông từ trung 

cấp, Xây dựng CTĐT liên thông từ cao 

đẳng) 

4/11/2015 ĐT-DHN  

H3.03.01.33 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo (Rà soát CTĐT trình độ cao đẳng, xây 

dựng CTĐT liên thông từ cao đẳng) 

 08/12/2015 ĐT-DHN  

H3.03.01.34 Bản tổng hợp Biên soạn, chỉnh sửa 

chương trình và sửa chữa, Biên tập tổng 

thể chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ, 

thạc sĩ 

Biên bản họp của Bộ môn về việc chỉnh 

sửa, rà soát CTĐT tiến sĩ, thạc sĩ 

2014; 2017 SĐH-DHN  

H3.03.01.35 Biên bản họp bộ môn về thay đổi chương 

trình chi tiết, đề cương chi tiết trước và 

sau thay đổi 

25/6/2013 

16/12/2013 

07/11/2014 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.01.36 TT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

10/2009/TT-

BGDĐT 

07/5/2009 

Bộ GD&ĐT  

TT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 

08/2017/TT-

BGDĐT 

04/4/2017 

 

H3.03.01.37 TT về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban 

hành kèm theo trong Thông tư 

10/2009/TT-BGĐT ngày 7/5/2009 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT 

05/2012/ TT-

BGDĐT 

15/02/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.38 Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp I sau đại học 

1636/2001/QĐ-

BYT 

25/05/2001 

BYT  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp II sau đại học 

1637/2001/QĐ-

BYT 

25/05/2001 

 

H3.03.01.39 Biên bản họp bộ môn về thay đổi chương 

trình ĐT trình độ DSCKI, DSCKII 

- Công văn v/v rà soát bổ sung các môn 

học trong Chương trình đào tạo trình độ 

DSCKI, DSCKII 

2015 

2017 

SĐH-DHN  

H3.03.01.40 Nội dung và tổ chức buổi họp giới thiệu 

chương trình Master liên kết 

9-10/8/2011 SĐH-DHN  

H3.03.01.41 Biên bản gặp mặt cán bộ thực tế 11/01/2012; 

21/01/2015; 

13/01/2016; 

11/1/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.42 Bản so sánh các chương trình đào tạo 

SĐH và chương trình đào tạo tiến sĩ 

chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và 

bào chế của Trường Đại học 

Sungkyunkwan; Chương trình tiến sĩ 

sinh y với ERAMUS của Estonia; Viện 

đào tạo sau đại học về nghiên cứu Y tế 

SHARE của trường Đại học Groningen; 

chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học 

dược 

 SĐH-DHN  

H3.03.01.43 Kết quả và phiếu khảo sát người sử dụng 

lao động về Chương trình đào tạo đại học 

và sau đại học 

18/8/2017 KT-DHN  

H3.03.01.44 Đánh giá mức độ hài lòng của học viên 

cao học tại Trường Đại học Dược HN 

năm học 2015-2016 

Số 4+5/2016 

Trang 189-195 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

dược và TT 

thuốc -

Trường ĐH 

DHN 

 

H3.03.01.45 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tư số 

08/2017TT-

BGD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

BGDĐT 

04/4/2017 

H3.03.01.49 Khảo sát thực trạng DSĐH tốt nghiệp hệ 

chính quy trường ĐH Dược giai đoạn 

2006, 2007, 2008 

Đề tài cấp 

trường 2010 

Thư viện  

H3.03.01.50 Báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng 

CTĐT DSĐH/DSLS và nhu cầu thông tin 

thuốc 

Đề tài cấp 

trường 2010 

Thư viện  

H3.03.01.51 Khảo sát nhu cầu Đào tạo DSĐH định 

hướng chuyên ngành Quản lý và KT 

dược 

Luận văn Thạc 

sỹ Dược học 

2011 

Thư viện  

H3.03.01.52 QĐ ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học hệ chính 

quy sau rà soát, điều chỉnh 

454/QĐ-DHN  

23/6/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.53 QĐ ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ liên 

thông từ Trung cấp sau rà soát, điều chỉnh 

455/QĐ-DHN 

ngày 23/6/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.54 So sánh chương trình đào tạo DHN với 1 

số trường ĐH trên TG 

 ĐT-DHN  

H3.03.01.58 Quyết định thành lập HĐ thẩm định 

CTĐT ngành dược, trình độ đại học của 

trường ĐH Dược HN 

686/QĐ-DHN 

25/08/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.59 Biên bản họp thẩm định CTĐT DSĐH 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

20/09/2017 ĐT-DHN  

H3.03.01.60 Quy định về khối lượng kiến thức  tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học 

đạt được sau tốt nghiệp đối với mỗi trình 

độ đào tạo của GDĐH và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-

BGDĐT 

Bộ GD&ĐT  

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

475/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

476/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.11 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I 

b/s 2011, 2012 

1188/QĐ-DHN 

18/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.29 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp II 

702/QĐ-DHN 

24/03/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.30 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp I 

701/QĐ-DHN 

04/01/2017 

SĐH-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2016 KT-DHN  

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2011-2016 KT-DHN  

H3.03.03.01 QĐ thành lập Ban tư vấn xây dựng 

CTĐT Dược sĩ liên thông từ trình độ Cao 

đẳng lên trình độ Đại học và rà soát 

CTĐT Dược sĩ trình độ cao đẳng 

634/QĐ-DHN 

17/8/2015 

ĐT-DHN  

H3.03.05.08 Biên bản hội thảo quốc tế và trong nước 

trong Dự án Nuffic 

Tự đánh giá 

2011 

ĐT-DHN  

H3.03.06.01 Báo cáo khảo sát người sử dụng lao động 2015 KT-DHN  

Tiêu chí 3.2 

H3.03.02.04 Bảng so sánh cấu trúc CTCĐ đang thực 

hiện và CTK của Bộ 

2012 ĐT-DHN  

H3.03.02.05 Bảng so sánh cấu trúc CTĐH đang thực 

hiện và CTK của Bộ 

2012 ĐT-DHN  

H3.03.02.06 Bảng so sánh CTĐHCQ và CTĐH liên 

thông từ trung cấp 

2012 ĐT-DHN  

H3.03.02.07 Bảng so sánh CTĐHCQ và CTĐH liên 

thông từ Cao đẳng 

2012 ĐT-DHN  

H3.03.02.09 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra thạc sĩ 1269/QĐ-DHN 

31/12/2016 

KT-DHN  

H3.03.02.10 Hồ sơ xây dựng chuẩn đầu ra Cao đẳng 

(Ban XD, BB họp, góp ý…) 

2014 KT-DHN  

H3.03.02.11 Hồ sơ xây dựng chuẩn đầu ra Đại học 

(Ban XD, BB họp, góp ý…) 

2015, 2017 KT-DHN  

H3.03.02.12 Hồ sơ xây dựng chuẩn đầu ra thạc sĩ, tiến 

sĩ, DSCKI và DSCKII (Ban XD, BB họp, 

góp ý…) 

  KT-DHN   

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

475/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

476/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

2011-2017 ĐT-DHN  

H1.01.02.29 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp II 

156/QĐ-DHN 

24/03/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.30 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp I 

/QĐ-DHN 

04/01/2017 

SĐH-DHN  

H2.02.05.20 Kế hoạch khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2016 KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2016 KT-DHN  

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.24 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ Đại học 

245/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H2.02.05.25 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành dược 

học, trình độ Cao đẳng 

2456/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H3.03.01.01 Hồ sơ xin phép mở chương trình thạc sĩ 

khoa học dược liên kết đào tạo với Pháp 

đã được Bộ Giáo dục phê duyệt 

Hồ sơ xin phép sửa đổi, bổ sung chương 

trình thạc sĩ khoa học dược liên kết đào 

tạo với Pháp 

2012 

2017 

SĐH-DHN  

H3.03.01.02 Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục 

Dược lâm sàng 

123A/QĐ-DHN  

06/3/2014343/ 

QĐ-DHN 

22/5/2017 

SĐH-DHN  

H3.03.01.03 TT Ban hành bộ chương trình khung giáo 

dục đại học khối ngành Khoa học Sức 

khỏe, trình độ Cao đẳng 

11/2010/TT-

BGDĐT 

23/3/2010 

Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.01.05 Thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo về 

việc ban hành Chương trình khung khối 

ngành khoa học sức khỏe, ngành dược, 

trình độ đại học 

01/2012/TT-

BGDĐT 

13/01/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.41 Biên bản gặp mặt cán bộ thực tế 11/01/2012; 

21/01/2015; 

13/01/2016; 

11/1/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.43 Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 

về Chương trình đào tạo đại học và sau 

đại học 

18/8/2017 KT-DHN  

H3.03.01.44 Đánh giá mức độ hài lòng của học viên 

cao học tại Trường Đại học Dược HN 

năm học 2015-2016 

Số 4+5/2016 

Trang 189-195 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

dược và TT 

thuốc -

Trường ĐH 

D HN 

 

H3.03.01.49 Khảo sát thực trạng DSĐH tốt nghiệp hệ 

chính quy trường ĐH Dược giai đoạn 

2006, 2007, 2008 

Đề tài cấp 

trường 2010 

KT-DHN  

H3.03.01.52 QĐ ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học hệ chính 

quy sau rà soát, điều chỉnh 

454/QĐ-DHN  

23/6/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.57 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo tháng 3 năm 2017  

20/03/2017 

HĐKH-DHN 

   

Tiêu chí 3.3 

H3.03.03.04 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

ĐT-DHN  

H3.03.03.05 Thông báo về thi tốt nghiệp và bảo vệ 

khóa luận tốt nghiệp 

2010 -  2017 ĐT-DHN  

H3.03.03.07 Kế hoạch bài dạy học 2011-2017 BM-DHN   

H3.03.03.09 Các biên bản làm việc với QY2, Đà 

Nẵng, Hải Dương; Đào tạo liên tục, 

DSCKI với các SYT 

2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH 

 

H3.03.03.10 Các Hợp đồng đào tạo QY2, Đà Nẵng, 

Hải Dương; Đào tạo liên tục, DSCKI với 

các SYT 

2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH 

 

H3.03.03.11 Sổ theo dõi giảng dạy ngoài trường 2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH 

 

H3.03.03.12 Sổ theo dõi học tập ngoài trường 2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH 

 

H3.03.03.13 TKB thực tập BC, SXT của các lớp ngoài 

trường 

2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH 

 

H3.03.03.14 Kết quả khảo sát SV, HV ngoài trường 2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH 

 

H3.03.03.15 Lịch thi và phân công CBCT ngoài 

trường 

2012-2017 ĐT-DHN 

SĐH 

 

H3.03.03.16 Ảnh chụp website mục Ba công khai  KT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.11 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I 

b/s 2011, 2012 

1188/QĐ-DHN 

18/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

2011-2017 ĐT-DHN  

H1.01.02.29 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp II 

156/QĐ-DHN 

24/03/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.30 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp I 

/QĐ-DHN 

04/01/2017 

SĐH-DHN  

H2.02.05.14 Kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo. 

Thông báo kết quả TTGSĐT 

2012-2017 KT-DHN  

H2.02.05.15 Kế hoạch thanh tra thi  2012-2017 KT-DHN  

H2.02.05.17 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2012-2017 KT-DHN  

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2012-2017 KT-DHN  

H2.02.05.24 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ Đại học 

245/QĐ-DHN 

ngày 6/5/2014 

KT-DHN  

H2.02.05.25 Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra ngành 

Dược, trình độ cao đẳng 

2456/QĐ-DHN 

ngày 6/5/2014 

KT-DHN  

H3.03.01.01 Hồ sơ xin phép mở chương trình thạc sĩ 

khoa học dược liên kết đào tạo với Pháp 

đã được Bộ Giáo dục phê duyệt 

Hồ sơ xin phép sửa đổi, bổ sung chương 

trình thạc sĩ khoa học dược liên kết đào 

tạo với Pháp 

2012 

2017 

SĐH-DHN  

H3.03.01.02 Quyết định ban hành Chương trình và tài 

liệu đào tạo liên tục “Dược lâm sàng” 

năm 2014 

Quyết định ban hành Chương trình chi 

tiết đào tạo liên tục về Dược lâm sàng 

2017 năm 2017 

123A/QĐ-DHN 

ngày 06/3/2014; 

343/QĐ-DHN 

ngày 22/5/2017 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.01.26 TT  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm 

theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

57/2012/TT-

BGDĐT 

27/12/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.27 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ; 

Số 43/2007/QĐ-

BGDĐT 

15/8/2007 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.36 TT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

10/2009/TT-

BGDĐT 

07/5/2009 

Bộ GD&ĐT  

TT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 

08/2017/TT-

BGDĐT 

04/4/2017 

 

H3.03.01.37 TT về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban 

hành kèm theo trong Thông tư 

10/2009/TT-BGĐT ngày 7/5/2009 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT 

05/2012/ TT-

BGDĐT 

15/02/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.44 Đánh giá mức độ hài lòng của học viên 

cao học tại Trường Đại học Dược HN 

năm học 2015-2016 

Số 4+5/2016 

Trang 189-195 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

dược và TT 

thuốc -

Trường ĐH 

D HN 

 

H3.03.01.45 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Thông tư số 

08/2017TT-

BGDĐT 

04/4/2017 

BGD&ĐT  

Tiêu chí 3.4 

H3.03.04.01 Biên bản rà soát CTĐT năm 2005 Tự đánh giá 

2011 

ĐT-DHN  

H3.03.04.02 Chương trình giáo dục sau năm 2005 Tự đánh giá 

2011 

ĐT-DHN  

H3.03.04.05 So sánh sự thay đổi chương trình đào tạo 

sau đại học qua các kỳ điều chỉnh 

 SĐH-DHN  

H3.03.04.06 Công văn các địa phương đề nghị đào tạo 

liên tục, DSCKI 

 SĐH-DHN  

H3.03.04.07 So sánh sự thay đổi chương trình đào tạo 

đại học qua các kỳ điều chỉnh 2001, 

2005, 2012 

 ĐT-DHN  

H3.03.04.08 So sánh chương trình đào tạo DHN với 1 

số trường ĐH trên TG 

 ĐT-DHN  

H3.03.04.09 So sánh sự thay đổi chương trình đào tạo 

Cao đẳng 2012 và 2016 

 ĐT-DHN  

H3.03.04.10 So sánh sự thay đổi chương trình đào tạo 

Đại học 2012 và 2017 

 ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.04.11 So sánh sự thay đổi chương trình đào tạo 

Đại học hệ liên thông từ Trung cấp 2013 

và 2017 

 ĐT-DHN  

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

475/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

476/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.11 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I 

b/s 2011, 2012 

1188/QĐ-DHN 

18/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.29 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp II 

156/QĐ-DHN 

24/03/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.30 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp I 

/QĐ-DHN 

04/01/2017 

SĐH-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2016 KT-DHN  

H3.03.01.05 Thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo về 

việc ban hành Chương trình khung khối 

ngành khoa học sức khỏe, ngành dược, 

trình độ đại học 

01/2012 TT-

BGDĐT 

13/01/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.25 Công văn gửi bộ môn về việc chuẩn bị 

chương trình chi tiết các học phần đào tạo 

đại học 

294/DHN-ĐT 

31/5/2011 

ĐT-DHN  

H3.03.01.34  Bản tổng hợp Biên soạn, chỉnh sửa 

chương trình và sửa chữa, Biên tập tổng 

thể chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ, 

thạc sĩ 

- Biên bản họp của Bộ môn về việc chỉnh 

sửa, rà soát CTĐT tiến sĩ, thạc sĩ 

2014; 2017 SĐH-DHN  

H3.03.01.35 Biên bản họp bộ môn về thay đổi chương 

trình chi tiết, đề cương chi tiết trước và 

sau thay đổi 

25/6/201316/12/

201307/11/2014 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.01.39 Biên bản họp bộ môn về thay đổi chương 

trình ĐT trình độ DSCKI, DSCKII 

- Công văn v/v rà soát bổ sung các môn 

học trong Chương trình đào tạo trình độ 

DSCKI, DSCKII 

2015 

2017 

SĐH-DHN  

H3.03.01.41 Biên bản gặp mặt cán bộ thực tế 11/01/2012; 

21/01/2015; 

13/01/2016; 

11/1/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.42 Bản so sánh các chương trình đào tạo 

SĐH và chương trình đào tạo tiến sĩ 

chuyên ngành Công nghệ dược phẩm và 

bào chế của Trường Đại học 

Sungkyunkwan; Chương trình tiến sĩ 

sinh y với ERAMUS của Estonia; Viện 

đào tạo sau đại học về nghiên cứu Y tế 

SHARE của trường Đại học Groningen; 

chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học 

dược 

 SĐH-DHN  

H3.03.01.43 Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 

về Chương trình đào tạo đại học và sau 

đại học 

18/8/2017 KT-DHN  

H3.03.01.44 Đánh giá mức độ hài lòng của học viên 

cao học tại Trường Đại học Dược HN 

năm học 2015-2016 

Số 4+5/2016 

Trang 189-195 

Tạp chí 

Nghiên cứu 

dược và TT 

thuốc -

Trường ĐH 

D HN 

 

H3.03.01.48 Nghiên cứu thực trạng sử dụng DSĐH 

sau tốt nghiệp giai đoạn 2003-2007 

Đề tài cấp Bộ 

2009 

Thư viện  

H3.03.01.49 Khảo sát thực trạng DSĐH tốt nghiệp hệ 

chính quy trường ĐH Dược giai đoạn 

2006, 2007, 2008 

Đề tài cấp 

trường 2010 

Thư viện  

H3.03.01.50 Báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng 

CTĐT DSĐH/DSLS và nhu cầu thông tin 

thuốc 

Đề tài cấp 

trường 2010 

Thư viện  

H3.03.01.51 Khảo sát nhu cầu Đào tạo DSĐH định 

hướng chuyên ngành Quản lý và KT 

dược 

Luận văn Thạc 

sỹ Dược học 

2011 

Thư viện  

H3.03.01.54 So sánh chương trình đào tạo Trường Đại 

học Dược Hà Nội với một số trường đại 

học trên thế giới 

 ĐT-DHN  

H3.03.01.56 Kết quả khảo sát cựu sinh viên tốt nghiệp, 

nhà tuyển dụng 

   

H3.03.01.57 Biên bản họp HĐKH & ĐT tháng 3 năm 

2017  

20/03/2017 

HĐKH-DHN 

   

Tiêu chí 3.5 

H3.03.05.01 Thông báo tuyển sinh ĐH LTTC các năm 

2012-2016 

 ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.05.06 Thông báo tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ hàng 

năm 

148/TB-DHN 

01/4/2011; 

149/TB-DHN 

01/4/2011; 

SĐH-DHN  

H3.03.05.07 Thông báo tuyển sinh DSCKI, DSCKII 

hàng năm 

248/TB-DHN 

16/5/2012; 

SĐH-DHN  

H3.03.05.08 Biên bản hội thảo quốc tế và trong nước 

trong Dự án Nuffic 

Tự đánh giá 

2011 

ĐT-DHN  

H3.03.05.09 Bảng so sánh các chương trình đào tạo 

sau đại học 

  SĐH-DHN  

H3.03.05.10 So sánh chương trình đào tạo Trung cấp 

- Cao đẳng - Đại học 

  ĐT-DHN  

H3.03.05.12 Danh sách đăng ký dự thi LTTC các năm 

2012-2016 

  ĐT-DHN  

H3.03.05.13 Danh sách các lớp LTTC các năm 2012-

2016 

  ĐT-DHN  

H3.03.05.15 Danh sách đăng ký dự thi LTCĐ các năm 

2016 

  ĐT-DHN  

H3.03.05.16 Danh sách lớp LT từ CĐ   2016 ĐT-DHN  

H3.03.05.17 Hội đồng xét công nhận điểm cho SV 

LTCĐ K1 

  ĐT-DHN  

H3.03.05.18 Hội đồng xét công nhận điểm cho SV 

BH10 

  ĐT-DHN  

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

475/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

476/QĐ-DHN 

30/06/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.11 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I 

b/s 2011, 2012 

1188/QĐ-DHN 

18/12/2015 

SĐH-DHN  

H1.01.02.29 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp II 

156/QĐ-DHN 

24/03/2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.30 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp I 

/QĐ-DHN 

04/01/2017 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.01.01 Hồ sơ xin phép mở chương trình thạc sĩ 

khoa học dược liên kết đào tạo với Pháp 

đã được Bộ Giáo dục phê duyệt 

Hồ sơ xin phép sửa đổi, bổ sung chương 

trình thạc sĩ khoa học dược liên kết đào 

tạo với Pháp 

2012 

2017 

SĐH-DHN  

H3.03.01.05 Thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo về 

việc ban hành Chương trình khung khối 

ngành khoa học sức khỏe, ngành dược, 

trình độ đại học 

01/2012 TT-

BGDĐT 

13/01/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.38 Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp I sau đại học 

1636/2001/QĐ-

BYT 

25/05/2001 

BYT  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp II sau đại học 

1637/2001/QĐ-

BYT 25/05/2001 

H3.03.01.43 Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 

về Chương trình đào tạo đại học và sau 

đại học 

18/8/2017 KT-DHN  

H3.03.02.01 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo 

trình độ tiến sĩ dược học 

549/QĐ-DHN 

26/09/2012; 

875/QĐ-DHN 

02/10/2015; 

466/QĐ-DHN 

30/6/2017 

SĐH-DHN  

H3.03.02.02 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức 

và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược 

học 

548/QĐ-DHN 

26/9/2012; 

1142/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H4.04.01.03 Thông báo tuyển sinh ĐH LTCĐ các 

năm 2016, 2017 

  ĐT-DHN  

H4.04.02.03 QĐ Quy định chuyển kết quả học tập cho 

sinh viên học theo hệ thống niên chế sang 

học theo hệ thống tín chỉ 

537/QĐ-DHN 

ngày 22/8/2013 

ĐT-DHN  

Tiêu chí 3.6 

H3.03.06.01 Báo cáo khảo sát người sử dụng lao động 2015 KT-DHN  

H3.03.06.02 Mẫu phiếu khảo sát sinh viên trước tốt 

nghiệp 

 KT-DHN  

H3.03.06.03 Mẫu phiếu lấy ý kiến thu thập phản hồi 

của người học về môn học - học phần 

2012- 2017 KT-DHN  

H3.03.06.05 BB làm việc với BM Ngoại ngữ 2017 KT-DHN  

H2.02.05.17 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2016 KT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.05.22 Kế hoạch khảo sát sinh viên trước tốt 

nghiệp (Đại học +  Cao đẳng) 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2011-2016 KT-DHN  

H3.03.01.43 Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 

về Chương trình đào tạo đại học và sau 

đại học 

18/8/2017 KT-DHN  

H3.03.01.57 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo tháng 3 năm 2017  

20/03/2017 

HĐKH-DHN 

   

H3.03.01.58 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

CTĐT ngành dược, trình độ đại học của 

Trường Đại hoc Dược Hà Nội 

686/QĐ-DHN 

25/08/2017 

ĐT-DHN  

H3.03.01.59 BB họp thẩm định CTĐT DSĐH Trường 

Đại hoc Dược Hà Nội 

20/09/2017 ĐT-DHN  

H3.03.04.07 So sánh sự thay đổi chương trình đào tạo 

đại học qua các kỳ điều chỉnh 2001, 

2005, 2012 

 ĐT-DHN  

H4.04.03.14 Email gửi báo cáo kết quả phản hồi về 

hoạt động giảng dạy và học phần tới 

trưởng bộ môn, giảng viên, giáo vụ Bộ 

môn 

2014-2016 KT-DHN  

TIÊU CHUẨN 4    

Tiêu chí 4.1 

H4.04.01.01 Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy ngành Dược; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237/ DHN-ĐT 

09/05/2011; 

80/DHN-ĐT 

05/3/2012; 

131/DHN-ĐT 

14/3/2013; 

137/DHN-ĐT 

19/3/2014; 

319/TB-DHN 

14/5/2015; 

75/TB-DHN 

29/3/2016 

ĐT-DHN  

Đề án tuyển sinh 2017 2017  

H4.04.01.02 Thông báo tuyển sinh đại học hệ văn 

bằng hai ngành Dược 

236/DHN-ĐT 

ngày 09/5/2011; 

116/TB-DHN 

ngày 26/3/2012; 

211/TB-DHN 

ngày 22/4/2014; 

32/TB-DHN 

ngày 14/5/2015; 

79/TB-DHN 

ngày 29/3/2016; 

46/TB-DHN 

ngày 24/2/2017 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H4.04.01.03 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông 

từ cao đẳng lên đại học 

76/TB-DHN 

ngày 29/3/2016; 

44/TB-DHN 

ngày 24/2/2017 

ĐT-DHN  

H4.04.01.04 Thông báo về việc định hướng chuyên 

ngành dành cho liên thông K48 

07/TB-DHN 

ngày 5/1/2016 

ĐT-DHN; 

QLSV-DHN 

 

 Thông báo về việc định hướng chuyên 

ngành dành cho đại học chính quy K68 

06/TB-DHN 

ngày 5/1/2016 

  

Thông báo về việc định hướng chuyên 

ngành dành cho liên thông K49 

294/TB-DHN 

ngày 2/11/2016; 

Thông báo về việc định hướng chuyên 

ngành dành cho đại học chính quy K69 

293/TB-DHN 

ngày 2/11/2016; 

Thông báo về việc tổ chức đào tạo định 

hướng và đăng ký tham gia cho sinh viên 

hệ đại học chính quy các năm học 2011-

2015 

277/TB-DHN 

ngày 24/5/2011; 

298/TB- DHN 

ngày 07/6/2012; 

137/TB-DHN 

ngày 15/3/2013; 

112/TB-DHN 

ngày 07/4/2014; 

91/TB-DHN 

ngày 5/02/2015; 

H4.04.01.07 Thống kê số lượng nhập học, tốt nghiệp 

các hệ từ năm học 2011-2012 đến năm 

học 2016-2017 

2011-2017 ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

H4.04.01.08 Thống kê số lớp đào tạo liên tục từ năm 

2011-10/10/2017 

2011-2017 ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

H4.04.01.09 Tổng hợp các lớp đào tạo liên tục tại địa 

phương từ năm 2011-10/10/2017 

2011-2017 ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

H4.04.01.10 Thông báo xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

hàng năm 2011-2017 

2011-2017 Bộ GD&ĐT; 

BYT 

 

H1.01.02.22 Báo cáo số liệu tuyển sinh năm 2012 và 

dự kiến kế hoạch năm 2013 

2012 ĐT, SĐH-

DHN 

 

Báo cáo kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân 

lực y tế năm 2014 

212/DHN-ĐT 

23/4/2014 

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 

và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực 

y tế năm 2015 

75/DHN-ĐT 

30/01/2015 

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 

và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

132/DHN-ĐT 

31/3/2016 

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 

2016-2017 

12/1/2017 

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012 -2017 KT-DHN  

H3.03.01.02 Quyết định ban hành Chương trình và tài 

liệu đào tạo liên tục “Dược lâm sàng” 

năm 2014 

123A/QĐ-DHN 

06/3/2014; 

343/QĐ-DHN 

22/5/2017 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Quyết định ban hành Chương trình chi 

tiết đào tạo liên tục về Dược lâm sàng 

2017 năm 2017 

H3.03.01.34  Bản tổng hợp Biên soạn, chỉnh sửa 

chương trình và sửa chữa, Biên tập tổng 

thể chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ, 

thạc sĩ 

Biên bản họp của Bộ môn về việc chỉnh 

sửa, rà soát CTĐT tiến sĩ, thạc sĩ 

2014; 2017 SĐH-DHN  

H3.03.01.36 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 

 

 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

10/2009/TT-

BGDĐT 

07/5/2009 

08/2017TT-

BGDĐT 

04/4/2017 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.38 Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp I sau đại học 

1636/2001/QĐ-

BYT 

25/05/2001 

BYT  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp II sau đại học 

1637/2001/QĐ-

BYT 25/05/2001 

H3.03.01.39 - Biên bản họp bộ môn 

- Công văn v/v rà soát bổ sung các môn 

học trong Chương trình đào tạo trình độ 

DSCKI, DSCKII 

2015 

2017 

 

SĐH-DHN  

H3.03.01.40 Nội dung và tổ chức buổi họp giới thiệu 

chương trình Master liên kết  

9-10/8/2011 SĐH-DHN  

H3.03.02.01 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo 

trình độ tiến sĩ dược học 

549/QĐ-DHN 

26/09/2012; 

875/QĐ-DHN 

02/10/2015 

466/QĐ-DHN 

30/6/2017 

SĐH-DHN  

H3.03.02.02 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức 

và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược 

học 

548/QĐ-DHN 

26/9/2012; 

1142/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H3.03.05.01 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông 

từ trung cấp lên đại học 

2011-2016 ĐT-DHN  

H3.03.05.06 Thông báo tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ hàng 

năm 

148/TB-DHN 

01/4/2011; 

149/TB-DHN 

01/4/2011; 

249/TB-DHN 

16/5/2012; 

280/TB-DHN 

13/5/2013; 

241/TB-DHN 

07/5/2014; 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

309/TB-DHN 

12/5/2015; 

765/TB-DHN 

22/10/2015;  

105/TB-DHN 

10/5/2016; 

99/TB-DHN 

11/5/2017 

H3.03.05.07 Thông báo tuyển sinh DSCKI, DSCKII 

hàng năm 

248/TB-DHN 

16/5/2012; 

149/TB-DHN 

01/4/2011; 

199TB-DHN 

10/4/2013; 

759TB-DHN 

14/11/2013; 

242/TB-DHN 

07/5/2014; 

310/TB-DHN 

12/5/2015; 

106/TB-DHN 

10/5/2016; 

100/TB-DHN 

11/5/2017 

SĐH-DHN  

Tiêu chí 4.2 

H4.04.02.01 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy 

436/DHN-ĐT 

24/11/2006 

ĐT-DHN  

H4.04.02.02 Bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên hàng 

năm 

2011-2017 ĐT-DHN  

H4.04.02.03 QĐ Quy định chuyển kết quả học tập cho 

sinh viên học theo hệ thống niên chế sang 

học theo hệ thống tín chỉ 

537/QĐ-DHN 

ngày 22/8/2013 

ĐT-DHN  

H4.04.02.11 QĐ ban hành quy định miễn học và công 

nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh 

viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

1119/QĐ-DHN 

01/12/2016 

ĐT-DHN  

H4.04.02.12 QĐ miễn học và công nhận điểm học 

phần ngoại ngữ học kỳ I năm học 2016-

2017 

QĐ miễn học và công nhận điểm học 

phần ngoại ngữ học kỳ II năm học 2016-

2017 

1188/QĐ-DHN 

22/12/2016; 

78/QĐ-DHN 

15/2/2017 

ĐT-DHN  

H1.01.01.28 Thời khóa biểu năm học 2011-2016 

2017 

ĐT-DHN  

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN, 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

 

QĐ Ban hành Chương trình đào tạo Tiến 

sĩ dược học 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

SĐH-DHN  

 

 

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H1.01.02.29 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp II 

/QĐ-DHN 

2017 

SĐH-DHN  

H1.01.02.30 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo dược 

sĩ chuyên khoa cấp I 

/QĐ-DHN 

2017 

SĐH-DHN  

H2.02.02.08 Kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy 2011-2016 ĐT-DHN  

H2.02.05.24 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ Đại học 

245/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H2.02.05.25 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ cao đẳng 

246/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H3.03.01.27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

43/2007/QĐ-

BGDĐT 

15/8/2007 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.34  Bản tổng hợp Biên soạn, chỉnh sửa 

chương trình và sửa chữa, Biên tập tổng 

thể chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ, 

thạc sĩ 

- Biên bản họp của Bộ môn về việc chỉnh 

sửa, rà soát CTĐT tiến sĩ, thạc sĩ 

2014; 2017 SĐH-DHN  

H3.03.01.36 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 

 

 

 

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

10/2009/TT-

BGDĐT 

07/5/2009 

 

08/2017TT-

BGDĐT 

04/4/2017 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.37 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế 

đào tạo trình độ tiến sỹ trong Thông tư 

10/2009 

05/2012/ TT-

BGDĐT 

15/02/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.38 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy chế đào tạo chuyên 

khoa cấp I sau đại học 

1636/2001/QĐ-

BYT 

25/05/2001 

BYT  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy chế đào tạo chuyên 

khoa cấp II sau đại học 

1637/2001/QĐ-

BYT 25/05/2001 

H3.03.01.39 - Biên bản họp bộ môn 2015; 2017 SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

- Công văn rà soát bổ sung các môn học 

trong Chương trình đào tạo trình độ 

DSCKI, DSCKII 

H3.03.01.40 Nội dung và tổ chức buổi họp giới thiệu 

chương trình Master liên kết  

9-10/8/2011 SĐH-DHN  

H3.03.02.01 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo 

trình độ tiến sĩ dược học 

549/QĐ-DHN 

26/09/2012; 

875/QĐ-DHN 

02/10/2015 

466/QĐ-DHN 

30/6/2017 

SĐH-DHN  

H3.03.02.02 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo 

thạc sĩ dược học 

548/QĐ-DHN 

26/9/2012; 

1142/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H3.03.03.04 Hướng dẫn thực hiện quy chế 43 của 

Trường 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

ĐT-DHN  

Tiêu chí 4.3 

H4.04.03.01 Bảng tổng hợp kết quả dự giờ 2011-2017 KT-DHN  

H4.04.03.02 QĐ cử viên chức hướng dẫn người thử 

việc 

986/QĐ-DHN 

20/10/2016; 

143/ QĐ-DHN 

29/02/2016 

TCCB-DHN  

H4.04.03.03 Chương trình, nội dung của các lớp bồi 

dưỡng về phương pháp giảng dạy 

2011- 2016 SĐH-DHN  

H4.04.03.04 Tài liệu hướng dẫn tập huấn về kỹ năng 

dạy học chủ động, NXB Y học 2012 

2012 ĐT-DHN  

H4.04.03.08 Lịch thi hết học phần trắc nghiệm và 

chương trình chi tiết học phần Kinh tế 

dược và học phần Hóa sinh 

2015-2017 ĐT-DHN  

H4.04.03.09 Đề thi một số học phần  KT-DHN  

H4.04.03.10 Một số đề thi mở 2012- 2017 ĐT-DHN, 

SĐH-DHN 

 

H4.04.03.14 Email gửi báo cáo kết quả phản hồi về 

hoạt động giảng dạy và học phần tới 

trưởng bộ môn, giảng viên, giáo vụ Bộ 

môn 

2014-2016 KT-DHN  

H4.04.03.15 Biên bản dự giờ của các Bộ môn  BM Lưu 

BM 

H4.04.03.16 Biên bản thông qua kế hoạch bài dạy học 

tại các Bộ môn 

 BM Lưu 

BM 

 

H9.09.02.02 

Bảng kiểm kê tài sản thông dụng của các 

đơn vị trong Trường 

31/12/2013 

01/01/2015 

QT-DHN  

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

2011-2017 ĐT-DHN  

H2.02.02.23 Báo cáo kết quả thanh tra giám sát đào 

tạo 

2013-2017 KT-DHN  

H2.02.03.04 Quy trình chuẩn của các đơn vị 2016 TCCB-DHN  

H2.02.05.01 QĐ thành lập phòng KT&KĐCL; 

Chức năng, nhiệm vụ phòng KT&KĐCL 

182/QĐ-DHN 

20/5/2009 

KT-DHN  

H2.02.05.02 Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 

2013-2017 KT-DHN  

H2.02.05.14 Kế hoạch thanh tra giám sát đào tạo. 

Thông báo kết quả TTGSĐT 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.15 Kế hoạch thanh tra thi năm học 2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.16 Kế hoạch thu thập thông tin phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.17 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.18 Kế hoạch thu thập thông tin phản hồi của 

người học về môn học/học phần 

2013-2017 KT-DHN  

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2011-2017 KT-DHN  

H3.03.03.04 Hướng dẫn thực hiện quy chế 43 của 

Trường 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

ĐT-DHN  

H3.03.03.07 Kế hoạch bài dạy học 2011-2017 BM  

H4.04.01.06 QĐ tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng tại 

Trường (Phương pháp giảng dạy tích cực 

cho giảng viên; Một số phương pháp 

phân tích trong kinh tế dược; Tìm kiếm, 

xử lý và quản lý thông tin khoa học; Kỹ 

thuật PCR trong phân tích dược; Tập 

huấn một số quy định trong đào tạo tiến 

sĩ; Dược điều trị thông qua mạng trực 

tuyến; Sự dụng thuốc hợp lý trong điều 

trị một số bệnh mạn tính...) 

2011 - 2016 TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H5.05.03.06 QĐ tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng tại 

Trường (Phương pháp giảng dạy tích cực 

cho giảng viên; Một số phương pháp 

phân tích trong kinh tế dược; Tìm kiếm, 

xử lý và quản lý thông tin khoa học; Kỹ 

thuật PCR trong phân tích dược; Tập 

huấn một số quy định trong đào tạo tiến 

sĩ; Dược điều trị thông qua mạng trực 

tuyến; Sự dụng thuốc hợp lý trong điều 

trị một số bệnh mạn tính...) 

2011 - 2017 TCCB-DHN  

 

 

 

 

Tiêu chí 4.4 

H4.04.04.01 Lịch thi hết học phần 2011-2017 ĐT-DHN  

H4.04.04.02 Bảng tổng hợp giờ của các bộ môn tổ 

chức thi trắc nghiệm 

2015-2016 ĐT-DHN  

H4.04.04.03 Chương trình chi tiết các môn học 2015-2016 ĐT-DHN Lưu 

ĐT 

H4.04.04.04 Kế hoạch và Báo cáo thanh tra luận văn, 

khóa luận  

2015-2016 KT-DHN  

H4.04.04.05 Bảng mô tả các học phần trong chương 

trình đào tạo đại học 

2017 ĐT-DHN  

H4.04.04.06 Bảng mô tả các học phần trong chương 

trình đào tạo sau đại học 

2017 SĐH-DHN  

H4.04.04.08 Lịch công tác tuần có nội dung thông báo 

tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh; 

Thông báo tập huấn lại quy trình coi thi 

và các nội dung liên quan đến coi thi 

2011-2016; 

 

77/TB-DHN 

14/4/2017 

DHN  

H4.04.04.09 Biên bản giao nhận bài thi 2015-2017 KT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

 

QĐ v/v ban hành Chương trình đào tạo 

Tiến sĩ dược học 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

SĐH-DHN  

 

 

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H1.01.02.20 Thông báo kết luận hội nghị giao ban các 

phòng ban 

2011-2017 HCTH-DHN  

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

2011-2017 ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.05.17 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2011-2017 KT-DHN  

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2011-2017 

 

KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2012 -2017 KT-DHN  

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN  

H3.03.01.01 Hồ sơ xin phép mở chương trình thạc sĩ 

khoa học dược liên kết đào tạo với Pháp 

đã được Bộ Giáo dục phê duyệt 

2012 SĐH-DHN  

H3.03.03.04 Hướng dẫn thực hiện quy chế 43 của 

Trường 

538/QĐ-DHN 

22/8/2013 

ĐT-DHN  

H4.04.02.01 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy 

436/DHN-ĐT 

24/11/2006 

ĐT-DHN  

H4.04.02.03 QĐ Quy định chuyển kết quả học tập cho 

sinh viên học theo hệ thống niên chế sang 

học theo hệ thống tín chỉ 

537/QĐ-DHN 

ngày 22/8/2013 

ĐT-DHN  

H6.06.01.10 Thống kê số lượng sinh viên bị kỷ luật 

hàng năm 

2011-2017 QLSV-DHN  

Tiêu chí 4.5 

H4.04.05.01 Hồ sơ lưu trữ điểm của thạc sĩ liên kết 

đào tạo với Pháp 

2013-2017 SĐH-DHN  

H4.04.05.02 Hồ sơ lưu trữ điểm của thạc sĩ đào tạo tại 

Trường 

2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.05.03 Hồ sơ lưu trữ điểm của DSCKI 2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.05.04 Hồ sơ lưu trữ điểm của DSCKII 2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.05.05 Hồ sơ lưu trữ điểm của nghiên cứu sinh 2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.05.06 Thông báo thay đổi điểm thi của bộ môn  ĐT-DHN Lưu 

ĐT 

H4.04.05.07 Ảnh chụp Bảng điểm được in ở Phòng 

Đào tạo 

2016 ĐT-DHN  

H4.04.05.08 Ảnh chụp trang cá nhân sinh viên 2016 ĐT-DHN  

H4.04.05.09 Ảnh chụp hộp đựng Đĩa lưu dữ liệu phần 

mềm Quản lý đào tạo Unisoft 

2016 ĐT-DHN  

H4.04.05.10 Bản phân công công việc cán bộ viên 

chức Phòng Sau đại học, Phòng Đào tạo 

2016, 2017 ĐT, SĐH-

DHN 

 

H4.04.05.11 Bài thi lưu tại Bộ môn Vật lý - Hóa lý  BM-DHN Lưu 

Bộ 

môn 

H4.04.05.12 Quyết định tốt nghiệp đại học 195/QĐ-DHN 

23/6/2011; 

272/QĐ-DHN 

12/6/2012; 

335/QĐ-DHN 

14/6/2013; 

354/QĐ-DHN 

16/6/2014; 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

411/QĐ-DHN 

15/6/2015; 

850/QĐ-DHN 

13/9/2016; 

561/QĐ-DHN 

14/6/2016; 

400/QĐ-DHN 

12/6/2017 

H4.04.05.13 Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng 

tốt nghiệp THCS, THPT, văn bằng giáo 

dục đại học và chứng chỉ của hệ thống 

giáo dục quốc dân 

19/2015/TT-

BGDĐT 

08/9/2015 

Bộ GD&ĐT  

QĐ ban hành quy đinh quản lý văn bàng 

giáo dục đại học và chứng chỉ của trường 

ĐH Dược HN 

374/QĐ-DHN 

02/6/2017 

DHN  

H4.04.05.14 Đường link Danh sách sinh viên tốt 

nghiệp đại học, cao đẳng: 

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pdt/noidu

ng/Lists/QDDSSVtotnghiep/View_Deta

il.aspx 

2013-2016 

 

ĐT-DHN  

H4.04.05.15 Đường link công bố Danh sách học viên 

đã tốt nghiệp sau đại học: 

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/noid

ung/Lists/QDDSSVtotnghiep/View_Det

ail.aspx 

2016 SĐH-DHN  

H4.04.05.16 Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp  2011-2017 ĐT-DHN Lưu 

ĐT 

H4.04.05.17 Sổ ký, nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ 2010-2017 SĐH-DHN  

H4.04.05.18 Sổ ký, nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ 2014-2016 SĐH-DHN  

H4.04.05.19 Sổ ký, nhận bằng tốt nghiệp DSCKII 2014-2017 SĐH-DHN  

H4.04.05.20 Sổ ký, nhận bằng tốt nghiệp DSCKI 2000-2016 SĐH-DHN  

H4.04.05.21 QĐ  v/v thành lập Hội đồng hủy bằng tốt 

nghiệp đại học các năm 

218/DHN-QĐ  

07/7/2011; 

237/DHN-QĐ 

18/5/2012; 

196/ QĐ-DHN 

22/4/2013; 

214 QĐ-DHN 

21/4/2014; 

234/QĐ-DHN 

21/4/2015 

ĐT-DHN  

Biên bản hủy văn bằng đại học 2011-

2013 

   

Biên bản kiểm kê văn bằng đại học 2014-

2015 

216/BB-DHN 

23/4/2014 

251/BB-DHN 

21/4/2015 

H4.04.05.22 Công văn đề nghị cấp phôi bằng đại học 309/DHN-ĐT 

07/6/2011; 

ĐT-DHN  

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/noidung/Lists/QDDSSVtotnghiep/View_Detail.aspx
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/noidung/Lists/QDDSSVtotnghiep/View_Detail.aspx
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/noidung/Lists/QDDSSVtotnghiep/View_Detail.aspx
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/psdh/noidung/Lists/QDDSSVtotnghiep/View_Detail.aspx
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

215/DHN-ĐT 

07/5/2012; 

229/DHN-ĐT 

22/4/2013; 

559/DHN-ĐT 

29/8/2014; 

256/DHN-ĐT 

22/4/2015; 

204, 205, 

206/DHN-ĐT 

10/5/2016; 

399/DHN-ĐT 

22/8/2016 

H4.04.05.23 Công văn đề nghị cấp phôi bằng tiến sĩ 164/ CV-DHN; 

07/4/2011; 

406/ CV-DHN; 

26/7/2011; 

191/DHN-SĐH 

26/4/2012; 

13/ CV-DHN 

09/01/2013; 

98/ CV-DHN 

26/02/2013; 

866/CV-DHN 

24/12/2013; 

16/DHN-SĐH 

08/01/2015; 

77/DHN-SĐH 

21/01/2015; 

898/DHN-SĐH 

07/12/2015; 

239/DHN-SĐH 

26/5/2016; 

17/DHN-SĐH 

09/01/2017 

SĐH-DHN  

H4.04.05.24 Công văn đề nghị cấp phôi bằng thạc sĩ 140/CV-DHN 

31/3/2011; 

177/ DHN-SĐH 

24/4/2012; 

853/DHN-SĐH 

19/12/2013; 

06/DHN-SĐH 

07/01/2015; 

897/DHN-SĐH 

07/12/2015; 

997/DHN-SĐH 

31/12/2015; 

225/DHN-SĐH 

18/5/2016; 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

10/DHN-SĐH 

09/01/2017 

H4.04.05.25 Công văn đề nghị công nhận tốt nghiệp 

DSCK cấp I 

742/ DHN-SĐH 

13/11/2012; 

861/ DHN-SĐH 

23/12/2013; 

750/DHN-SĐH 

30/10/2014; 

894/DHN-SĐH 

07/02/2015; 

379/DHN-SĐH 

12/8/2016; 

168/DHN-SĐH 

07/4/2017 

SĐH-DHN  

H4.04.05.26 Công văn đề nghị công nhận tốt nghiệp 

DSCK cấp II (Năm 2011-2013 không có 

HV DSCKII tốt nghiệp) 

750/DHN-SĐH 

30/10/2014;  

894/DHN-SĐH 

07/02/2015; 

413/DHN-SĐH 

ngày 31/8/2016; 

245/DHN-SĐH 

25/5/2017 

SĐH-DHN  

H4.04.05.27 Công văn về việc đính chính họ tên, ngày 

tháng năm sinh học viên tốt nghiệp 

DSCKI; DSCKII 

460/DHN-SĐH 

06/8/2012; 

779/DHN-SĐH 

12/11/2014; 

106/DHN-SĐH 

11/02/2015; 

994/DHN-SĐH 

31/12/2015 

167/DHN-SĐH 

07/4/2017 

SĐH-DHN  

 

 

H4.04.05.28 Công văn/Quyết định về việc đính chính 

thông tin cá nhân trong danh sách tốt 

nghiệp DSCKI; DSCKII 

5309/BYT-

K2ĐT 

14/8/2012; 

4965/QĐ-BYT 

28/11/2014; 

756/QĐ-BYT 

06/3/2015 

186/QĐ-BYT 

20/01/2016 

1811/QĐ-BYT 

09/5/2017 

BYT  

H4.04.05.29 Công văn đề nghị xác minh bằng 361/DHN-ĐT 

04/8/2016 

ĐT-DHN  

H4.04.05.30 QĐ ban hành quy định quản lý văn bằng 

giáo dục đại học và chứng chỉ của 

Trường 

374/QĐ-DHN 

02/6/2017 

ĐT-DHN  

H4.04.05.31 Công văn in phôi bằng 124/DHN-ĐT 

21/3/2017 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H4.04.05.32 Công văn về việc xử lý những vướng mắc 

trong quy chế đào tạo CKI, CKII và 

BSNT 

1623/BYT-

K2ĐT, ngày 

31/3/2017 

SĐH-DHN  

H4.04.05.33 QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quy chế văn thư lưu trữ ban hành kèm 

theo QĐ 396/QĐ-DHN 23/6/2014 của 

Trường ĐH DHN 

797/QĐ-DHN 

28/9/2017 

HCTH-DHN  

H4.04.05.34 Ảnh chụp màn hình phần mềm quản lý 

dược sĩ chuyên khoa cấp I 

2017 SĐH-DHN  

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2011-2017 QLSV-DHN  

H2.02.02.08 Kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy 2011-2017 ĐT-DHN  

H3.03.01.01 Hồ sơ xin phép mở chương trình thạc sĩ 

khoa học dược liên kết đào tạo với Pháp 

đã được Bộ Giáo dục phê duyệt 

2012 SĐH-DHN  

H3.03.01.34  Bản tổng hợp Biên soạn, chỉnh sửa 

chương trình và sửa chữa, Biên tập tổng 

thể chương trình chi tiết đào tạo tiến sĩ, 

thạc sĩ 

- Biên bản họp của Bộ môn về việc chỉnh 

sửa, rà soát CTĐT tiến sĩ, thạc sĩ 

2014; 2017 SĐH-DHN  

H3.03.01.36 TT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 

08/2017/TT-

BGDĐT 

04/4/2017 

Bộ GD&ĐT  

TT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

10/2009/TT-

BGDĐT 

07/5/2009 

 

H3.03.01.37 TT về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban 

hành kèm theo trong Thông tư 

10/2009/TT-BGĐT ngày 7/5/2009 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT 

05/2012/ TT-

BGDĐT 

15/02/2012 

Bộ GD&ĐT  

H3.03.01.38 Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp I sau đại học 

1636/2001/QĐ-

BYT 

25/05/2001 

BYT  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế về việc 

ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa 

cấp II sau đại học 

1637/2001/QĐ-

BYT 25/05/2001 

H3.03.01.40 Nội dung và tổ chức buổi họp giới thiệu 

chương trình Master liên kết 

9-10/8/2011 SĐH-DHN  

H3.03.01.39 - Biên bản họp bộ môn 

- Công văn v/v rà soát bổ sung các môn 

học trong Chương trình đào tạo trình độ 

DSCKI, DSCKII 

2015; 2017 

 

SĐH-DHN  

H3.03.02.01 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo 

trình độ tiến sĩ dược học 

549/QĐ-DHN 

26/09/2012; 

875/QĐ-DHN 

02/10/2015 

466/QĐ-DHN 

30/6/2017 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H3.03.02.02 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo 

thạc sĩ dược học 

548/QĐ-DHN 

26/9/2012; 

1142/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H4.04.02.02 Bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên hàng 

năm 

2011-2017 ĐT-DHN  

H4.04.02.04 Bảng điểm học phần lưu tại Phòng Đào 

tạo 

 ĐT-DHN Lưu 

ĐT 

H4.04.02.07 Kết quả một số học phần tiến sĩ 2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.02.08 Kết quả một số học phần cao học 2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.02.09 Kết quả một số học phần DSCKI 2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.02.10 Kết quả một số học phần DSCKII 2011-2017 SĐH-DHN  

H4.04.04.01 Lịch thi hết học phần 2011-2017 ĐT-DHN  

Tiêu chí 4.6 

H4.04.06.01 Hồ sơ lưu tuyển sinh hàng năm của các 

hệ đào tạo đại học 

2011-2016 ĐT-DHN  

H4.04.06.02 Hồ sơ lưu tuyển sinh hàng năm của các 

hệ sau đại học 

2011-2016 SĐH-DHN  

H4.04.06.04 Hồ sơ lưu trữ các văn bản liên quan đến 

sinh viên trong quá trình đào tạo 

2011-2016 ĐT, SĐH-

DHN 

 

H4.04.06.05 Hồ sơ lưu tốt nghiệp của từng khóa 2011-2016 ĐT -DHN  

H4.04.06.06 Hồ sơ lưu trữ từng sinh viên các khóa 2011-2016 QLSV, SĐH-

DHN 

 

H4.04.06.07 Thông tin của sinh viên theo từng năm 

học  

2016-2017 QLSV-DHN Lưu 

QLSV 

H4.04.06.08 Danh sách địa chỉ liên lạc các khóa sinh 

viên 

2011-2016 QLSV-DHN  

H4.04.06.09 Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu tập 

trung (Trong mục 3.2 của chương 3 trong 

cuốn Dự án xây dựng Trường Đại học 

Dược Hà Nội thành trường đại học 

chuyên ngành quốc gia ngang tầm khu 

vực năm 2020) 

2017 HTQT-DHN  

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H1.01.02.11 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I 

2011, 2012 SĐH-DHN  

H1.01.02.22 Báo cáo số liệu tuyển sinh năm 2012 và 

dự kiến kế hoạch năm 2013 

2012 ĐT, SĐH-

DHN 

 

Báo cáo kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân 

lực y tế năm 2014 

212/DHN-ĐT 

23/4/2014 

  

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 

và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực 

y tế năm 2015 

75/DHN-ĐT 

30/01/2015 

  

Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 

và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 

132/DHN-ĐT 

31/3/2016 

  

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 

2016-2017 

12/1/2017   

H2.02.05.20 Kế hoạch khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012 -2017 KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012 -2017 KT-DHN  

H3.03.01.09 QĐ ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ văn 

bằng hai 

604/QĐ-DHN 

19/8/2014 

ĐT-DHN  

H3.03.01.11 Quyết định thành lập ban tư vấn xây 

dựng chương trình đào tạo liên thông 

Dược sỹ đại học. 

207/QĐ-DHN 

16/5/2012 

ĐT-DHN  

H3.03.01.12 Quyết định thành lập ban tư vấn xây 

dựng chương trình giáo dục ngành Dược 

trình độ Đại học và cao đẳng 

325/QĐ-DHN 

16/08/2010 

ĐT-DHN  

H3.03.01.13 Quyết định thành lập ban tư vấn xây 

dựng chương trình đào tạo văn bằng hai 

Dược sỹ đại học. 

120/QD-DHN 

ngày 11/3/2014 

ĐT-DHN  

H4.04.03.06 Danh sách, biên bản chỉnh sửa Chương 

trình chi tiết một số môn học 

2012- 2016 ĐT-DHN  

H4.04.05.11 Bài thi lưu tại Bộ môn 2012-2017 BM-DHN  

H9.09.04.04 Phần mềm quản lý đào tạo 2017 CNTT-DHN  

Tiêu chí 4.7 

H4.04.07.01 Công văn lấy ý kiến về chuẩn đầu ra đối 

với các nhà quản lý, cơ sở sử dụng Dược 

sỹ 

474/DHN-

KT&KĐCL 

15/9/2010 

KT-DHN  

H4.04.07.02 Báo cáo tổng hợp ý kiến về chuẩn đầu ra 

đối với các nhà quản lý, cơ sở sử dụng 

Dược sỹ 

2010 KT-DHN  

H4.04.07.03 Công văn rà soát chuẩn đầu ra ngành đào 

tạo dược học trình độ đại học và góp ý dự 

thảo chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng 

436/DHN-

KT&KĐCL 

10/7/2013 

KT-DHN  

H4.04.07.04 Báo cáo khảo sát người sử dụng lao động 

năm 2017 

2017 KT-DHN  

H4.04.07.06 TB về kết luận của buổi họp giao ban đào 

tạo học kỳ I năm học 2017-2018 (có nội 

221/TB-DHN 

15/8/2017 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

dung về thay đổi chương trình thực tế của 

sinh viên) 

H1.01.02.04 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Đại học, hệ chính 

quy 

289/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.05 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ Liên 

thông từ trung cấp lên đại học 

343/QĐ-DHN 

11/6/2013 

ĐT-DHN  

H1.01.02.06 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ đại học, hệ liên 

thông từ cao đẳng   

630/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H1.01.02.07 QĐ Ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng, hệ chính 

quy 

288/QĐ-DHN 

14/6/2012 

ĐT-DHN  

H1.01.02.08 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ tiến sĩ dược học 

1144/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

QĐ Vv ban hành Chương trình đào tạo 

Tiến sĩ dược học 

314/QĐ-DHN 

29/8/2011 

  

 

 

H1.01.02.09 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

1232/QĐ-DHN 

29/12/2015 

SĐH-DHN  

QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp II 

94/QĐ-DHN 

21/3/2012 

SĐH-DHN  

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo Thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

H1.01.02.11 QĐ Ban hành Chương trình khung đào 

tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I 

2011, 2012 SĐH-DHN  

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

2011-2017 ĐT-DHN  

H2.02.02.08 Kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy 2011-2017 ĐT-DHN  

H2.02.05.20 Kế hoạch khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012 -2017 KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012 -2017 KT-DHN  

H2.02.05.24 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ Đại học 

245/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H2.02.05.25 QĐ ban hành Chuẩn đầu ra ngành Dược, 

trình độ cao đẳng 

2456/QĐ-DHN 

6/5/2014 

KT-DHN  

H3.03.01.41 Biên bản gặp mặt cán bộ thực tế 11/01/2012; 

21/01/2015; 

13/01/2016 

ĐT-DHN  

H3.03.06.01 Báo cáo khảo sát người sử dụng lao động 2015 KT-DHN  

H3.03.01.04 QĐ ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Dược, trình độ Cao đẳng đào tạo 

theo tín chỉ, sau rà soát, điều chỉnh 

629/QĐ-DHN 

30/6/2016 

ĐT-DHN  

H3.03.01.25 Công văn gửi bộ môn về việc chuẩn bị 

chương trình chi tiết các học phần đào tạo 

đại học 

294/DHN-ĐT 

31/5/2011 

ĐT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Công văn gửi bộ môn về xây dựng 

chương trình chi tiết đào tạo dược sĩ đại 

học, cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên 

đại học 

928/DHN-ĐT 

14/12/2011 

ĐT-DHN  

H3.03.01.39 - Biên bản họp bộ môn 

- Công văn v/v rà soát bổ sung các môn 

học trong Chương trình đào tạo trình độ 

DSCKI, DSCKII 

2015 SĐH-DHN  

H4.04.01.04 Thông báo về việc đào tạo và đăng ký 

định hướng chuyên ngành 

277/TB-DHN 

24/5/2011; 

298/TB-ĐT 

07/6/2012; 

137/TB-DHN 

15/3/2013; 

112/TB-DHN 

07/4/2014; 

91/TB-DHN 

05/02/2015 

ĐT-DHN  

H4.04.03.06 Danh sách, biên bản chỉnh sửa Chương 

trình chi tiết một số môn học 

2012- 2016 ĐT-DHN  

TIÊU CHUẨN 5    

Tiêu chí 5.1 

H5.05.01.01 - Đề nghị bổ sung nhân lực các đơn vị; 

- Tổng hợp nhu cầu bổ sung nhân lực của 

các đơn vị 

2012, 2013, 

2016 

TCCB-DHN  

H5.05.01.02 Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

(Năm 2014, 2015 không tuyển dụng)  

2011, 2012, 

2013, 2016 

TCCB-DHN  

Kế hoạch chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 

qua thi tuyển 

2012, 2013 

2016 

TCCB-DHN  

H5.05.01.03 QĐ phê duyệt chỉ tiêu biên chế các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế năm 2011 

1387/QĐ-BYT 

11/05/2011 

TCCB-DHN  

Công văn xác nhận chỉ tiêu biên chế 352/BYT-TCCB 

23/1/2017 

BYT  

H5.05.01.04 Thông tư Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết 

hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào 

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 

15/2012/TT-

BNV 

25/12/2012 

Bộ Nội vụ  

Thông tư Ban hành quy chế thi tuyển, xét 

tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

16/2012/TT-

BNV 

28/12/2012 

Bộ Nội vụ  

H5.05.01.05 Quy trình tuyển dụng viên chức của 

Trường: 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2016 

2016 TCCB-DHN 

 

Lưu 

TCCB 
 

 

 

 
Tờ trình về việc kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2016 

 

Thông báo thi tuyển viên chức 2016 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Công văn về việc tuyển dụng viên chức 

năm 2016 

Danh sách đăng ký thi tuyển viên chức 

2016 

Báo cáo kết quả thi tuyển viên chức 2011 23/12/2011 

Công văn về việc Báo cáo thi tuyển viên 

chức 2013 

53/DHN-TCCB 

ngày 12/02/2014 

Bảng tổng hợp kết quả chung 2011, 2014 

H5.05.01.06 Công văn về việc đề nghị công nhận kết 

quả thi tuyển viên chức 

686/DHN -

TCCB 

23/12/2011 

54/ DHN -TCCB 

12/02/2014 

TCCB-DHN  

H5.05.01.07 Đánh giá hết tập sự 2011-2016 TCCB-DHN  

H5.05.01.08 Các QĐ bổ nhiệm 2011- 6/2017 TCCB-DHN  

H5.05.01.09 QĐ xếp loại viên chức, xếp loại lao động 

hàng năm 

2012-2017 TCCB-DHN  

H5.05.01.10 QĐ công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở 

hàng năm 

2012-2017 TCCB-DHN  

H5.05.01.11 Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chức 

danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và 

CBQL Trường ĐH Dược Hà Nội 

2011-2015 

2017 

BYT 

TCCB-DHN 

 

 

H5.05.01.12 QĐ về việc ban hành hướng dẫn thực 

hiện công tác quy hoạch CB đối với đơn 

vị thuộc và trực thuộc lãnh đạo BYT 

1730/QĐ-BYT 

08/5/2015 

BYT  

 

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội 

dung về công tác quy hoạch CBLĐQL 

nêu tại hường dẫn số 15/HD-BTCTW 

ngày 05/11/2012 của BTC TW 

06/HD-BTCTW 

24/2/2017 

BTC TƯ  

QĐ phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý 

đơn vị giai đoạn 2015-2020 

856/QĐ-DHN 

28/9/2015 

TCCB-DHN  

QĐ phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo 

Trường giai đoạn 2015-2020 

356/QĐ-BCSĐ 

28/12/2015 

BYT  

H5.05.01.13 Báo cáo tổng kết 5 năm công tác đào tạo, 

bồi dưỡng 

102/BC-DHN 

05/05/2016 

TCCB-DHN  

H5.05.01.14 QĐ, công văn bồi hoàn chi phí đào tạo 

được cấp từ ngân sách nhà nước (Năm 

2012 không có bồi hoàn) 

2012-2017 TCCB-DHN  

H5.05.01.15 Báo cáo thống kê kết quả tuyển dụng từ 

2011-2016 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.01.16 Một số quyết định của 03 viên chức quản 

lý được bổ nhiệm sau khi đi học về:  

Quyết định cử đi học NCS;  

Quyết định công nhận tốt nghiệp NCS;  

Quyết định bổ nhiệm. 

2011-2017 TCCB-DHN  

H5.05.01.17 Kế hoạch nhân lực 2016 - 2020 330/KH-DHN 

31/12/2016 

TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

BYT  

H1.01.01.14 

 

Danh mục CBVC được cử đi đào tạo 

hàng năm  

2011-2017 TCCB-DHN  

H2.02.01.08 Đề án vị trí việc làm năm 2015 864/TTr-DHN 

26/11/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.02.16 Quy chế đào tạo bồi dưỡng của Trường 522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

H2.02.02.17 Quy chế đào tạo bồi dưỡng của Trường 522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

H2.02.06.02 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  2010-2015; 

2016-2020 

TCCB-DHN  

Tiêu chí 5.2     

H5.05.02.01 CV hướng dẫn tổng kết năm học; 2012-2017 TCCB-DHN  

H5.05.02.02 Công văn tổ chức hội nghị công chức, 

viên chức 

2011-2016 HCTH-DHN  

H5.05.02.03 Nghị quyết hội nghị công chức, viên 

chức 

2011-2016 HCTH-DHN  

H5.05.02.04 QĐ Hội đồng xét nâng bậc lương, HĐ 

Thi đua khen thưởng 

2011-2017 TCCB-DHN  

H5.05.02.05 Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng 

tuyển dụng 

2011-2017 TCCB-DHN  

H5.05.02.06 Hội đồng Đạo đức, Hội đồng tư vấn mua 

sắm trang thiết bị 

2011-2017 TCCB-DHN  

H2.02.02.05 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của Trường Đại học Dược Hà Nội 

536/QĐ-DHN 

08/6/2016 

TCCB-DHN  

H2.02.03.05 Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo quy 

chế, quy định các đơn vị; Tổng hợp góp 

ý 

2011-2016 TCCB-DHN  

H1.01.02.19 Thông báo kết luận hội nghị cán bộ quản 

lý hàng năm 

641/BC-DHN 

12/10/2012 

HCTH-DHN  

529/DHN-

HCTH 

13/8/2013 

462/BC-DHN 

30/7/2014 

546/BC-DHN 

05/8/2015 

180/BC-DHN 

28/7/2016 

203/BC-DHN 

04/8/2017 

H1.01.02.20 Thông báo kết luận hội nghị giao ban các 

phòng ban 

Trích sổ họp 

giao ban ngày 

08/3/2012; 

11/6/2012; 

24/8/012 

HCTH-DHN  

2013 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

2014 

296/TB-DHN 

07/5/2015 

615/TB-DHN 

28/8/2015 

66/TB-DHN 

14/3/2016 

198/TB-DHN 

22/8/2016 

320/TB-DHN 

23/12/2016 

76/TB-DHN 

13/4/2017 

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

824/DHN-ĐT 

17/12/2012 

ĐT - DHN  

357/DHN-ĐT 

7/6/2013 

92/TB-DHN 

28/2/2014 

784/TB-DHN 

29/10/2015 

84/TB-DHN 

31/3/2016 

221/TB-DHN 

15/8/2017 

H2.02.05.26 Công văn v/v mở hòm thư đảm bảo chất 

lượng 

409/DHN-

KT&KĐCL 

10/8/2010 

KT-DHN  

H2.02.05.27 Hình ảnh chụp website mục đảm bảo chất 

lượng 

 KT-DHN  

H2.02.02.04 Minh chứng là ảnh chụp các hòm thư góp 

ý 

2017 KT-DHN  

H2.02.02.05 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của Trường Đại học Dược Hà Nội 

536/QĐ-DHN 

08/6/2016 

TCCB-DHN  

H2.02.02.06 Lịch công tác tuần (lịch có buổi tiếp dân) 2011-2017 HCTH-DHN  

H2.02.04.16 Báo cáo tổng kết họat động của Ban 

thanh tra nhân dân. 

2011-2016 CĐ-DHN  

H2.02.05.12 QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban 

thư ký, các nhóm chuyên trách 

388,389,390 

/QĐ-DHN 

26/4/2016 

KT-DHN  

H2.02.05.34 QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban 

thư ký, các nhóm chuyên trách 

535, 536, 537 

/QĐ-DHN 

19/7/2017 

TCCB-DHN  

H2.02.04.16 Báo cáo tổng kết họat động của Ban 

thanh tra nhân dân. 

2011-2016 CĐ-DHN  

H5.05.08.10 Bảng tổng hợp ý kiến của các đơn vị tại 

Hội nghị Công chức viên chức 

2012-2016 HCTH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 5.3     

H5.05.03.01 Danh mục đồng ý cho VC đi dự hội nghị, 

hội thảo nước ngoài 

Công văn cử VC tham gia hội đồng, tổ tư 

vấn của Bô Y tế 

92/TB-DHN 

28/2/2014 

TCCB-DHN  

H5.05.03.02 Các thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác liên kết 

đào tạo với nước ngoài (QĐ thành lập 

Ban quản lý Dự án B18; Dự án 9C; 

Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ khoa 

học dược với Pháp, ghi nhớ...) 

784/TB-DHN 

29/10/2015 

HTQT-DHN  

H5.05.03.03 Thống kê số lượng sinh viên nước ngoài 

học tại Trường 

84/TB-DHN 

31/3/2016 

QLSV-DHN  

H5.05.03.04 Thống kê số lượng học viên nước ngoài 

học tại Trường 

221/TB-DHN 

15/8/2017 

SĐH-DHN  

H5.05.03.05 Thống kê kinh phí cho NCKH của 

Trường 

2011 - 2016 TCKT-DHN  

H5.05.03.06 QĐ tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng tại 

Trường (Phương pháp giảng dạy tích cực 

cho giảng viên; Một số phương pháp 

phân tích trong kinh tế dược; Tìm kiếm, 

xử lý và quản lý thông tin khoa học; Kỹ 

thuật PCR trong phân tích dược; Tập 

huấn một số quy định trong đào tạo tiến 

sĩ; Dược điều trị thông qua mạng trực 

tuyến; Sự dụng thuốc hợp lý trong điều 

trị một số bệnh mạn tính...) 

2011 - 2017 TCCB-DHN  

 

 

 

 

H5.05.03.07 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm và 

Công văn phân bổ chỉ tiêu bồi dưỡng 

QLHCNN của BYT; Đăng ký tham gia 

lớp “Trung cấp LLCT - HC” 

2011 - 2017 TCCB-DHN  

H5.05.03.08 Thống kê số lượng cán bộ được cử đi bồi 

dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ trong và 

ngoài nước 

2011 - 2017 TCCB-DHN  

Thống kê kinh phí Nhà trường chi trả cho 

các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong 

và ngoài nước 

2011 - 2017 TCKT-DHN  

H5.05.03.09 Danh sách CBVC chưa có chứng chỉ 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm, QLNN  

2017 TCCB-DHN  

H2.02.02.17 Quy chế đào tạo bồi dưỡng của Trường 522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

H2.02.06.02 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  2010-2015, 

2016-2020 

TCCB-DHN  

H1.01.01.14 

 

Danh mục CBVC được cử đi đào tạo 

hàng năm  

2011-2017 TCCB-DHN  

 Báo cáo tổng kết 5 năm công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ (và phụ lục đính kèm) 

102/BC-DHN 

ngày 05/5/2016 

DHN  

 Công văn v/v báo cáo công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

12/DHN-TCCB 

ngày05/01/2017 

TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.01.18 Danh sách các dự án, chương trình hợp 

tác, trao đổi cán bộ, giảng viên, nghiên 

cứu viên và người học  

2012 - 2017 HTQT-DHN  

Tiêu chí 5.4 

H5.05.04.01 Thống kê trình độ của cán bộ quản lý năm 

2017 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.04.02 QĐ và Quy định tiêu chuẩn cán bộ lãnh 

đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Bộ Y tế 

10/2007/QĐ-

BYT 

24/01/2007 

BYT  

H5.05.04.03 Thông báo Hội đồng thi đua khen thưởng 2011-2017 TCCB-DHN  

H5.05.04.04 - BC tổng kết năm học 2014-2015; 2015-

2016 

- TB Giao ban đào tạo Học kỳ I 2014-

2015 

2014-2015 TCCB-DHN  

H2.02.01.03 Điều lệ trường Đại học 70/2014/QĐ-

TTg 

21/12/2014 

TTCP  

H2.02.01.08 Đề án vị trí việc làm năm 2015 864/TTr-DHN 

26/11/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.01.09 Một số Nghị quyết của Đảng ủy về tổ 

chức và bổ nhiệm: 

 ĐU-DHN  

NQ về lãnh đạo công tác cán bộ 09-NQ-ĐU 

25/11/2013 

NQ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ 

lãnh đạo 

05-NQ-ĐU 

9/5/2014 

11-NQ-ĐU 

12/12/2014 

01-NQ-ĐU 

14/1/2015 

NQ tháng 4/2009 thành lập, đổi tên 1 số 

đơn vị 

4/2009 

NQ về việc thành lập Viện Công nghệ 

bào chế Quốc gia 

44/-NQ/ĐU 

11/10/2010 

NQ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 

7/2017 

09-NQ/ĐU 

06/7/2017 

H2.02.01.16 Thống kê số liệu về tổ chức đội ngũ làm 

pháp chế 

674/DHN-TCCB 

15/12/2011 

TCCB-DHN  

H2.02.03.01 QĐ phân công công việc của Hiệu trưởng 

và Phó Hiệu trưởng 

39/QĐ-DHN 

14/01/2013 

TCCB-DHN  

QĐ phân công công tác của các thành 

viên Ban Giám hiệu 

489/QĐ-DHN 

05/7/2017 

Hội SVVN - 

BCH TPHN 

 

H2.02.03.03 QĐ v/v ban hành Quy chế làm việc  412/QĐ-DHN 

11/07/2013 

TCCB-DHN  

H1.01.02.19 Thông báo kết luận hội nghị cán bộ quản 

lý hàng năm 

641/BC-DHN 

12/10/2012 

HCTH-DHN  

529/DHN-

HCTH 

13/8/2013 

 

462/BC-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

30/7/2014 

546/BC-DHN 

05/8/2015 

 

180/BC-DHN 

28/7/2016 

 

203/BC-DHN 

04/8/2017 

 

H5.05.01.09 QĐ xếp loại viên chức, xếp loại lao động 

hàng năm 

2012-2017 TCCB-DHN  

H5.05.01.10 QĐ công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở 

hàng năm 

2012-2017 TCCB-DHN  

Tiêu chí 5.5 

H5.05.05.01 Thống kê, phân loại giảng viên đến 

30/6/2017 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.05.02 Thống kê, phân loại giảng viên theo trình 

độ, giới tính, độ tuổi đến 30/6/2017 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.05.03 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 

2011 - 2020 

711/QĐ-TTg 

13/6/2012 

TTCP  

H5.05.05.04 QĐ giảng viên thỉnh giảng  2012-2017 TCCB-DHN  

H5.05.05.05 Bảng tổng hợp giờ giảng hàng năm 2012-2016 ĐT-DHN Lưu 

ĐT; 

TCCB 

H5.05.05.06 Thống kê số lượng giảng viên quy đổi 2016 ĐT-DHN  

H5.05.05.07 Thông tư quy định về chỉ tiêu xác định 

tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học 

32/2015/TT-

BGD&ĐT 

16/12/2015 

ĐT-DHN  

H5.05.05.08 Danh mục các bài báo khoa học đăng trên 

các tạp chí quốc tế theo các đề tài/ dự án 

nghiên cứu khoa học 

2011-2017 QLKH-DHN  

H5.05.05.09 Danh mục các bài báo khoa học đăng trên 

các tạp chí trong nước theo các đề tài/ dự 

án nghiên cứu khoa học 

2011-2017 QLKH-DHN  

H5.05.05.10 Thống kê số lượng giảng viên thỉnh giảng 

đến 30/6/2017 

2017 TCCB-DHD  

H5.05.05.11 Tổng hợp giờ giảng của giảng viên thỉnh 

giảng 

2012-2016 TCCB-DHD  

H1.01.01.13 Danh mục đề tài các cấp hàng năm 2012-2017 QLKH-DHN  

Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia và 

tương đương giai đoạn 2012 - 2017 (21 

đề tài) 

2012 - 2017  

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và tương 

đương giai đoạn 2012 - 2017 (41 đề tài) 

2012 - 2017  

Danh mục đề tài KHCN cấp Trường giai 

đoạn 2012 - 2017 (190 đề tài) 

2012 - 2017  

H2.02.01.08 Đề án vị trí việc làm năm 2015 864/TTr-DHN 

26/11/2015 

TCCB-DHN  

H5.05.01.15 Báo cáo thống kê kết quả tuyển dụng từ 

2011-2016 

2017 TCCB-DHN  

Tiêu chí 5.6 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H5.05.06.01 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập 

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV 

28/11/2014 

Bộ GD&ĐT- 

Bộ Nội vụ 

 

H5.05.06.03 Báo cáo thống kê năm học 2015-2016 

gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2015-2016 HCTH-DHN  

H5.05.06.04 - Công văn về việc hoàn thiện báo cáo rà 

soát cơ sở đào tạo tiến sĩ 

- Mẫu báo cáo rà soát cơ sở đào tạo tiến 

sĩ ngành: Công nghệ dược phẩm và bào 

chế thuốc, Hóa dược, Dược học cổ 

truyền, Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất, 

Tổ chức quản lý dược 

309/DHN-SĐH 

ngày 06/7/2016 

2016 

 

SĐH-DHN  

H5.05.06.05 Tổng hợp giờ giảng, NCKH hàng năm 

của BM 

2011-2016 ĐT-DHN Lưu 

ĐT 

H5.05.06.07 - Báo cáo tổng hợp mức độ sử dụng ngoại 

ngữ, tin học cho công tác giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học 

- Công văn về việc thống kê số liệu 

 

2016 

TCCB-DHN  

H5.05.06.09 Danh sách giảng viên trình độ đại học 6/2017 TCCB-DHN  

H5.05.06.10 Báo cáo thống kê trình độ 5 ngoại ngữ 

thông dụng của giảng viên cơ hữu  

6/2017 TCCB-DHN  

H5.05.06.11 Thống kê chứng chỉ NVSP của giảng 

viên  

6/2017 TCCB-DHN  

H5.05.06.12 Phân công giảng dạy của bộ môn cho 

giảng viên 

2012-2017 BM-DHN Lưu 

BM 

H1.01.01.14 

 

Danh mục CBVC được cử đi đào tạo 

hàng năm  

2011-2017 TCCB-DHN  

H2.02.01.02 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

652/QĐ-BYT 

02/2009 

BYT  

H2.02.05.17 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2011-2016 KT-DHN  

H3.03.01.36 TT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ 

10/2009/TT-

BGD&ĐT 

07/5/2009 

Bộ GD&ĐT  

TT Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 

08/2017/TT-

BGD&ĐT 

04/4/2017 

 

H3.03.01.47 Biên bản hội thảo quốc tế và trong nước 

trong khuôn khổ dự án Nuffic 

2008-2011 HTQT-DHN  

H5.05.05.01 Thống kê, phân loại giảng viên đến 

30/6/2017 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.05.02 Thống kê, phân loại giảng viên theo trình 

độ, giới tính, độ tuổi đến 30/6/2017 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.05.03 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 

2011 - 2020 

711/QĐ-TTg 

13/6/2012 

TTCP  

H5.05.05.04 QĐ giảng viên thỉnh giảng  2012-2017 TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H5.05.05.05 Bảng tổng hợp giờ giảng hàng năm 2012-2016 ĐT-DHN Lưu 

ĐT; 

TCCB 

Tiêu chí 5.7 

H5.05.07.01 Báo cáo thống kê về giảng viên theo thâm 

niên giảng dạy, trình độ, giới tính 

8/2017 TCCB-DHN  

H5.05.07.02 Lịch giảng chi tiết các Bộ môn  2012- 2017 BM - DHN Lưu 

BM 

H5.05.07.03 QĐ tuyển dụng viên chức 2011- 2016 TCCB-DHN  

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

Bộ Y tế  

H1.01.01.14 Danh mục cán bộ viên chức được của đi 

đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 

2011-2016 TCCB-DHN  

H1.01.01.21 Danh sách các cán bộ viên chức đi tham 

quan, trao đổi, học tập ngắn hạn tại nước 

ngoài 

2011-2016 HTQT-DHN  

H2.02.06.02 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  2010-2015; 

2016-2020 

TCCB-DHN  

H5.05.05.01 Thống kê, phân loại giảng viên đến  2011-2017 TCCB-DHN  

H5.05.06.04 - Công văn về việc hoàn thiện báo cáo rà 

soát cơ sở đào tạo tiến sĩ 

- Mẫu báo cáo rà soát cơ sở đào tạo tiến 

sĩ ngành: Công nghệ dược phẩm và bào 

chế thuốc, Hóa dược, Dược học cổ 

truyền, Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất, 

Tổ chức quản lý dược 

309/DHN-SĐH 

ngày 06/7/2016 

2016 

 

SĐH-DHN  

H2.02.02.17 Quy chế đào tạo bồi dưỡng của Trường 522/QĐ-DHN 

16/8/2013 

TCCB-DHN  

H4.04.03.02 QĐ cử viên chức hướng dẫn người thử 

việc 

986/QĐ-DHN 

20/10/2016; 

143/ QĐ-DHN 

29/02/2016 

TCCB-DHN  

Tiêu chí 5.8 

H5.05.08.01 - Báo cáo thống kê về kỹ thuật viên theo 

giới tính, trình độ, độ tuổi, thâm niên 

công tác 

- Thống kê về nhân viên (trừ giảng viên 

và kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, VC 

quản lý) 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.08.03 Phiếu nhận xét đánh giá viên chức (KTV, 

nhân viên) 

2011-2017 TCCB-DHN  

H5.05.08.04 Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch công chức ngành y tế 

Số 414/TCCP-

VC 29/5/1993 

Ban Tổ chức 

- cán bộ CP 

 

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch công chức hành chính 

Số 415/TCCP-

VC 29/5/1993 

Ban Tổ chức 

- cán bộ CP 

 

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch công chức nghiên cứu 

khoa học và công nghệ 

Số 416/TCCP-

VC ngày 

29/5/1993 

Ban Tổ chức 

- cán bộ CP 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H5.05.08.05 Báo cáo thống kê các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng cho kỹ thuật viên, nhân viên 2017; 

Tập huấn PCCN, ATVSLĐ 

2012, 2013, 

2014, 2016 

TCCB-DHN  

Thống kê kinh phí Nhà trường chi trả cho 

các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong 

và ngoài nước 

2011 - 2017 TCKT-DHN  

H5.05.08.07 Danh sách theo dõi VC hiện đang đi học 

đại học  

2017 TCCB-DHN  

H5.05.08.08 Danh sách VC đi học đại học hệ liên 

thông năm 2016 

2017 TCCB-DHN  

H5.05.08.09 Quyết định nghỉ việc của viên chức 2012-2017 TCCB-DHN  

H5.05.08.10 Bảng tổng hợp ý kiến của các đơn vị tại 

Hội nghị Công chức viên chức 

2012-2016 HCTH  

H5.05.08.11 Sổ tiếp công dân Từ năm 2011 -

12/2016 

Ban Thanh 

tra nhân dân 

 

H5.05.01.09 QĐ xếp loại viên chức, xếp loại lao động 

hàng năm 

2012-2017 TCCB-DHN  

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.01.08 Đề án vị trí việc làm năm 2015 864/TTr-DHN 

26/11/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.01.02 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

652/QĐ-BYT 

02/2009 

BYT  

H5.05.07.03 QĐ tuyển dụng viên chức 2011- 2016 TCCB-DHN  

TIÊU CHUẨN 6 

Tiêu chí 6.1 

H6.06.01.01 Ảnh chụp bảng tin Quản lý sinh viên 2016 QLSV-DHN  

H6.06.01.02 Văn bản hướng dẫn sinh viên đăng nhập 

bantinhup và ảnh chụp màn hình 

2016 QLSV-DHN  

H6.06.01.03 Slide bài giảng nhập môn của một số học 

phần 

2011-2016 BM-DHN Lưu 

BM 

H6.06.01.04 Ảnh chụp đường link thông báo thông tin 

trên website của Trường 

2016 QLSV-DHN  

H6.06.01.05 Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên năm học 

2013-2014 

163/TB-DHN 

31/3/2014 

QLSV-DHN  

Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên, học kỳ I, năm 

học 2014-2015 

738/DHN-TB 

28/10/2014 

QLSV-DHN  

Biên bản họp với cán bộ lớp các học kỳ 

còn lại 

2012, 2015, 

2016 

QLSV-DHN   

H6.06.01.06 Kế hoạch hướng nghiệp về các định 

hướng chuyên ngành cho SV  

2013 - 2016 QLSV-DHN  

H6.06.01.07 Slide bài giảng về CTĐT, quy chế đào 

tạo Sau đại học 

2011-2016 SĐH-DHN  

H6.06.01.08 Ảnh chụp màn hình gửi email cho học 

viên  

 SĐH-DHN  

H6.06.01.09 Danh sách đường link thông báo liên 

quan đến đào tạo sau đại học 

 SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H6.06.01.10 Thống kê số lượng sinh viên bị kỷ luật 

hàng năm 

Quyết định kỷ luật sinh viên 

2011-2017 QLSV-DHN  

H6.06.01.11 Thông báo yêu cầu sinh viên thực hiện 

nghiêm túc kỷ luật phòng thi 

Bản cam kết không vi phạm kỷ luật 

phòng thi 

961/TB-DHN 

21/12/2015 

QLSV-DHN  

H1.01.01.28 Thời khóa biểu năm học 2012-2017 ĐT-DHN  

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2012-2017 QLSV-DHN  

H1.01.02.18 Báo cáo hội nghị công chức, viên chức  863/DHN-HC 

28/12/2012 

HCTH-DHN  

890/DHN-

HCTH 

31/12/2013 

916/BC-DHN 

30/12/2014 

17/BC-DHN 

12/01/2016 

11/BC-DHN 

09/01/2017 

H1.01.02.20 Thông báo kết luận hội nghị giao ban các 

phòng ban 

2011-2017 HCTH-DHN  

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

2011-2017 ĐT-DHN  

H1.01.02.25 Kế hoạch và báo cáo tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm 

464/KH-DHN 

8/8/2012 

QLSV-DHN  

567/DHN-QLSV 

30/8/2013 

607/DHN-QLSV 

16/9/2014 

572/KH-DHN 

11/8/2015 

192/DHN-QLSV 

16/8/2016 

209/KH-DHN 

09/8/2017 

H2.02.02.08 Kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy 2011-2017 ĐT-DHN  

H2.02.05.18 Kế hoạch thu thập thông tin phản hồi của 

người học về môn học/học phần 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN  

H4.04.04.01 Lịch thi hết học phần 2011-2017 ĐT-DHN  

H6.06.05.07 Quy định công tác Cố vấn học tập tại 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

719/QĐ-DHN 

08/9/2017 

QLSV-DHN  

Tiêu chí 6.2 

H6.06.02.01 Sổ ký nhận giấy tờ của sinh viên 2015 QLSV-DHN Lưu 

QLSV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H6.06.02.02 Thông báo về các chế độ, chính sách cho 

sinh viên.  

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, 

giảm học phí cho sinh viên 

2011-2017 QLSV-DHN  

H6.06.02.03 Thống kê số lượng sinh viên được miễn 

giảm học phí 

2013-2017 QLSV-DHN  

Quyết định miễn giảm học phí 2013-2017 

H6.06.02.04 Quyết định về việc ban hành Quy định về 

chức năng và nhiệm vụ của phòng Quản 

lý sinh viên 

684/QĐ-DHN 

08/11/2012 

TCCB-DHN  

H6.06.02.05 Bản phân công công việc cho cán bộ viên 

chức của phòng Quản lý sinh viên 

22/2/2016 QLSV-DHN  

H6.06.02.06 QĐ về việc chỉ định chọn đơn vị khám 

sức khỏe nhập học cho HS, SV; 

Thông báo về việc khám sức khỏe vào 

trường; 

Thông báo kháo sức khỏe định kỳ, Quyết 

định chỉ định đơn vị khám sức khỏe định 

kỳ; 

Bảng tổng kết khám sức khỏe sinh viên 

đầu vào; 

2011-2017 YT -DHN  

H6.06.02.07 Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử 

dụng tại Trạm Y tế  

2012 - 2017 YT-DHN  

H6.06.02.08 Biên bản bàn giao thẻ khám chữa bệnh 

BHYT 

2011-2017 YT-DHN  

H6.06.02.09 Hợp đồng mua bảo hiểm thân thể sinh 

viên 

2011-2016 QLSV-DHN  

H6.06.02.10 Tờ trình câu lạc bộ tiếng Anh 2011-2017 HSV-DHN  

H6.06.02.11 Tờ trình câu lạc bộ New Vision 2013, 2017 HSV-DHN  

H6.06.02.12 Tờ trình hoạt động của câu lạc bộ Sức 

khỏe sinh sản 

2011-2014 HSV-DHN  

H6.06.02.13 Tờ trình về việc tổ chức hiến máu toàn 

trường  

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2017 

ĐTN-DHN  

H6.06.02.14 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa 

(thi đấu thể thao) chào mừng ngày lễ 

2011-2017 BM.GDTC-

DHN 

 

H6.06.02.15 Tờ trình về việc tham dự giải thể thao 

sinh viên Việt Nam VUG 2016 

01/2015 HSV 

XVII-DHN 

HSV-DHN 

 

 

H6.06.02.16 Kế hoạch tổ chức giải đá bóng 

Pharmacup ĐH Dược mở rộng  

2011-2016 ĐTN-DHN  

H6.06.02.17 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa 

vào các dịp lễ lớn 

2011 - 2017 ĐTN-DHN  

H6.06.02.18 Ảnh chụp sân thể chơi được chiếu  sáng 

vào buổi tối 

 ĐTN-DHN  

H6.06.02.19 Ảnh chụp hoạt động văn thể mỹ tại sân 

ký túc xá 

 ĐTN-DHN  

H6.06.02.20 Danh sách đội tự quản sinh viên Khu Nội 

trú 

16/3/2016 

31/8/2016 

KNT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Lịch trực bảo vệ Khu nội trú sinh viên 

 

2015, 2016, 

2017 

KNT-DHN 

 

 

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ Số 06-

16/HDDVBV  

27/7/2016 

TCCB  

Lịch trực bảo vệ Trường 2015, 2016 TCCB-DHN  

QĐ của Trường Đại học Dược Hà Nội 

v/v thành lập Ban Phòng cháy, chữa 

cháy. 

768/QĐ-DHN 

04/11/2013 

TCCB-DHN  

QĐ của Trường Đại học Dược Hà Nội 

v/v bổ sung, điều chỉnh ủy viên Ban chỉ 

huy PCCC 

1250/QĐ-DHN 

30/12/2015 

TCCB-DHN  

H6.06.02.21 QĐ ban hành Nội quy phòng thực tập 122/QĐ-DHN 

11/3/2014 

VT-DHN  

H6.06.02.22 Danh sách cấp thuốc cho phòng thí 

nghiệm 

2010, 2013, 

2015, 2017 

YT - DHN  

H6.06.02.23 Lịch trực của Trạm Y tế 2017 YT -DHN  

H6.06.02.24 Thống kê sinh viên được thanh toán chế 

độ bảo hiểm thân thể 

2012-2016 QLSV-DHN  

H6.06.02.25 Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng hệ thống Camera 

2510-

2013/HĐKT/SC-

ĐHDHN 

25/10/2013 

CNTT - 

DHN 

 

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2012-2017 QLSV-DHN  

H2.02.02.01 QĐ quy định chức năng nhiệm vụ của các 

đơn vị trong Trường 

396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

HCTH-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN  

H6.06.05.04 Thống kê sinh viên được trợ cấp 

Các quyết định trợ cấp cho SV 

2011-2017 QLSV-DHN Lưu 

QLSV 

H9.09.09.18 Ảnh chụp màn hình hệ thống camera 

giám sát giảng đường 

 KT-DHN  

Tiêu chí 6.3 

H6.06.03.01 Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện 2012-2016 QLSV-DHN  

H6.06.03.02 Quy trình đánh giá rèn luyện sinh viên 

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn 

luyện 

 

2012-2016 

QLSV-DHN  

H6.06.03.03 Báo cáo của Hội sinh viên về hoạt động 

của các câu lạc bộ giai đoạn 2011-2016 

01/10/2017 HSV-DHN  

H6.06.03.04 Pano, áp phích cổ động các hoạt động của 

nhà trường 

2011-2016 CTCT-DHN  

H6.06.03.05 File lưu Thông tin liên lạc sinh viên 2012-2016 

(thiếu năm học 

2015-2016) 

QLSV-DHN  

H6.06.03.06 Thống kê kết quả rèn luyện sinh viên  2012-2016 QLSV-DHN  

H6.06.03.07 Thống kê khen thưởng các năm 

Quyết định khen thưởng sinh viên 

2012-2016 QLSV-DHN  

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2012-2017 QLSV-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.02.18 Báo cáo hội nghị công chức, viên chức 

hàng năm 

2011-2015 HCTH-DHN  

H1.01.02.25 Kế hoạch và báo cáo tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm 

464/KH-DHN 

8/8/2012 

QLSV-DHN  

567/DHN-QLSV 

30/8/2013 

607/DHN-QLSV 

16/9/2014 

572/KH-DHN 

11/8/2015 

192/DHN-QLSV 

16/8/2016 

209/KH-DHN 

09/8/2017 

H2.02.04.26 Các QĐ khen thưởng Đoàn TN của các 

cấp, ngành 

2014-2016 TCCB-DHN  

H2.02.04.15 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng 

hàng năm 

2011-2016 CTCT-DHN  

H2.02.04.17 Các QĐ thành lập Hội đồng xét nâng bậc 

lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, 

Ban chỉ đạo cuộc vận động, Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, Ban soạn thảo Dự án Quy hoạch 

và phát triển nhà trường, Hội đồng bảo 

hộ lao động, Ban tư vấn sửa đổi, bổ sung 

Quy chế Chi tiêu nội bộ  

2011-2017 TCCB-DHN  

H6.06.01.10 Thống kê số lượng sinh viên bị kỷ luật 

hàng năm 

2011-2017 QLSV-DHN  

Tiêu chí 6.4 

H6.06.04.01 Quyết định thành lập các ban giúp việc 

Đảng ủy và phân công Đảng ủy viên phụ 

trách các chi bộ, Đoàn thể 

Số 02 – QĐ/ĐU 

(24/6/2015) 

Số 09 - QĐ/ĐU 

(18/7/2017) 

ĐU – DHN  

Quyết định kiện toàn các ban giúp việc 

Đảng ủy và phân công các Đảng ủy viên 

phụ trách các chi bộ, Đoàn thể 

Số 29/QĐ-ĐU 

(18/7/2017) 

  

H6.06.04.02 Báo cáo tổng kết hàng năm của ĐTN, 

HSV 

2008-2017 ĐTN-DHN  

H6.06.04.03 Thống kê về số lượng Đảng viên được 

kết nạp năm 2012 -2017 (Năm 2013 

không tổ chức lớp cảm tình Đảng) 

2012 -2017 ĐU-DHN 

 

 

Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng nhận thức 

về Đảng 

2012-2017 

Quyết định công nhận kết quả lớp bồi 

dưỡng cảm tình Đảng 

2012-2017 

H6.06.04.04 Kế hoạch chương trình “Mùa hè tình 

nguyện” và Chương trình chi tiết tình 

nguyện hè  

2011-2017 ĐTN-DHN Thiếu 

2014 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H6.06.04.05 Tổng hợp kinh phí dành cho các hoạt 

động Đoàn - Hội giai đoạn 2011-2016 

 TCKT-DHN  

H6.06.04.06 Thư ngỏ tài trợ, hợp đồng tài trợ của các 

doanh nghiệp cho hoạt động của Đoàn 

thanh niên 

 ĐTN-DHN  

H6.06.04.07 Báo cáo tổng kết công tác chi bộ sinh 

viên  

2013-2016 ĐU-DHN  

H1.01.02.14 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Dược Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2010 - 2015 

15/5/2010 ĐU-DHN  

H1.01.02.15 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại 

học Dược Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 

12/6/2015 ĐU-DHN  

H2.02.04.26 Các QĐ khen thưởng Đoàn TN của các 

cấp, ngành. 

2011-2016 TCCB-DHN  

H2.02.07.11 Báo cáo gửi PA83 về công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ 

2011-2016 TCCB  

Tiêu chí 6.5 

H6.06.05.01 Biên bản họp hội đồng học bổng, học phí 

các năm 

2011-2017 QLSV-DHN  

H6.06.05.02 Thống kê sinh viên được nhận học bổng 

khuyến khích học tập 

2012-2017 QLSV-DHN Lưu 

QLSV 

Các Quyết định cấp học bổng khuyến 

khích học tập  

2011-2017 

H6.06.05.03 Thống kê sinh viên nhận được học bổng 

từ các đơn vị ngoài trường 

2012-2017 QLSV-DHN Lưu 

QLSV 

Các công văn, quyết định cấp học bổng 

từ các đơn vị ngoài trường 

2011-2017 

H6.06.05.04 Thống kê sinh viên được trợ cấp 

Các quyết định trợ cấp cho SV 

2011-2017 QLSV-DHN Lưu 

QLSV 

H6.06.05.05 Hướng dẫn thủ tục nhập học 

Đơn xin vào ở nội trú 

2015-2017 QLSV-DHN  

H6.06.05.06 Thông báo (số 2) Quy định về việc báo 

cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công 

nghệ tuổi trẻ lần thứ XVI - năm 2012 

23/12/2011 QLKH-DHN  

 

 

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội nghị 

Khoa học tuổi trẻ của Trường Đại học 

Dược Hà Nội lần thứ XVII - 1/2014 

Số 704/DHN-

QLKH, 

22/10/2013 

Thông báo v/v Tổ chức Hội nghị Khoa 

học tuổi trẻ của Trường Đại học Dược Hà 

Nội lần thứ XVIII 

989/TB-DHN 

30/12/2015 

Thông báo số 1, Hội nghị khoa học Công 

nghệ Trường Đại học Dược Hà Nội nhân 

dịp kỷ niệm 55 năm ngày tách Trường 

83/TB-DHN 

31/3/2016 

H6.06.05.07 Quy định công tác Cố vấn học tập tại 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

719/QĐ-DHN 

08/9/2017 

QLSV-DHN  

H6.06.05.08 Thống kê danh sách nhà trọ được tìm 

hàng năm của đội thanh niên tình nguyện 

2012-2016 ĐTN - DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H6.06.05.09 Báo cáo kết quả đầu tư Wifi KTX 1110/THM/2016 

11/10/2016 

CNTT-DHN  

H1.01.02.21 Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào 

tạo 

824/DHN-ĐT 

17/12/2012 

ĐT-DHN  

357/DHN-ĐT 

7/6/2013 

92/TB-DHN 

28/2/2014 

784/TB-DHN 

29/10/2015 

84/TB-DHN 

31/3/2016 

221/TB-DHN 

15/8/2017 

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2011-2016 KT-DHN  

H6.06.01.05 Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên năm học 

2013-2014 

163/TB-DHN 

31/3/2014 

QLSV-DHN  

Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên, học kỳ I, năm 

học 2014-2015 

738/DHN-TB 

28/10/2014 

QLSV-DHN  

Biên bản họp với cán bộ lớp các học kỳ 

còn lại 

2012, 2015, 

2016 

QLSV-DHN   

H6.06.01.06 Kế hoạch hướng nghiệp về các định 

hướng chuyên ngành cho SV  

2013 - 2016 QLSV-DHN  

H6.06.02.10 Tờ trình câu lạc bộ tiếng Anh 2011-2017 HSV-DHN  

H6.06.02.11 Tờ trình câu lạc bộ New Vision 2013, 2017 HSV-DHN  

H6.06.02.12 Tờ trình hoạt động của câu lạc bộ Sức 

khỏe sinh sản 

2011-2014 HSV-DHN  

H6.06.02.13 Tờ trình về việc tổ chức hiến máu toàn 

trường  

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2017 

ĐTN-DHN  

H6.06.03.03 Báo cáo của Hội sinh viên về hoạt động 

của các câu lạc bộ giai đoạn 2011-2016 

01/10/2017 HSV-DHN  

H6.06.07.03 Kế hoạch Festival hướng nghiệp Dược 

Pharmafest  

2012-2016 ĐTN-DHN  

H9.09.04.01 Danh mục kiểm kê thiết bị hàng năm của 

đơn vị 

2011-1/2017 CNTT-DHN   

Tiêu chí 6.6 

H6.06.06.01 Bản cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội 2013-2016 QLSV-DHN  

H6.06.06.02 Kế hoạch tập huấn cán bộ đoàn hội lớp 2012-2017 ĐTN-DHN  

H6.06.06.03 Ảnh chụp bảng tin sinh viên, Đoàn thanh 

niên, Hội sinh viên 

2016 QLSV-DHN  

H6.06.06.04 Thư cảm ơn của Viện Huyết học truyền 

máu trung ương  

2015-2017 Viện Huyết 

học truyền 

máu TW 

 

H6.06.06.05 Danh sách thành viên đội thanh niên tình 

nguyện 

2012-2017 ĐTN-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2011-2017 QLSV-DHN  

H1.01.02.25 Kế hoạch và báo cáo tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm 

464/KH-DHN 

8/8/2012 

QLSV-DHN  

567/DHN-QLSV 

30/8/2013 

  

607/DHN-QLSV 

16/9/2014 

572/KH-DHN 

11/8/2015 

192/DHN-QLSV 

16/8/2016 

209/KH-DHN 

09/8/2017 

H6.06.01.05 Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên năm học 

2013-2014 

163/TB-DHN 

31/3/2014 

QLSV-DHN  

Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên, học kỳ I, năm 

học 2014-2015 

738/DHN-TB 

28/10/2014 

QLSV-DHN  

Biên bản họp với cán bộ lớp các học kỳ 

còn lại 

 QLSV-DHN  

H6.06.01.11 Thông báo yêu cầu sinh viên thực hiện 

nghiêm túc kỷ luật phòng thi 

Bản cam kết không vi phạm kỷ luật 

phòng thi 

961/TB-DHN 

21/12/2015 

QLSV-DHN  

H6.06.02.17 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa 

vào các dịp lễ lớn 

2011 - 2017 ĐTN-DHN  

H6.06.03.04 Pano, áp phích cổ động các hoạt động của 

nhà trường 

2011-2016 CTCT-DHN  

H6.06.04.02 Báo cáo tổng kết hàng năm của ĐTN, 

HSV 

2008-2017 ĐTN-DHN  

H6.06.04.04 Kế hoạch chương trình “Mùa hè tình 

nguyện” và Chương trình chi tiết tình 

nguyện hè  

2011-2017 ĐTN-DHN  

Tiêu chí 6.7 

H6.06.07.01 Các quyết định về việc cử cán bộ hướng 

dẫn sinh viên thực tập thực tế 

Các công văn gửi các cơ sở thực tế 

Đánh giá kết quả thực tập thực tế 

Bảng thanh toán giờ hướng dẫn thực tế 

2013-2016 ĐT-DHN  

H6.06.07.02 Biên bản họp với các cơ sở thực tế (năm 

2012; 2015; 2016) 

2012, 2015, 

2016 

ĐT-DHN  

H6.06.07.03 Kế hoạch Festival hướng nghiệp Dược 

Pharmafest  

2012-2016 ĐTN-DHN  

H6.06.07.04 Ảnh góc bảng tin tuyển dụng 2016 QLSV-DHN  

Thông tin tuyển dụng của đơn vị tuyển 

dụng 

2012-2017  

H6.06.07.05 Quyết định thành lập tổ Quan hệ doanh 

nghiệp và hỗ trợ việc làm 

632/QĐ-DHN 

11/8/2017 

QLSV-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN  

H6.06.01.06 Kế hoạch hướng nghiệp về các định 

hướng chuyên ngành cho SV  

2013 - 2016 QLSV-DHN  

H6.06.04.02 Báo cáo tổng kết hàng năm của ĐTN, 

HSV 

2008-2017 ĐTN-DHN  

Tiêu chí 6.8 

H6.06.08.01 Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc khảo 

sát dược sĩ sau tốt nghiệp 1 năm 

2012-2017 KT-DHN Lưu 

KT 

H6.06.08.02 Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc khảo 

sát cao đẳng dược sau tốt nghiệp 1 năm 

2012-2017 KT-DHN Lưu 

KT 

H6.06.08.03 Quy trình khảo sát cựu sinh viên về tình 

trạng việc làm và phản hồi về khóa học 

tại trường 

2016 KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN  

Tiêu chí 6.9 

H6.06.09.01 Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 

04/03/2014 Ban hành quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường đại học 

06/VBHN-

BGDĐT 

04/03/2014 

BGDĐT  

H6.06.09.02 Quy trình thu thập thông tin phản hồi về 

học phần 

2016 KT-DHN  

H6.06.09.03 Quy trình thu thập thông tin phản hồi từ 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

2016 KT-DHN  

H6.06.09.04 Quy trình thu thập thông tin phản hồi của 

người học trước khi tốt nghiệp về khóa 

học tại trường 

2016 KT-DHN  

H6.06.09.05 Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc khảo 

sát học phần 

2011-2016 KT-DHN Lưu 

KT 

H6.06.09.06 Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc khảo 

sát giảng viên 

2011-2016 KT-DHN Lưu 

KT 

H6.06.09.07 Phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc khảo 

sát sinh viên trước khi tốt nghiệp 

2011-2016 KT-DHN Lưu 

KT 

H6.06.09.08 Ảnh chụp màn hình khảo sát người học 

trực tuyến 

2016 KT-DHN  

H1.01.02.03 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 

04/8/2012 

Quốc hội  

H2.02.05.16 Kế hoạch thu thập thông tin phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.17 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.19 Báo cáo kết quả thu thập thông tin phản 

hồi của người học về môn học/học phần 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2011-2016 KT-DHN  

H2.02.05.26 Công văn v/v mở hòm thư đảm bảo chất 

lượng 

409/DHN-

KT&KDCL 

10/8/2010 

KT-DHN  

TIÊU CHUẨN 7 

Tiêu chí 7.1 

H7.07.01.01 Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ 

theo năm học (Báo cáo tổng kết năm học 

của phòng Quản lý Khoa học): 

 

 

 

QLKH-DHN  

7/2016 – 6/2017 22/6/2017 

7/2015 – 6/2016 24/6/2016 

7/2014 – 6/2015 26/6/2015 

7/2013 – 6/2014 30/6/2014 

7/2012 – 6/2013 28/6/2013 

H7.07.01.02 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 

năm học & phương hướng công tác năm 

học tiếp theo (tại Hội nghị cán bộ chủ 

chốt): 

 HCTH-DHN  

7/2016 – 6/2017 203/BC-DHN 

04/8/2017 

7/2015 – 6/2016   180/BC-DHN 

28/7/2016 

7/2014 – 6/2015 500/BC-DHN 

16/7/2015 

7/2013 – 6/2014 462/BC-DHN 

30/7/2014 

7/2012 – 6/2013 452/DHN-HC 

15/7/2013 

H7.07.01.03 

 

 

 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ hàng năm (năm tài chính) và phương 

hướng nhiệm vụ năm tiếp theo (tại Hội 

nghị công chức - viên chức): 

 HCTH-DHN 

 

 

 12/2015 - 11/2016 11/BC-DHN 

09/01/2017 

12/2014 - 11/2015 17/BC-DHN 

12/01/2016 

12/2013 - 11/2014 916/BC-DHN 

30/12/2014 

12/2012 - 11/2013 889/BC-DHN 

31/12/2013 

12/2011 - 11/2012 818/DHN-HC 

14/12/2012 

H7.07.01.04 Các văn bản pháp quy của Bộ KH&CN 

quy định về hoạt động KHCN, link trên 

website của Trường: 

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noi

dung/Lists/vanbanphapquy/View_detail.

aspx  

 QLKH-DHN  

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/vanbanphapquy/View_detail.aspx
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/vanbanphapquy/View_detail.aspx
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/vanbanphapquy/View_detail.aspx
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H7.07.01.05 Mục Khoa học công nghệ trên website 

của Trường: 

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noi

dung/Lists/Gioithieuchung/View_Detail

.aspx?ItemID=1  

 QLKH-DHN  

H7.07.01.06 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động 

Khoa học Công nghệ và Sở hữu trí tuệ 

1281/QĐ-DHN 

31/12/2016 

QLKH-DHN  

H7.07.01.07 Thông báo nhiệm vụ KHCN từ Bộ 

KH&CN, các Chương trình KHCN trọng 

điểm Quốc gia trên website Trường: 

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noi

dung/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx  

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.01.08 Công văn đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia 

(gửi đơn vị quản lý Chương trình): 

 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

Công văn gửi Văn phòng Chương trình 

Hóa dược năm 2017 

41/DHN-QLKH 

19/01/2017 

Công văn gửi Ban chủ nhiệm Chương 

trình KC10/16-20 

358/DHN-QLKH 

02/8/2016 

Công văn gửi Cục KHCN & ĐT, Bộ Y tế 

năm 2015 

399/DHN-QLKH 

11/6/2015 

400/DHN-QLKH 

11/6/2015 

Công văn gửi Văn phòng Chương trình 

Hóa dược năm 2014 

88/DHN-QLKH 

27/02/2014 

Công văn gửi Cục KHCN & ĐT, Bộ Y tế 

năm 2014 

276/DHN-QLKH 

20/5/2014 

Công văn gửi Văn phòng Chương trình 

Hóa dược năm 2012 

276/DHN-KH 

29/02/2012 

H7.07.01.09 Công văn, thông báo gửi các đơn vị trong 

Trường về xây dựng kế hoạch KHCN 

hàng năm: 

 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

Năm 2017 129/DHN-QLKH 

23/3/2017 

Năm 2016 63/DHN-QLKH 

26/2/2016 

Năm 2015 198/DHN-QLKH 

30/3/2015 

Năm 2014 181/DHN-QLKH 

03/4/2014 

Năm 2013 47/K2ĐT-NCKH 

31/01/2013 

Năm 2012 20/3/2012 

H7.07.01.10 Công văn gửi Cục KHCN & ĐT, Bộ Y tế 

về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân 

sách khoa học và công nghệ hàng năm: 

 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

Năm 2017 252/DHN-QLKH 

31/5/2017 

Năm 2016 251/DHN-QLKH 

31/5/2016 

http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/Gioithieuchung/View_Detail.aspx?ItemID=1
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/Gioithieuchung/View_Detail.aspx?ItemID=1
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/Gioithieuchung/View_Detail.aspx?ItemID=1
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx
http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/ThongBao/View_Detail.aspx
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Năm 2015 269/DHN-QLKH 

27/4/2015 

Năm 2014 235/DHN-QLKH 

05/5/2014 

Năm 2013 189/DHN-QLKH 

09/4/2013 

Năm 2012 122/DHN-QLKH 

27/3/2012 

H7.07.01.11 Danh mục các đề xuất nhiệm vụ KHCN 

hàng năm (2017, 2016, 2015, 2014, 

2013, 2012) và Phiếu đề xuất của chuyên 

gia, định hướng chuyên ngành 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.01.12 Quy trình đăng ký, thẩm định, thực hiện 

và nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường 

2016 QLKH-DHN  

H7.07.01.13 Hồ sơ tổ chức Hội nghị KHCN Tuổi trẻ 

DHN, gồm: Thông báo, Quyết định thành 

lập Ban tổ chức Hội nghị, Quyết định 

thành lập Hội đồng giám khảo và các ban 

chuyên môn, Quyết định khen thưởng 

các đề tài đạt giải và Kỷ yếu  Hội nghị 

các năm:  

 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

Năm 2016 612/TB-DHN 

26/8/2015 

873/TB-DHN 

30/11/2015 

873/TB-DHN 

30/11/2015 

989/TB-DHN 

30/12/2015 

26/TB-DHN 

18/01/2016 

71/QĐ-DHN 

13/01/2016 

72/QĐ-DHN 

13/01/2016 

94/QĐ-DHN 

23/01/2016 

Năm 2014 704/DHN-QLKH 

22/10/2013 

837/DHN-KH 

13/12/2013 

67/QĐ-DHN 

12/02/2014 

81/QĐ-DHN 

20/02/2014 

91/QĐ-DHN 

01/3/2014 

Năm 2012 02/DHN-KH 

23/12/2011 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

01/DHN-KH 

14/02/2012 

42/QĐ-DHN 

09/02/2012 

43/QĐ-DHN 

09/02/2012 

H7.07.01.14 Kết quả tham dự HNKHCN Tuổi trẻ các 

Trường Đại học, Cao đẳng Y dược Việt 

Nam: danh mục báo cáo viên đạt giải. 

- 5/2012 tại Trường đại học Điều dưỡng 

Nam Định. 

- 5/2014 tại Học Viện Quân Y 

- 5/2016 tại Trường đại học kỹ thuật Y 

Dược Đà Nẵng 

 

 

 

2012 

 

2014 

2016 

QLKH-DHN  

H7.07.01.15 Hồ sơ tham gia Hội nghị quốc tế Pharma-

Indochina và Asean Pharmnet, gồm: 

Thông báo & Quyết định cử viên chức 

tham dự Hội nghị 

 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

Năm 2017 (21/11-22/11) tại Kuala 

Lumpur (Malaysia)  

211/TB-DHN 

10/8/2017 

159/TB-DHN 

30/6/2017 

75/TB-DHN 

03/4/2017 

310/TB-DHN 

14/12/2016 

Năm 2015 (02/12-04/12) tại Bangkok 

(Thái Lan)  

1070/QĐ-DHN 

24/11/2015 

1071/QĐ-DHN 

24/11/2015 

1072/QĐ-DHN 

24/11/2015 

565/TB-DHN 

10/8/2015 

172/TB-DHN 

19/3/2015 

Năm 2013 (04/12-05/12) tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

847/QĐ-DHN 

02/12/2013 

733/DHN-QLKH 

01/112013 

490/DHN-QLKH 

02/8/2013 

361/DHN-QLKH 

11/6/2013 

H7.07.01.16 Hồ sơ Hội nghị KHCN Trường Đại học 

Dược Hà Nội 50 năm & 55 năm, gồm: 

Thông báo,  Quyết định thành lập Ban tổ 

chức, Quyết định cử cán bộ làm chủ tọa 

& thư ký và Kỷ yếu Hội nghị 

 QLKH-DHN  

Năm 2016 1021/QĐ-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

28/10/2016 

1020/QĐ-DHN 

28/10/2016 

522/DHN-QLKH 

01/11/2016 

153/TB-DHN 

07/7/2016 

118/TB-DHN 

24/5/2016 

83/TB-DHN 

31/3/2016 

Lưu 

QLKH 

Năm 2011 45/QĐ-DHN 

26/10/2011 

491/DHN-KH 

20/9/2011 

221/DHN-KH 

04/5/2011 

198/DHN-HC 

25/4/2011 

130/DHN-KH 

22/3/2011 

 

H7.07.01.17 Báo cáo tổng kết dự án ADB 2016 ĐT-DHN  

H7.07.01.18 Phần mềm lý lịch khoa học online: 

http://qlkh.hup.edu.vn/Scientific/Admin/

Default.aspx?SoyeuId=3350 

2014 CNTT-DHN  

H7.07.01.19 Chiến lược phát triển KH&CN của 

Trường Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 

2016-2020 tầm nhìn 2030. 

1280/ QĐ-DHN 

31/12/2016 

DHN  

H7.07.02.01 Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia và 

tương đương giai đoạn 2012 - 2017 (21 

đề tài) 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.02 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và tương 

đương giai đoạn 2012 - 2017 (41 đề tài) 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.03 Danh mục đề tài KHCN cấp Trường giai 

đoạn 2012 - 2017 (190 đề tài) 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.11 Hồ sơ đề tài KHCN cấp Trường đã 

nghiệm thu: Danh mục đề tài; Thuyết 

minh đề cương được phê duyệt; Quyết 

định, biên bản nghiêm thu cấp Trường; 

và Báo cáo nghiệm thu kết quả. 

2012 - 2017 QLKH-DHN  

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

BYT  

H7.07.03.01 Danh mục và bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước theo năm 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.02 Danh mục và bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế theo năm 

2012-2017 QLKH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H7.07.05.03 Bảng thống kê tình hình sử dụng kinh phí 

so với tổng nguồn thu từ hoạt động 

chuyển giao công nghệ. 

31/12/2016 TCKT-DHN  

Tiêu chí 7.2 

H7.07.02.01 Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia và 

tương đương giai đoạn 2012 - 2017 (21 

đề tài): 

Năm 2012: 8 đề tài 

Năm 2013: 03 đề tài 

Năm 2014: 02 đề tài 

Năm 2015: 04 đề tài 

Năm 2016: 01 đề tài 

Năm 2017: 03 đề tài 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.02 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và tương 

đương giai đoạn 2012 - 2017 (41 đề tài):  

Năm 2012: 14 đề tài 

Năm 2013: 09 đề tài 

Năm 2014: 06 đề tài 

Năm 2015: 07 đề tài 

Năm 2016: 04 đề tài 

Năm 2017: 01 đề tài 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.03 Danh mục đề tài KHCN cấp Trường giai 

đoạn 2012 - 2017 (190 đề tài): 

Năm 2012: 44 đề tài 

Năm 2013: 23 đề tài 

Năm 2014: 32 đề tài 

Năm 2015: 46 đề tài 

Năm 2016: 29 đề tài 

Năm 2017: 16 đề tài 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.04 Hồ sơ đề tài KHCN cấp Quốc gia đã 

nghiệm thu: Danh mục đề tài; Thuyết 

minh đề cương và Hợp đồng nghiên cứu 

khoa học; Quyết định, biên bản nghiêm 

thu cấp cơ sở và biên bản nghiệm thu cấp 

Quốc gia; và Báo cáo nghiệm thu kết quả. 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.02.05 Hồ sơ đề tài KHCN cấp Quốc gia đang 

thực hiện: Danh mục đề tài; Thuyết minh 

đề cương được phê duyệt; Hợp đồng 

nghiên cứu khoa học. 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.02.06 Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia 

thuộc chương trình KC10/11-15: sản 

phẩm bài báo, đào tạo  

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.07 Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia 

thuộc Quỹ Nafosted: sản phẩm bài báo, 

đào tạo 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.08 Hồ sơ đề tài KHCN cấp Bộ đã nghiệm 

thu: Danh mục đề tài; Thuyết minh đề 

cương và Hợp đồng nghiên cứu khoa 

học; Quyết định, biên bản nghiêm thu cấp 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

cơ sở và biên bản nghiệm thu cấp Bộ; và 

Báo cáo nghiệm thu kết quả. 

H7.07.02.09 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đang 

thực hiện: Danh mục đề tài; Thuyết minh 

đề cương được phê duyệt; Hợp đồng 

nghiên cứu khoa học. 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.10 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ: sản 

phẩm bài báo, đào tạo 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.02.11 Hồ sơ đề tài KHCN cấp Trường đã 

nghiệm thu: Danh mục đề tài; Thuyết 

minh đề cương được phê duyệt; Quyết 

định, biên bản nghiêm thu cấp Trường; 

và Báo cáo nghiệm thu kết quả. 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.02.12 Danh mục đề tài KHCN cấp Trường: sản 

phẩm bài báo, đào tạo 

2012-2017 QLKH-DHN  

Tiêu chí 7.3     

H7.07.03.01 Danh mục và bài báo đăng trên tạp chí 

trong nước theo năm 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.02 Danh mục và bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế theo năm 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.03 Danh mục tạp chí chuyên ngành trong 

nước công bố bởi Hội đồng chức danh 

ngành và số lượng bài báo của Trường 

Đại học Dược Hà Nội  

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.04 Danh mục tạp chí quốc tế thuộc danh 

mục ISI với chỉ số ảnh hưởng (IF) và số 

lượng bài báo của Trường Đại học Dược 

Hà Nội  

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.05 Danh mục đề tài các cấp có sản phẩm là 

bài báo (tên bài) đăng trên tạp chí trong 

nước: 

- Cấp Nhà nước và Nafosted 

- Cấp Bộ và tương đương 

- Cấp trường 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.06 Danh mục đề tài các cấp có sản phẩm là 

bài báo (tên bài) đăng trên tạp chí quốc 

tế: 

- Cấp Nhà nước và Nafosted 

- Cấp Bộ và tương đương 

- Cấp trường 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.07 Số lượng bài báo đăng ký (theo TMĐT) 

và thực hiện được của đề tài KHCN các 

cấp 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.03.08 Danh mục bài báo theo 4 định hướng 

nghiên cứu theo năm 

 

2012-2017 QLKH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 7.4 

H7.07.04.01 Đóng góp mới và giá trị ứng dụng của đề 

tài cấp Quốc gia: Biên bản nghiệm thu đề 

tài; đề tài Nafosted; bài báo quốc tế 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.04.02 Đóng góp mới và giá trị ứng dụng của đề 

tài cấp Bộ 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.04.03 Đóng góp mới và giá trị ứng dụng của đề 

tài cấp Trường: báo cáo tóm tắt 

2012-2017 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

H7.07.04.04 Danh mục Bằng độc quyền giải pháp hữu 

ích và Patent được cấp 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.04.05 Danh mục Hợp đồng Chuyển giao công 

nghệ  

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.04.06 Công văn cung cấp thông tin cho cơ quan 

quản lý ngành Y tế 

2012-2017 DI&ADR - 

DHN 

Lưu 

DI&A

DR 

H7.07.04.07 Cơ sở dữ liệu: báo cáo ADR giai đoạn 

2012-2017. 

2012-2017 DI&ADR - 

DHN 

Lưu 

DI&A

DR 

H7.07.03.06 Danh mục đề tài các cấp có sản phẩm là 

bài báo (tên bài) đăng trên tạp chí quốc 

tế: 

- Cấp Nhà nước và Nafosted 

- Cấp Bộ và tương đương 

- Cấp trường 

2012-2017 QLKH-DHN  

Tiêu chí 7.5 

H7.07.05.01 Thống kê số thu từ NCKH và CGCN của 

Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia 

31/12/2016 TCKT-DHN  

H7.07.05.02 Sổ chi tiết TK 531 - Số liệu nguồn thu từ 

phí bản quyền Aslem 

31/12/2012 

31/12/2013 

31/12/2014 

31/12/2015 

31/12/2016 

TCKT-DHN  

H7.07.05.03 Bảng thống kê tình hình sử dụng kinh phí 

so với tổng nguồn thu từ hoạt động 

chuyển giao công nghệ. 

31/12/2016 TCKT-DHN  

H7.07.05.04 Quyết định thành lập Viện Công nghệ 

Dược Phẩm 

2013 Viện CNDP-

DHN 

 

H2.02.02.13 Các Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế 

chi tiêu nội bộ 

2012-2017 

 

TCKT-DHN  

Tiêu chí 7.6 

H7.07.06.01 Danh mục báo cáo của sinh viên/học viên 

tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ Trường Đại 

học Dược Hà Nội:  

- Thông báo tổ chức Hội nghị; 

- Danh sách sinh viên/học viên tham gia 

Hội nghị 

2012, 2014, 2016 QLKH-DHN  

H7.07.06.02 Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu 

sinh và Quyết định thành lập Hội đồng 

chuyên môn Hội nghị khoa học Nghiên 

cứu sinh 

2014, 2015 SĐH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H7.07.06.03 Danh mục Báo cáo viên đạt giải tại Hội 

nghị Khoa học Tuổi trẻ các Trường Đại 

học, Cao đẳng Y - Dược Việt Nam 

+ Năm 2012 tại Trường ĐH Điều Dưỡng, 

Nam Định 

+ Năm 2014 tại Học viện Quân Y 

+ Năm 2016 tại Trường Đại học Kỹ thuật 

Y - Dược Đà Nẵng 

 QLKH-DHN  

H7.07.06.04 Danh mục sản phẩm đào tạo là Tiến sĩ 

của đề tài KHCN các cấp  

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.06.05 Danh mục sản phẩm đào tạo là Thạc sĩ 

của đề tài KHCN các cấp 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.06.06 Danh mục sản phẩm đào tạo là Dược sĩ 

của đề tài KHCN các cấp 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.06.07 Danh mục kết quả đề tài sử dụng trong 

đào tạo 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.06.08 Danh mục trang thiết bị Dự án ADB phục 

vụ trong đào tạo 

2012-2017 VT-TTB-

DHN 

 

H7.07.06.09 Danh mục sản phẩm đào tạo là cán bộ 

Nhà trường của đề tài KHCN các cấp 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.06.10 Danh mục đề tài KHCN các cấp do các 

GV chủ trì được phong hàm Giáo sư, Phó 

giáo sư, giai đoạn 2012 - 2017 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.06.11 Danh mục cơ sở trong nước phối hợp với 

Trường Đại học Dược Hà Nội trong 

NCKH (bài báo) 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.06.12 Danh mục đối tác quốc tế phối hợp với 

DHN trong công bố quốc tế 

2012-2017 QLKH-DHN  

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2012-2017 QLSV-DHN  

H1.01.02.10 QĐ Ban hành Chương trình chi tiết đào 

tạo trình độ thạc sĩ dược học 

1143/QĐ-DHN 

15/12/2014 

SĐH-DHN  

QĐ Ban hành Quy định về tổ chức và 

quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ dược học 

548/QĐ-DHN 

26/9/2012 

  

H3.03.03.05 Thông báo về thi tốt nghiệp và bảo vệ 

khóa luận tốt nghiệp 

2012-2017 ĐT-DHN  

H7.07.01.14 Kết quả tham dự HNKHCN Tuổi trẻ các 

Trường Đại học, Cao đẳng Y dược Việt 

Nam: danh mục báo cáo viên đạt giải. 

- 5/2012 tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định. 

- 5/2014 tại Học viện Quân Y 

- 5/2016 tại Trường Đại học kỹ thuật Y 

Dược Đà Nẵng 

 

 

2012 

 

2014 

 

2016 

QLKH-DHN  

Tiêu chí 7.7 

H7.07.07.01 Danh mục các bằng phát minh sáng chế 

được cấp giai đoạn 2011-2016 (bao gồm 

cả các bằng phát minh sáng chế được 

cấp theo đề tài) 

2011-2015 QLKH-DHN  

H7.07.07.02 Quyết định của viên chức tham gia các 444/QĐ-DHN TCCB-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ 15/8/2012 

H7.07.07.03 Giấy mời tham dự hội thảo 29/7/2013 

 

VCCI  

Công văn v/v cử cán bộ tham dự khóa 

đào tạo về tra cứu thông tin sáng chế 

311/DHN-TCCB 

23/5/2013 

TCCB-DHN  

H7.07.07.04 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức 

trong nghiên cứu y sinh 

5129/2002/QĐ-

BYT 

19/12/2002 

BYT  

H7.07.07.05 Các quyết định thành lập hội đồng đạo 

đức trong nghiên cứu y sinh của Trường 

Đại học Dược Hà Nội 

2012-2013 QLKH-DHN  

H7.07.07.06 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức 

trong nghiên cứu y sinh cấp cơ sở 

111/QĐ-BYT 

11/01/2013 

QLKH-DHN  

Công văn về việc cấp mã số và ủy quyền 

cho hội đồng đạo đức cấp cơ sở  

831/K2ĐT-TNLS 

18/9/2017 

QLKH-DHN  

H7.07.07.07 Danh mục các đề tài và quyết định thông 

qua hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y 

sinh trong giai đoạn 2013-2017. 

2013-2017 QLKH-DHN  

H7.07.07.08 Các biên bản họp Thường trực H08.01.07 

ội đồng khoa học và đào tạo thông qua 

các đề xuất đề tài cấp Nhà nước 

2012-2017 QLKH-DHN  

H7.07.07.09 Các biên bản chấm luận văn, luận án của 

học viên sau đại học  

2012-2017 SĐH-DHN Lưu 

SĐH 

H7.07.07.10 Quyết định ban hành Quy định về hoạt 

động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục 

đại học 

78/2008/QĐ-

BGDĐT 

29/12/2008 

QLKH-DHN  

H7.07.07.11 Quyết định về việc ban hành định mức 

thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy 

của giảng viên 

1208/QĐ-DHN 

25/12/2015 

TCCB-DHN  

H2.02.02.13 Các QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu 

nội bộ 

2011-2016 

 

TCKT-DHN  

H5.05.01.02 Kế hoạch tuyển dụng viên chức (2014, 

2015 không tuyển dụng) 

  

2011, 2012, 

2013, 2016 

TCCB-DHN  

H7.07.01.06 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động 

Khoa học Công nghệ và Sở hữu trí tuệ 

1281/QĐ-DHN 

31/12/2016 

QLKH-DHN  

H7.07.01.12 Quy trình đăng ký, thẩm định, thực hiện 

và nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường 

2016 QLKH-DHN  

H7.07.02.05 Hồ sơ đề tài KHCN cấp Quốc gia đang 

thực hiện: Danh mục đề tài; Thuyết minh 

đề cương được phê duyệt; Hợp đồng 

nghiên cứu khoa học. 

2012-2017 QLKH-DHN  

TIÊU CHUẨN 8 

Tiêu chí 8.1 

H8.08.01.01 QĐ v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị Hợp tác quốc tế 

76/QĐ-DHN 

19/2/2009 

HTQT-DHN  

H8.08.01.02 Các văn bản quy định về hoạt động hợp 

tác quốc tế:  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Nghị định về quản lý hợp tác với nước 

ngoài về pháp luật 

78/2008/NĐ-CP 

17/7/2008 

Chính phủ 

 

 

Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

73/2012/NĐ-CP 

26/9/2012 

 

Quyết định về việc tổ chức và quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

76/2010/QĐ-

TTg 30/11/2010 

 

Thông tư hướng dẫn thực  hiện một số 

quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-

CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về 

quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp 

luật. 

10/2008/TT-BTP 

31/12/2008 

Bộ Tư pháp  

 Thông tư hướng dẫn việc tổ chức, quản 

lý hội nghị, hội thảo quốc tế về Y tế tại 

Việt Nam  

09/2013/TT-

BYT 

29/3/2013 

BYT  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v 

giao cho Thủ trưởng các Trường Đại học 

trực thuộc Bộ ký QĐ cử hoặc cho phép 

cán bộ công chức, nhân viên thuộc quyền 

quản lý ra nước ngoài 

3013/QĐ -BYT 

07/08/2002 

BYT  

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

HTQT của Bộ Y tế 

2844/QĐ-BYT 

9/8/2010 

BYT  

H8.08.01.03 Quyết định về việc ban hành Quy chế 

Hợp tác quốc tế của trường Đại học Dược 

Hà Nội 

346/QĐ-DHN 

12/6/2014 

HTQT-DHN  

H8.08.01.04 Quy trình trao đổi sinh viên 2016 HTQT-DHN  

H8.08.01.05 Quy trình xây dựng, thẩm định, phê 

duyệt, triển khai, báo cáo, thanh quyết 

toán dự án/ chương trình hợp tác có yếu 

tố quốc tế 

 

 

2016 

 

HTQT-DHN  

H8.08.01.06 Thông tư ban hành Quy chế quản lý 

người nước học tập tại Việt Nam 

03/2014/TT-

BGD&ĐT 

25/2/2014 

Bộ GD&ĐT  

H8.08.01.07 Ảnh chụp trang web và các bản tin đăng 

web của Trường 

2016 HTQT-DHN  

H8.08.01.08 Công văn xin nhập cảnh cho các chuyên 

gia và báo cáo PA83 

2012-2017 HTQT-DHN  

H8.08.01.09 Dự thảo quy trình: 2017 HTQT-DHN  

Quy trình đón tiếp khách nước ngoài  

Quy trình ký kết MOU 

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo có 

yếu tố quốc tế 

H8.08.01.10 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát 

triển HTQT của Trường Đại học Dược 

Hà Nội từ 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 

1278/QĐ-DHN 

31/12/2016 

HTQT-DHN  

H8.08.01.11 Kế hoạch HTQT giai đoạn 2016 - 2020, 

tầm nhìn 2030 

328/KH-DHN 

31/12/2016 

HTQT-DHN  

H8.08.01.12 Quyết định thành lập phòng Hợp tác quốc 

tế 

174/QĐ-DHN 

15/5/2009 

HTQT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H8.08.01.13 Thống kê về trình độ của các viên chức 

lập phòng Hợp tác quốc tế 

 HTQT-DHN  

H1.01.02.24 Kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế hàng 

năm 

2011-2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.16 Danh mục các văn bản thỏa thuận 2011-2017 HTQT-DHN  

H4.04.01.08 Thống kê số lớp đào tạo liên tục từ năm 

2011-10/10/2017 

2011-2017 ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

H1.01.01.19 Danh sách sinh viên nước ngoài thực tập 

tại Việt Nam  

2011-2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.20 Danh sách sinh viên, giảng viên đi thực 

tập tại nước ngoài  

2015-2017 HTQT-DHN  

H5.05.03.03 Thống kê số lượng sinh viên nước ngoài 

học tại Trường 

2011 - 2017 

 

QLSV-DHN  

H5.05.03.04 Thống kê số lượng học viên nước ngoài 

học tại Trường 

2011 - 2017 SĐH-DHN  

Tiêu chí 8.2 

H8.08.02.01 Hồ sơ dự án M1,M2  SĐH-DHN  

H8.08.02.02 Danh sách các chuyên gia nước ngoài 

giảng dạy cho cán bộ, giảng viên trong và 

ngoài Trường  

2012 - 2016 HTQT-DHN  

H8.08.02.03 Báo cáo tổng kết dự án “Nâng cao chất 

lượng đào tạo dược sĩ lâm sàng tại Việt 

Nam để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về sử 

dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả của 

cộng đồng”. 

2014 HTQT-DHN  

H8.08.02.04 Danh sách sinh viên nhận học bổng từ 

các nguồn ngân sách nước ngoài (năm 

2012 không có học bổng nước ngoài) 

2013 - 2017 HTQT-DHN  

H8.08.02.05 Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục 2014 HTQT-DHN  

H8.08.02.06 Danh mục các dự án đang được vận động 

triển khai 

2017 HTQT-DHN  

H8.08.02.07 Danh mục các chương trình đào tạo liên 

kết với nước ngoài 

 HTQT-DHN  

H8.08.02.08 Danh mục các tài liệu tham khảo, cơ sở 

dữ liệu, trang thiết bị được tài trợ từ các 

dự án nước ngoài 

 HTQT-DHN  

H8.08.02.09 Báo cáo tổng kết hoạt động dự án 2012 - 

2016 (Dự án hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ 

Toàn cầu tài trợ - Hợp phần 2.1: Tăng 

cường các hoạt động cảnh giác Dược) 

12/2016 BQLDA HP 

2.1-DHN 

 

H8.08.02.10 Danh mục các dự án/ chương trình hợp 

tác quốc tế 

2012 - 2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.16 Danh mục các văn bản thỏa thuận 2011-2016 HTQT-DHN  

H1.01.01.17 Danh mục các chương trình dự án hợp tác 

đào tạo, học thuật  

2011-2016 HTQT-DHN  

H1.01.01.19 Danh sách sinh viên nước ngoài thực tập 

tại Việt Nam  

2011-2016 HTQT-DHN  

H1.01.01.20 Danh sách sinh viên, giảng viên đi thực 

tập tại nước ngoài  

2015-2016 HTQT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H1.01.01.21 Danh sách các cán bộ, viên chức đi tham 

quan, trao đổi, làm việc, học tập ngắn hạn 

tại nước ngoài 

2011-2016 HTQT-DHN  

H1.01.01.22 Danh sách các cán bộ, giảng viên nhân 

học bổng dài hạn từ các trường, các tổ 

chức nước ngoài 

2011-2016 HTQT-DHN  

H1.01.01.23 Chương trình chi tiết các môn học dành 

cho sinh viên Thái Lan 

2014-2015 HTQT-DHN  

H1.01.01.24 Chương trình chi tiết thực tập dược lâm 

sàng dành cho sinh viên nước ngoài  

2014-2015 HTQT-DHN  

H4.04.01.08 Thống kê số lớp đào tạo liên tục từ năm 

2011-10/10/2017 

2011-2017 ĐT-DHN 

SĐH-DHN 

 

Tiêu chí 8.3 

H8.08.03.01 Danh mục các dự án hợp tác nghiên cứu 

khoa học  

2012 - 2017 HTQT-DHN  

H8.08.03.02 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định 

thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực 

hiện trong kế hoạch năm 2017 

3828/QĐ-

BKHCN 

02/12/2016 

HTQT-DHN  

H8.08.03.03 Danh sách các Hội thảo quốc tế được tổ 

chức và đồng tổ chức 

2011-2016 HTQT-DHN  

H8.08.03.04 Danh sách các cán bộ, giảng viên tham 

dự Hội thảo, hội nghị ở nước ngoài 

 HTQT-DHN  

H8.08.03.05 Danh mục các đề tài NCKH được tài trợ 

trong các chương trình/ dự án HTQT 

2012 – 2017 HTQT-DHN  

H8.08.03.06 Báo cáo tổng kết dự án ADB 2016 HTQT-DHN  

H8.08.03.07 Danh mục các bài báo đăng trên quốc tế  2012 - 2017 HTQT-DHN  

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

BYT  

H1.01.02.24 Kế hoạch hoạt động HTQT hàng năm 2012-2017 HTQT-DHN  

H8.08.01.03 Quyết định về việc ban hành Quy chế 

Hợp tác quốc tế của Trường Đại học 

Dược Hà Nội 

346/QĐ-DHN 

12/6/2014 

HTQT-DHN  

TIÊU CHUẨN 9    

Tiêu chí 9.1     

H9.09.01.01 Các QĐ v/v thành lập, tách và sáp nhập 

Thư viện từ năm 1967-2005: 

 TCCB-DHN  

QĐ tách Thư viện ra khỏi phòng Giáo vụ 

đặt trực thuộc phòng nghiên cứu khoa 

học quản lý và chỉ đạo 

245/DK-TCCB 

7/9/1967 

 

QĐ tách Thư viện ra khỏi phòng Nghiên 

cứu khoa học 

219/DK 

23/11/1968 

 

QĐ thành lập phòng Tư liệu kiêm thư 

viện  

73/DK-TCCB 

10/4/1975 

 

QĐ sát nhập đơn vị Thư viện vào phòng 

Quản lý khoa học 

59/QĐ-DHN 

29/3/2005 

 

H9.09.01.02 QĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Dược Hà Nội v/v thành lập Thư viện 

181/QĐ-DHN 

25/5/2009 

TCCB-DHN   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H9.09.01.03 QĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Dược Hà Nội v/v Ban hành quy định về 

chức năng và nhiệm vụ các đơn vị trong 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

598/QĐ-DHN 

22/12/2009 

TCCB-DHN   

H9.09.01.04 Thông báo về thời gian làm việc của thư 

viện 

30/12/2007 TV-DHN 

 

  

Lịch phân công trực của thư viện 2012-2017   

H9.09.01.05 Sổ họp giao ban phòng 2012-2017 TV-DHN   

H9.09.01.06 Bản phân công nhiệm vụ của viên chức 

thư viện 

2012-2017 TV-DHN   

H9.09.01.07 Trích xuất danh sách tài liệu của thư viện 

từ 2012-2017 

2012-2017 TV-DHN   

H9.09.01.08 Danh mục đầu tạp chí của thư viện 

Sổ bổ sung tạp chí 

2012-2017 TV-DHN   

H909.01.09 Quyền truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu 

Hinari (trang chủ Hinari khi truy cập 

bằng mật khẩu của Trường) 

2013-2017 TV-DHN   

H9.09.01.10 CSDL bài trích tạp chí của thư viện 2013-2017 TV-DHN   

H9.09.01.11 Tổng hợp số lượng tài liệu tại tủ sách bộ 

môn phòng ban 

Phiếu xuất kho tài liệu về bộ môn 

2012-2017 TV-DHN   

H9.09.01.12 Danh mục các giáo trình in tại NXB và 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

2012-2017 TV-DHN   

Các giấy đề nghị v/v in giáo trình tại 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

2012-2017   

Các hợp đồng v/v in sách với nhà xuất 

bản 

2014-2017   

H9.09.01.13 Chứng từ kinh phí bổ sung mua sách và 

tài liệu học tập 

2012- 2017 TV-DHN   

H9.09.01.14 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định Dự 

án "Xây dựng Thư viện điện tử Trường 

Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 2011-

2012" 

3559/QĐ-BYT 

27/9/2010 

 

BYT   

Hợp đồng Cung cấp phần mềm thư viện 

điện tử 

HĐ 

35/2012/HĐKT/

ĐHD-TV 

22/8/2012 

TV-DHN   

QĐ v/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án “Xây dựng Thư viện điện 

tử Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 2011-

2013” 

3011/QĐ-BYT 

19/8/2011 

BYT   

H9.09.01.15 Tổng hợp danh mục trang thiết bị có tại 

thư viện 

Bảng kiểm kê trang thiết bị của thư viện 

(lưu tại P. Quản trị, CNTT, VT-TTB) 

2011- 2017 TV-DHN 

 

 

  

H9.09.01.16 Tổng hợp số lượt bạn đọc, lượt mượn tài 

liệu 

2012-2017 TV-DHN   

  

  Sổ thống kê lượt bạn đọc, lượt mượn tài 

liệu 

2012-2017 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học của thư viện 

2012-2017 

H9.09.01.17 Tổng hợp số lượng bạn đọc truy cập thư 

viện điện tử và thư viện số 

2011- 2017 TV-DHN   

  

Trang chủ thư viện điện tử: số lượng 

người truy cập 

2017 

H9.09.01.18 Phiếu khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng 

viên và sinh viên về hoạt động thư viện 

Kết quả khảo sát, đánh giá hoạt động thư 

viện 

2014, 2015, 

2016 

TV-DHN   

H9.09.01.19 Văn bản hợp tác giữa các đơn vị ngoài 

Trường   

2015, 2017 TV-DHN  

H9.09.01.20 Hình thức tra cứu thư viện  

2017 

 

TV-DHN 

 

Phiếu yêu cầu 

Giao diện tra cứu phần mềm Libol 6.0, 

Libol digital 6.5 

H9.09.01.21 Danh mục tài liệu học tập, tài liệu tham 

khảo trong chương trình chi tiết 

2017 TV-DHN  

H9.09.01.22 Bảng tổng hợp danh sách viên chức tại 

Thư viện 

2017 TV-DHN  

H1.01.01.27 Hiện trạng sử dụng các ngôi nhà, vật kiến 

trúc đến tháng 10/2017 

Diện tích các đơn vị đến tháng 10/2017 

10/2017 QT-DHN  

H6.06.01.05 Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên năm học 

2013-2014 

163/TB-DHN 

31/3/2014 

QLSV-DHN  

Thông báo một số kết luận về giải quyết 

các kiến nghị của sinh viên, học kỳ I, năm 

học 2014-2015 

738/DHN-TB 

28/10/2014 

QLSV-DHN  

Biên bản họp với cán bộ lớp các học kỳ 

còn lại 

Bản chụp QLSV-DHN   

Tiêu chí 9.2 

 

H9.09.02.02 

Bảng kiểm kê tài sản thông dụng của các 

đơn vị trong Trường 

31/12/2013 

01/01/2017 

QT-DHN Lưu 

tại 

P.QT 

Bảng thống kê tài sản do phòng Quản trị 

quản lý tại các đơn vị  

01/01/2017 QT-DHN  

H9.09.02.04 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt BCKTKT công trình cải 

tạo mở rộng nhà T 

3211/QĐ-BYT 

01/9/2010 

QT-DHN  

QĐ bàn giao tài sản từ Viện CNTT-

TVYHTW sang Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

5415/QĐ-BYT 

31/12/2010 

BYT  

Biên bản bàn giao nhà và tài sản từ 

Trường Đại học Y Hà Nội sang Trường 

Đại học Dược Hà Nội 

54/BB-ĐHYHN 

12/12/2014 

ĐH Y HN  

QĐ phê duyệt BCKTKT và KHLCNT 

hạng mục cải tạo sửa chữa năm 2016 

1363/QĐ-BYT 

14/4/2016 

BYT  

H9.09.02.05 

 

Danh mục hợp đồng cải tạo sửa chữa 

thường xuyên 

2012- 2017 QT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Đơn đề nghị sửa chữa của các đơn vị 2013-2017 Các đơn vị-

DHN 

 

H1.01.01.27 Hiện trạng sử dụng các ngôi nhà, vật kiến 

trúc đến tháng 10/2017 

Diện tích các đơn vị đến tháng 10/2017 

10/2017 QT-DHN  

H1.01.01.28 Thời khóa biểu năm học 2012-2017 ĐT-DHN  

H2.02.02.08 Kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy 2011-2017 ĐT-DHN  

H1.01.02.16 QĐ về việc giao đất cho Trường Đại học 

Dược Hà Nội xây dựng Trường Đại học 

Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh 

505/QĐ-UBND 

04/12/2014 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 

 

H1.01.02.17 QĐ phê duyệt chi phí đền bù giải phóng 

mặt bằng để thực hiên dự án xây dựng 

Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc 

Ninh 

4587/QĐ-BYT 

5/11/2014 

BYT  

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2011 -2017 KT-DHN  

H9.09.03.03 Danh mục chi tiết tài sản mua sắm năm 

2014, 2015 (nguồn NSNN, dự án nguồn 

nhân lực y tế, dự án HTQT) 

2014, 2015 VT-DHN  

H9.09.05.01 Thống kê chỗ ngồi các  giảng đường  10/2017 QT-DHN  

Tiêu chí 9.3 

H9.09.03.01 Danh mục tài sản đến 30/9/2017 2017 VT,QT, 

CNTT-DHN 

  

H9.09.03.02 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu mua sắm thiết bị năm 2017 

2017 VT-DHN   

H9.09.03.03 Danh mục chi tiết tài sản mua sắm năm 

2014, 2015,2016 (dự án nguồn nhân lực 

y tế) 

2014, 2015,2016 VT-DHN   

H9.09.03.04 Sổ quản lý tài sản, công cụ dụng cụ  Hàng năm BM, ĐV-

DHN 

  

H9.09.03.05 Giao diện phần mềm quản lý tài sản hiện 

có tại P.TCKT 

2017 VT-DHN   

H9.09.03.06 Thông báo v/v kiểm kê tài sản (năm 2014 

không có thông báo) 

2012- 2017 VT-DHN Lưu 

VT-

TTB Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm 2012-2016 

Đánh giá hiệu quả sử dụng TTB trong đội 

ngũ cán bộ, giảng viên hàng năm 

2012-2016 

H9.09.03.07 Quyết định thanh lý hàng năm 2012-2017 

(năm 2013 không thực hiện thanh lý) 

2012-2017 VT-DHN  

H9.09.03.08 Bảng tổng hợp dự trù mua sắm TTB 

2012-2017 

2012-2017 BM, ĐV-

DHN 

Lưu 

VT-

TTB 

H9.09.03.09 Công văn v/v sử dụng chung thiết bị 

trong Trường 

235/DHN-

VT&TTB 

9/5/2011 

VT-DHN   

H9.09.03.10 Lệnh điều chuyển tài sản, thiết bị 2012-2017 VT-DHN Lưu 

VT-

TTB 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H9.09.03.11 Nhật ký sử dụng, khai thác các trang thiết 

bị  

Thường xuyên BM, ĐV-

DHN 

  

Danh mục TTB có giá trị trên 100 triệu 2017 VT-DHN  

H9.09.03.12 Danh mục tài sản đã hết khấu hao vẫn 

được sử dụng 

31/12/2016 VT-DHN   

H9.09.03.13 Các thông báo bảo dưỡng định kỳ TTB 2012-2016 VT-DHN   

H9.09.03.14 Bộ quy trình đề nghị và sửa chữa tài sản 2012, 2017 VT-DHN   

H9.09.03.15 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo thông qua danh mục mua sắm TTB 

hàng năm 

2012-2017 VT-DHN   

H9.09.03.16 Hồ sơ tổ chức đấu thầu 2012-2017 

 

VT-DHN Lưu 

VT-

TTB 

Danh mục các quy định hiện hành về tổ 

chức đấu thầu 

 VT-DHN  

H9.09.03.17 Danh mục trang thiết bị đầu tư hàng năm  2012-2016 VT-DHN Lưu 

VT-

TTB 

H9.09.03.18 Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên cao 

học đối với sở sở vật chất  

2016 VT-DHN Lưu 

BM 

QL&

KTD  

H9.09.03. 19 Bảng tổng hợp đánh giá tình hình cung 

cấp và sử dụng trang thiết bị thí nghiệm 

năm 2016 

2016 VT-DHN  

H9.09.03.20 

 

Danh mục TTB phục vụ giảng dạy hiện 

có theo chương trình chi tiết và danh mục 

TTB phục vụ nghiên cứu hiện có đáp ứng 

nhu cầu đào tạo và nghiên cứu 

2017 VT-DHN  Lưu 

P.VT-

TTB 

H2.02.05.23 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước 

tốt nghiệp (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN  

H7.07.01.09 Công văn, thông báo gửi các đơn vị trong 

Trường về xây dựng kế hoạch KHCN 

hàng năm: 

 QLKH-DHN Lưu 

QLKH 

Năm 2017 129/DHN-QLKH 

23/3/2017 

Năm 2016 63/DHN-QLKH 

26/2/2016 

Năm 2015 198/DHN-QLKH 

30/3/2015 

Năm 2014 181/DHN-QLKH 

03/4/2014 

Năm 2013 47/K2ĐT-NCKH 

31/01/2013 

Năm 2012 20/3/2012 

H7.07.02.01 Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia và 

tương đương giai đoạn 2012 - 2017 (21 

đề tài) 

2012-2017 QLKH-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H7.07.02.02 Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và tương 

đương giai đoạn 2012 - 2017 (41 đề tài 

2012-2017 QLKH- 

DHN 

 

H9.09.04.01 Danh mục kiểm kê thiết bị hàng năm của 

đơn vị   

2011-1/2017 CNTT-DHN  

Tiêu chí 9.4     

H9.09.04.01 Danh mục kiểm kê thiết bị hàng năm của 

đơn vị 

2011-1/2017 CNTT-DHN Lưu 

CNTT 

Thống kê số lượng máy tính tại 02 phòng 

thực tập 

2011-1/2017 

Thống kê thiết bị CNTT ở giảng đường 

và phòng hội thảo.  

2011-1/2017 

H9.09.04.02 Lịch sử dụng phòng thực tập tin học 

Lịch sử dụng phòng Ngoại ngữ 

2011-2017 

 

CNTT-DHN  Lưu 

CNTT 

H9.09.04.03 Sổ nhật ký sử dụng thiết bị in kèm thiết 

bị thí nghiệm 

2014-2017 CNTT-DHN  Lưu 

CNTT 

H9.09.04.04 Các phần mềm được sử dụng trong công tác quản lý:  CNTT-DHN Lưu 

TCKT Phần mềm trang thông tin thư viện 2012 

Phần mềm Quản lý đào tạo 2010 

Phần mềm số hoá ABBYY 2012 

Phần mềm thư viện số Libol  2012 

Website Trường 2011 

Cổng thông tin nội bộ  2013 

Phần mềm Quản lý khoa học  2015 

Phần mềm Kế toán  2006 

Phần mềm Quản lý cán bộ  2003 

Phần mềm Thi trắc nghiệm  2015 

Phần mềm tạo và quản lý máy chủ ảo  2015 

Phần mềm diệt virut BKAV  2015 

Phần mềm quản lý và dạy học ngoại ngữ 

Chieru Calabo EX 

2013 

H9.09.04.05 Hệ thống sơ đồ mạng trong trường 2011-2017 CNTT-DHN   

H9.09.04.06 Bảng thống kê mua sắm thiết bị tin học 

đến tháng 6/10/2017 

2011-2017 CNTT-DHN năm 

2017 

lấy 

minh  

H9.09.04.07 Quy trình dự trù và phân bổ tài sản 2016 CNTT-DHN   

H9.09.04.08 Quy trình sửa chữa thiết bị CNTT 2016 CNTT-DHN   

H9.09.04.09 Thống kê yêu cầu sửa chữa, mua sắm của 

các đơn vị 

2014-10/2017 CNTT-DHN   

H9.09.04.10 Thống kê các yêu cầu sửa chữa và hỗ trợ 

về công nghệ thông tin tính đến 

6/10/2017 

2011-6/10/2017 CNTT-DHN Lưu 

CNT

T 

H1.01.01.29 Phiếu điều tra khảo sát thực trạng trang 

thiết bị và CSVC 

2011-2015 VT-DHN  

Tổng hợp báo cáo đánh giá hiệu quả sử 

dụng trang thiết bị thí nghiệm 

2011-2015 VT-DHN  

Thống kê ý kiến phản hồi của 22 đơn vị 

về thiết bị CNTT 

2011-2015 CNTT-DHN Phiếu 

KS 

gốc 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

lưu 
CNTT 

H2.02.05.21 Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau tốt 

nghiệp 1 năm (Đại học + Cao đẳng) 

2012-2017 KT-DHN Gốc 

lưu 

KTK

ĐCL 

H10.10.02.02 Quy định về công tác lập kế hoạch tài 

chính hàng năm 

Số 763/DHN-

TCKT ngày 

20/11/2012 

TCKT-DHN  

Tiêu chí 9.5 

H9.09.05.01 Thống kê chỗ ngồi các  giảng đường 10/2017 QT-DHN   

H9.09.05.02 Thống kê chỗ ở cho SV ở khu nội trú 9/2017 KNT-DHN   

H9.09.05.03 Một số đơn xin ra khỏi khu nội trú 2012-2017 KNT-DHN  

H1.01.01.27 Hiện trạng sử dụng các ngôi nhà, vật kiến 

trúc đến tháng 10/2017 

Diện tích các đơn vị đến tháng 10/2017 

10/2017 QT-DHN  

H1.01.01.28 Thời khóa biểu năm học 2012 - 2017 ĐT-DHN  

H1.01.01.31 Những điều cần biết đối với sinh viên 2012-2017 QLSV-DHN  

Tiêu chí 9.6 

H9.09.06.01 Kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2011-

2017 

2011-2017 QT-DHN Thiếu 

năm 

2012 

H1.01.01.27 Hiện trạng sử dụng các ngôi nhà, vật kiến 

trúc đến tháng 10/2017 

Diện tích các đơn vị đến tháng 10/2017 

10/2017 QT-DHN  

H9.09.02.02 Bảng kiểm kê tài sản thông dụng của các 

đơn vị trong Trường 

31/12/2013 

01/01/2017 

QT-DHN Lưu 

P.VT-

TTB 

Bảng thống kê tài sản do phòng Quản trị 

quản lý tại các đơn vị  

01/01/2017 QT-DHN  

H9.09.02.04 QĐ phê duyệt BCKTKT công trình cải 

tạo mở rộng nhà T 

3211/QĐ-BYT 

01/9/2010 

QT-DHN  

QĐ bàn giao tài sản từ Viện CNTT-

TVYHTW sang Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

5415/QĐ-BYT 

31/12/2010 

BYT 

Biên bản bàn giao nhà và tài sản từ 

Trường Đại học Y Hà Nội sang Trường 

Đại học Dược Hà Nội 

54/BB-ĐHYHN 

12/12/2014 

ĐH Y HN 

QĐ phê duyệt BCKTKT và KHLCNT 

hạng mục cải tạo sửa chữa năm 2016 

1363/QĐ-BYT 

14/4/2016 

BYT 

H9.09.02.05 Danh mục hợp đồng cải tạo sửa chữa 

thường xuyên 

2012- 2017 QT-DHN  

Đơn đề nghị sửa chữa của các đơn vị 2013-2017 Các đơn vị-

DHN 

 

Tiêu chí 9.7 

 

H9.09.07.01 

QĐ về việc giao Trường Đại học Dược 

Hà Nội tiếp tục sử dụng 11.983 m2 đất 

tại 13-15 Lê Thánh Tông 

5530/QĐ-UBND 

27/10/2014 

UBND TP 

Hà Nội 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

 

H9.09.07.02 

QĐ về việc giao Trường Đại học Dược 

Hà Nội tiếp tục sử dụng 2.448,6 m2 đất 

tại 1A Thọ Lão 

479/QĐ-UBND 

21/01/2014 

UBND TP 

Hà Nội 

  

 

H9.09.07.04 

Trường đại học- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 3981-

1985 

Bộ Xây dựng   

 

H9.09.07.05 

Công văn v/v góp ý dự thảo kế hoạch sử 

dụng cơ sở Hà Nội và Bắc Ninh 

109/DHN-VPDA 

21/3/2016 

VPDA   

  

Công văn v/v xin ý kiến về bản vẽ thiết 

kế mặt bằng các tòa nhà tại cơ sở Bắc 

Ninh 

331/DHN-HTQT 

19/7/2016 

HTQT-DHN  

H1.01.02.13 QĐ v/v phê duyệt Văn kiện dự án xây 

dựng Trường Đại học Dược Hà Nội 

thành trường đại học chuyên ngành trọng 

điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào 

năm 2020 bằng nguồn vốn vay ưu đãi của 

Chính phủ Hàn Quốc 

4263/QĐ-BYT 

31/10/2012 

BYT  

QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 

thầu: Giám sát Khảo sát địa chất công 

trình của dự án: "Xây dựng trường Đại 

học Dược Hà Nội thành trường đại học 

chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang 

tầm khu vực năm 2020" 

979/QĐ-DHN 

19/10/2016 

HTQT-DHN  

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu TV01: Khảo sát địa chất công trình 

của dự án "Xây dựng trường Đại học 

Dược Hà Nội thành trường đại học 

chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang 

tầm khu vực năm 2020" 

980/QĐ-DHN 

19/10/2016 

HTQT-DHN  

H1.01.02.16 QĐ về việc giao đất cho Trường Đại học 

Dược Hà Nội xây dựng Trường Đại học 

Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh 

505/QĐ-UBND 

04/12/2014 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 

 

Tiêu chí 9.8 

H9.09.08.01 QĐ v/v phê duyệt hạng mục công trình 

cải tạo, nâng tầng nhà làm việc cho các 

bộ môn độc hại 

4901/QĐ-BYT 

10/12/2008 

BYT   

H9.09.08.02 QĐ v/v phê duyệt hạng mục công trình 

xây dựng nhà K 

3700/QĐ-BYT 

02/10/2009 

BYT   

H9.09.08.03 QĐ v/v phê duyệt hạng mục công trình 

xây dựng mới nhà T 

3211/QĐ-BYT 

1/09/2010 

BYT   

H9.09.08.04 

 

QĐ v/v tiếp nhận bàn giao cơ sở của Viện 

Công nghệ Thông tin Thư viện Y học 

Trung ương 

5415/QĐ-BYT 

31/12/2010 

BYT   

H9.09.08.05 QĐ về việc cho lập Dự án đầu tư xây 

dựng, cải tạo, mở rộng khu Ký túc xá 

(1A, dốc Thọ Lão) Trường Đại học Dược 

Hà Nội 

3029/QĐ-BYT 

21/8/2009 

KNT-DHN   

 

H9.09.08.06 

QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Trường Đại học Dược Hà Nội 

(cơ sở II) thuộc khu liên hiệp đào tạo và 

62/QĐ-SXD 

30/03/2011 

Sở Xây dựng 

Bắc Ninh 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ 

số 1 - tỉnh Bắc Ninh của Sở Xây dựng 

Bắc Ninh 

Chứng chỉ quy hoạch 113/CCQH 

10/7/2007 

  

H9.09.08.07 Biên bản họp Ban QLDA xây dựng 

Trường ĐH Dược HN cơ sở Bắc Ninh về 

các nội dung chuẩn bị cho giai đoạn khởi 

công dự án 

06/6/2016 HTQT-DHN   

Công văn v/v rà soát và thúc đẩy tiến độ 

dự án Xây dựng Trường Đại học Dược 

Hà Nội cơ sở Bắc Ninh (dự án HUP 

2020) 

44/DHN-VPDA 

20/1/2017 

VPDA 

H1.01.01.02 QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v phê duyệt 

quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại 

học Dược Hà Nội giai đoạn 2001-2010 

và định hướng đến năm 2020 

2469/QĐ-BYT 

30/6/2003 

BYT  

H1.01.01.03 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội 

đến năm 2020 

2772/QĐ-BYT  

03/8/2009 

BYT  

H1.01.01.27 Hiện trạng sử dụng các ngôi nhà, vật kiến 

trúc đến tháng 10/2017 

Diện tích các đơn vị đến tháng 10/2017 

10/2017 QT-DHN  

 

H9.09.07.01 

QĐ về việc giao Trường Đại học Dược 

Hà Nội tiếp tục sử dụng 11.983 m2 đất 

tại 13-15 Lê Thánh Tông 

5530/QĐ-UBND 

27/10/2014 

UBND TP. 

Hà Nội 

 

 

H9.09.07.02 

QĐ về việc giao Trường ĐH Dược Hà 

Nội tiếp tục sử dụng 2.448,6 m2 đất tại 

1A Thọ Lão 

479/ QĐ-UBND 

21/01/2014 

UBND TP. 

Hà Nội 

 

Tiêu chí 9.9 

H9.09.09.01 Thông báo tổ chức, sắp xếp lực lượng bảo 

vệ tại khu vực 13, 15 Lê Thánh Tông 

185/TB-DHN 

01/8/2016 

TCCB-DHN  

290/ TB-DHN 

15/11/2016 

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ 6-16/HĐDVBV 

27/7/2016 

DHN; Công 

ty CP Dịch 

vụ Bảo vệ 

Thuận Dũng 

 

H9.09.09.02 Công văn cử cán bộ tham gia huấn luyện 

an toàn lao động, vệ sinh lao động 

729/DHN-TCCB 

31/10/2013 

TCCB-DHN  

669/DHN-TCCB 

03/10/2014 

H9.09.09.06 Nội quy ra vào cơ quan  2001 TCCB-DHN   

H9.09.09.07 Nội quy giảng đường 2001 QT-DHN   

H9.09.09.08 Nội quy phòng thực tập  122/QĐ-DHN 

11/3/2014 

TCCB-DHN   

H9.09.09.09 Nội quy Khu nội trú 369/QĐ-DHN 

2016 

KNT-DHN   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H9.09.09.10 Hợp đồng trông giữ xe đạp, xe máy 2014, 

2015, 2016 

02/2014/HĐ-

DHN 

05/2014/HĐ-

DHN 

CĐ-DHN  

02/2015/HĐ-

DHN 

05/2015/HĐ-

DHN 

01/2016/HĐ-

DHN 

03/2016/HĐ-

DHN 

H9.09.09.11 Thông báo lịch nghỉ Lễ, Tết  2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017 

TCCB-DHN   

H9.09.09.12 QĐ thành lập Ban bảo vệ chính trị nội bộ 

của Trường  

230/QĐ-DHN 

17/5/2012 

TCCB-DHN   

QĐ kiện toàn Ban bảo vệ chính trị nội bộ 

của Trường  

688/ QĐ-DHN 

24/8/2017 

TCCB-DHN  

H9.09.09.13 Kế hoạch khai giảng năm học mới 2015, 2016, 

2017 

QLSV-DHN  

H9.09.09.14 QĐ thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế 

của Trường 

309/QĐ-DHN 

31/07/2009 

TCCB-DHN   

H9.09.09.15 Thông báo v/v phục vụ Lễ kỷ niệm 55 

năm xây dựng và phát triển, 102 năm 

truyền thống đào tạo Dược sĩ 

535/DHN-TCCB 

07/11/2016 

TCCB-DHN  

Thông báo v/v đảm bảo trật tự trong ngày 

Lễ kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát 

triển 

287/TB-DHN TCCB-DHN  

H9.09.09.16 QĐ kiện toàn và triệu tập huấn luyện 

Tiểu đội tự vệ của Trường 2013, 2014, 

2015, 2016 

346/QĐ-DHN 

12/6/2013 

TCCB-DHN 

 

 

  

345/QĐ-DHN 

11/6/2014 

327/QĐ-DHN 

14/5/2015 

560/ QĐ-DHN 

14/6/2016 

417/QĐ-DHN 

16/6/2017 

H9.09.09.17 Nội quy phòng cháy chữa cháy tại các 

phòng làm việc và giảng đường 

01/01/2007 QT-DHN 

 

  

H9.09.09.18 Ảnh chụp màn hình hệ thống camera 

giám sát giảng đường 

 KT-DHN   

H9.09.09.20 Giấy triệu tập tham gia thực tập phương 

án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ 

429/DHN-TCCB 

26/7/2012 

TCCB-DHN   

  

  229/GTT-DHN 

27/9/2016 

Giấy triệu tập huấn luyện an toàn vệ sinh 

lao động, phòng chống cháy nổ 

338/DHN-TCCB 

04/6/2013 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

QĐ kiện toàn Đội PCCC của Trường  684/QĐ-DHN 

11/9/2014 

  

873/ QĐ-DHN 

26/9/2016 

QĐ kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và tìm 

kiếm, cứu nạn 

1251/QĐ-DHN 

30/12/2015 

  

Kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao 

động, PCCC 

337/KH-DHN 

04/6/2013 

  

H9.09.09.21 Biên bản kiểm tra công tác bảo vệ của 

công an phường, PA. 83 

18/1/2016 

4/2016 

30/8/2016 

30/12/2016 

20/01/2017 

25/4/2017 

Phòng An 

ninh CTNB 

  

H9.09.09.22 Biên bản các vụ việc mất an ninh trong 

trường  

22/5/2014 

15/12/2016 

TCCB-DHN  

H2.02.02.01 QĐ quy định chức năng nhiệm vụ của các 

đơn vị trong Trường 

396/QĐ-DHN 

23/6/2014 

HCTH-DHN  

H2.02.04.17 Các QĐ thành lập Hội đồng xét nâng bậc 

lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, 

Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, Ban soạn thảo Dự án Quy hoạch 

và phát triển nhà trường, Hội đồng bảo 

hộ lao động, Ban tư vấn sửa đổi, bổ sung 

Quy chế Chi tiêu nội bộ  (sửa đổi, bổ 

sung nếu có) 

2016 TCCB-DHN  

H2.02.07.11 Các báo cáo gửi PA 83 về công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ  

2016 TCCB-DHN  

H6.06.02.20 Danh sách đội tự quản sinh viên Khu Nội 

trú 

16/3/2016 

31/8/2016 

KNT-DHN  

Lịch trực bảo vệ Khu nội trú sinh viên 2015, 2016 KNT-DHN  

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ 06-16/HDDVBV  

27/7/2016 

TCCB  

Lịch trực bảo vệ Trường 2011-2016 TCCB-DHN  

QĐ của Trường ĐH Dược Hà Nội v/v 

thành lập Ban Phòng cháy, chữa cháy. 

768/QĐ-DHN 

04/11/2013 

TCCB-DHN  

QĐ của Trường ĐH Dược Hà Nội v/v bổ 

sung, điều chỉnh ủy viên Ban chỉ huy 

PCCC 

1250/QĐ-DHN 

30/12/2015 

TCCB-DHN  

TIÊU CHUẨN 10 

Tiêu chí 10.1 

H10.10.01.01 QĐ v/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính giai đoạn 2010-2012 

của Trường Đại học Dược Hà Nội 

5207/QĐ-BYT 

27/12/2010 

 

BYT  

 QĐ v/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính năm 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 

4224/QĐ-BYT 

24/10/2013 

BYT  

3632/QĐ-BYT 

16/9/2014 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

1424/QĐ-BYT 

17/4/2015 

736/QĐ-BYT 

02/3/2016 

850/QĐ-BYT 

13/3/2017 

H10.10.01.02 Các nguồn tài chính của Nhà trường - Dự 

toán thu chi ngân sách Nhà nước 

411A/DHN-

TCKT 

10/8/2011 

TCKT-DHN  

563/DHN-TCKT 

31/08/2012 

  

509/DHN-TCKT 

7/8/2013 

560/DHN-TCKT 

3/9/2014 

568/DHN-TCKT 

10/8/2015 

340/DHN-TCKT 

26/7/2016 

415/DHN-TCKT 

9/8/2017 

H10.10.01.03 Chiến lược tài chính giai đoạn 2016-

2020 và tầm nhìn giai đoạn 2030 

1279/QĐ-DHN 

31/12/2016 

TCKT-DHN  

H10.10.01.04 Công văn đề nghị các đơn vị góp ý cho 

các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung 

Quy chế chi tiêu nội bộ các năm. 

395/DHN-TCKT 

21/6/2013 

TCKT-DHN  

510/DHN-TCKT 

15/8/2014 

  

881/DHN-TCKT 

30/11/2015 

472/DHN-TCKT 

30/8/2017 

H10.10.01.05 QĐ giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước hàng năm từ 2012-2017 

118/QĐ-BYT 

16/1/2012 

BYT  

853/QĐ-BYT 

20/3/2012 

  

1214/QĐ-BYT  

17/4/2012 

  

1812/QĐ-BYT 

29/5/2012 

  

3215/QĐ-BYT 

06/9/2012 

4027/QĐ-BYT 

19/10/2012 

4669/QĐ-BYT 

26/11/2012 

4852/QĐ-BYT 

05/12/2012 

5081/QĐ-BYT 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

24/12/2012 

298/QĐ-BYT 

25/1/2013 

309/QĐ-BYT 

28/1/2013 

466/QĐ-BYT 

05/2/2013 

1122/QĐ-BYT 

05/4/2013 

2490/QĐ-BYT  

12/7/2013 

2805/QĐ-BYT 

02/8/2013 

3052/QĐ-BYT 

21/8/2013 

3431/QĐ-BYT 

13/9/2013 

4962/QĐ-BYT 

10/12/2013 

5051/QĐ-BYT 

16/12/2013 

352/QĐ-BYT 

24/1/2014 

931/QĐ-BYT 

(18/3/2014) 

946/QĐ-BYT 

20/3/2014 

1515/QĐ-BYT 

(26/4/2014) 

1791/QĐ-BYT 

21/5/2014 

2587/QĐ-BYT 

15/7/2014 

2813/QĐ-BYT 

31/7/2014 

5076/QĐ-BYT 

08/12/2014 

5384/QĐ-DHN 

27/12/2014 

5445/QĐ-BYT 

30/12/2014 

184/QĐ-BYT 

20/01/2015 

1555/QĐ-BYT 

24/4/2015 

5120/QĐ-BYT 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

02/12/2015 

5248/QĐ-BYT 

09/12/2015 

5479/QĐ-BYT 

23/12/2015 

5618/QĐ-BYT 

31/12/2015 

163/QĐ-BYT 

19/01/2016 

377/QĐ-BYT 

03/02/2016 

1013/QĐ-BYT 

25/3/2016 

1901/QĐ-BYT 

18/5/2016 

7560/QĐ-BYT 

29/12/2016 

7576/QĐ-BYT 

29/12/2016 

7599/QĐ-BYT 

30/12/2016 

643/QĐ-BYT 

28/2/2017 

H10.10.01.06 Nghị định quy định về miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, 

sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 

học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 

2015 

49/2010/NĐ-CP 

14/5/2010 

Chính phủ 

 

 

 Nghị định quy định về cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ cở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn giảng học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015-2016 đến năm học 

2020-2021 

86/2015/NĐ-CP 

02/10/2015 

  

Quy định thu học phí, kinh phí đào tạo và 

các khoản thu khác từ năm học 2010-

2011 đến năm học 2014-2015 

275/QĐ-DHN 

25/5/2012 

 

DHN  

Thông báo thu học phí và kinh phí đào 

tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 

2019-2020 

46/TB-DHN 

03/2/2016 

DHN  

Thông báo thu học phí và chi phí đào tạo 

từ năm học 2016-2017 đến năm học 

2020-2021 

200/TB-DHN 

24/8/2016 

DHN  

QĐ về việc quy định mức thu học phí, 

kinh phí đào tạo đối với học viên sau đại 

học, sinh viên đại học và cao đẳng hàng 

năm 

370/QĐ-DHN 

6/10/2011 

DHN  

262/QĐ-DHN 

5/6/2012 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

509/QĐ-DHN 

12/8/2013 

682/QĐ-DHN 

11/9/2014 

888/QĐ-DHN 

7/10/2015 

131/QĐ-DHN 

23/2/2016 

936/QĐ-DHN 

14/10/2016 

H10.10.01.07 Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 

2016 

20/12/2016 BTTND-

DHN 

 

H10.10.01.08 Báo cáo quyết toán các nguồn thu khác 

của trường các năm (Quyết toán chi hoạt 

động) 

3/4/2014 TCKT-DHN  

15/3/2014 

24/4/2015 

31/3/2016 

5/5/2017 

H10.10.01.09 Định mức vật tư cho các bài thực hành  2012-2016 Các BM-

DHN 

Lưu 

P.VT

-TTB 

H1.01.01.28 Thời khóa biểu năm học 2012 - 2017 ĐT-DHN  

H2.02.02.13 Các QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế chi 

tiêu nội bộ 

507/QĐ-DHN 

20/12/2011 

TCKT-DHN  

454/QĐ-DHN 

01/8/2013 

848/QĐ-DHN  

29/09/2014 

1209/QĐ-DHN 

25/12/2015 

890/QĐ-DHN 

29/9/2016 

H2.02.07.05 Quyết toán chi hoạt động hàng năm 2011-2016 BYT  

Tiêu chí 10.2 

H10.10.02.01 Văn bản về kế hoạch tài chính của trường 

Dự toán thu chi ngân sách các năm 

(Trang 1-4 Dự toán thu chi ngân sách các 

năm H10.10.01.02) 

411A/DHN-

TCKT 

10/8/2011 

TCKT-DHN  

563/DHN-TCKT 

31/08/2012 

509/DHN-TCKT 

7/8/2013 

560/DHN-TCKT 

3/9/2014 

568/DHN-TCKT 

10/8/2015 

340/DHN-TCKT 

26/7/2016 

415/DHN-TCKT 

9/8/2017 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

H10.10.02.02 Quy định về công tác lập kế hoạch tài 

chính hàng năm 

763/DHN-TCKT 

20/11/2012 

TCKT-DHN  

H10.10.02.10 Dự trù mua sắm các năm  

 

40/DHN-

VT&TTB 

10/02/2012 

DHN  

03/DHN-

VT&TTB 

04/01/2013 

61/DHN-

VT&TTB 

14/02/2014 

117/DHN-

VT&TTB 

02/3/2015 

367/DHN-TCCB 

02/6/2015 

252/DHN-TCCB 

31/5/2016 

255/DHN-TCCB 

05/6/2017 

H10.10.02.03 Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán 

EIE 

2006 TCKT-DHN  

H10.10.02.04 Đăng ký cấp phát lương và các khoản thu 

nhập cho CBVC qua tài khoản thẻ ATM 

(từ tháng 1/2008) 

1/2008 TCKT-DHN 

 

 

H10.10.02.05 Bảng trả lương cho cán bộ tháng 10 hàng 

năm 

08/10/2012 TCKT - 

DHN 

Lưu 

TCKT 08/10/2013 

08/10/2014 

08/10/2015 

08/10/2016 

H10.10.02.06 QĐ về học bổng khuyến khích học tập 

đối với học sinh, sinh viên trong các 

trường chuyên, trường năng khiếu, các 

cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân 

QĐ44/2007/ 

QĐ-BGD&ĐT 

15/8/2007 

Bộ GD&ĐT  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 

14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về học bổng chính sách đối 

với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân 

TTLT23/2008/T

TLT/BGD& ĐT 

-BLĐTBBH-

BTC 

28/4/2008 

Bộ GD&ĐT 

Bộ 

LĐTBXH 

Bộ Tài chính 

 

Nghị định quy định về miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế 

thu,sử dụng học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dântừ 

năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 

- 2015 

NĐ 

49/2010/NĐ-CP 

14/5/2010 

Chính phủ  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 

2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng 

khuyến khích học tập đối với học sinh, 

sinh viên trong các trường chuyên, 

trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại 

học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân  

TT31/2013/TT-

BGDĐT) 

01/8/2013 

Bộ GD&ĐT 

 

 

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ cở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn giảng học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015-2016 đến năm học 

2020-2021 

NĐ 

86/2015/NĐ-CP 

02/10/2015 

Chính phủ  

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 

lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miến, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015-2016 đến năm học 

2020-2021 

TTLT 

09/2016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH 

30/3/2016 

Bộ GD&ĐT 

Bộ 

LĐTBXH 

Bộ Tài chính 

 

Sổ chi tiết TK 66122, mã nguồn 340-348 

năm 2012-2016 

06/5/2013 

06/5/2014 

06/5/2015 

06/5/2016 

06/5/2017 

TCKT-DHN  

H10.10.02.07 Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2011 290/TB-BYT 

12/4/2013 

Bộ Y tế  

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2012 01/4/2014 Bộ Y tế  

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2013 của Trường Đại học Dược Hà Nội 

04/6/2014 Kiểm toán 

NN 

 

Thông báo về việc xét duyệt quyết toán 

ngân sách năm 2014 

232/TB-BYT 

21/3/2016 

Bộ Y tế  

Thông báo về việc xét duyệt quyết toán 

ngân sách năm 2015 

191/TB-BYT 

21/2/2017 

Bộ Y tế  

H10.10.02.08 Quyết toán thuế TNCN hàng năm  31/3/2012 TCKT-DHN  

27/3/2013 

22/3/2014 

25/3/2015 

30/3/2016 

15/4/2017 

H10.10.02.09 Thông báo công khai dự toán và quyết 

toán kinh phí năm (Báo cáo chính trị tại 

Hội nghị CCVC hàng năm) 

863/DHN-

HCTH 

28/12/2012 

HCTH-DHN  



111 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

 889/DHN-

HCTH 

31/12/2013 

 

916/BC-DHN 

30/12/2014 

17/BC-DHN 

12/01/2016 

11/BC-DHN 

09/01/2017 

H2.02.07.05 Quyết toán chi hoạt động hàng năm từ 

2012-2016 

3/4/2014 TCKT-DHN  

15/3/2014 

24/4/2015 

31/3/2016 

5/5/2017 

H6.06.05.02 Thống kê sinh viên được nhận học bổng 

khuyến khích học tập 

2012-2017 QLSV-DHN Lưu 

QLSV 

Các Quyết định cấp học bổng khuyến 

khích học tập  

2011-2017   

H10.10.01.02 Các nguồn tài chính của Nhà trường- Dự 

toán thu chi ngân sách Nhà nước 

411A/DHN-

TCKT 

10/8/2011 

TCKT-DHN  

563/DHN-TCKT 

31/08/2012 

509/DHN-TCKT 

7/8/2013 

560/DHN-TCKT 

3/9/2014 

568/DHN-TCKT 

10/8/2015 

340/DHN-TCKT 

26/7/2016 

415/DHN-TCKT 

9/8/2017 

H10.10.01.07 Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 

2016 

20/12/2016 BTTND-

DHN 

 

Tiêu chí 10.3 

H10.10.03.02 Một số khoản chi của Trường:    

 - Danh sách trả tiền công độc hại, nguy 

hiểm tháng 05/2012 

26/6/2012 TCKT-DHN  

- Danh sách trả tiền công độc hại, nguy 

hiểm tháng 01/2013 

25/3/2013 TCKT-DHN  

- Bảng chi khoán nước uống tháng 

10/2014 

10/10/2014 TCKT-DHN  

- Bảng chi khoán VPP tháng 10/2014 10/10/2014 TCKT-DHN  

- Danh sách trả tiền công độc hại, nguy 

hiểm tháng 10/2014 

30/11/2014 TCKT-DHN  

- Danh sách trả tiền công độc hại, nguy 

hiểm tháng 09/2015 

24/11/2015 TCKT-DHN  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

Nơi ban 

hành/CC 

Ghi 

chú 

- Danh sách trả tiền công độc hại, nguy 

hiểm tháng 06/2016 

18/8/2016 TCKT-DHN  

H2.02.02.13 Các QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế chi 

tiêu nội bộ 

507/QĐ-DHN 

20/12/2011 

TCKT-DHN  

454/QĐ-DHN 

01/8/2013 

848/QĐ-DHN  

29/09/2014 

1209/QĐ-DHN 

25/12/2015 

890/QĐ-DHN 

29/9/2016 

H9.09.03.08 Bảng tổng hợp dự trù mua sắm TTB 

2011-2016 

2012-2016 VT-DHN  

 

H9.09.03.16 Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo thông qua danh mục mua sắm TTB 

hàng năm 

2012-2016 VT-DHN  

H10.10.01.07 Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 

2016 

20/12/2016 BTTND-

DHN 

 

H10.10.02.07 Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2011 290/TB-BYT 

12/4/2013 

Bộ Y tế  

H10.10.02.09 Thông báo công khai dự toán và quyết 

toán kinh phí năm (Báo cáo chính trị tại 

Hội nghị CCVC hàng năm) 

 

863/DHN-

HCTH 

28/12/2012 

HCTH-DHN  

889/DHN-

HCTH 

31/12/2013 

916/BC-DHN 

30/12/2014 

17/BC-DHN 

12/01/2016 

11/BC-DHN 

09/01/2017 

 
 


