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1 Thời khóa biểu các khối học, lịch thi hết môn đối với bộ môn kịp thời và phù hợp BM Toán

2 Ban QLĐT nên chủ động để sẵn sàng có thể tổ chức học sớm cho sinh viên khóa 55 (có thể chia thành nhiều đợt) để
tiết kiệm hội trường học và giảm cường độ lên lớp cho các học phần ngay từ giai đoạn đầu

BM Toán

3 Lưu hành sớm Kế hoạch đào tạo tổng thể toàn khóa, tập trung vào khóa 53 và khóa 54 để Bộ môn chuyên ngành lên
kế hoạch giảng dạy, NCKH hợp lý hơn, Cố vấn học tập có điều kiện tư vấn hiệu quả hơn cho sinh viên. BM Đầu tư TC

4
Đối với giảng dạy môn Marketing căn bản cho lớp chất lượng cao: Do BM chỉ có một GV đủ tiêu chuẩn giảng cho 
lớp chất lượng cao, kính đề nghị Ban QLĐT xếp lịch các lớp lệch nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho BM có thể 
hoàn thành tốt nhiệm vụ Học viện giao

BM Maketting

5 Đề nghị Ban Quản lý Đào tạo ghi giờ giảng theo giờ kế hoạch khi xây dựng kế hoạch giảng dạy cho Bộ môn, đề nghị
thống nhất số phút giảng/tiết

BM Nghiệp vụ
Ngân hàng

6 Để nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa, BM Kế toán tài chính mong muốn nếu có thể sắp xếp lịch học môn Tài
chính doanh nghiệp trước hoặc song song với môn Kế toán tài chính

BM Kế toán TC

7

Do số lượng giảng viên của BM ít (15 người) lại có những môn học/học phần xếp lịch thi các lớp vào cùng một ca
(như Kế toán xây lắp, Kế toán quản trị, Kế toán tài chính 4) nên số lượng cán bộ huy động coi thi từ đơn vị khác
nhiều (15 người) dẫn đến khó khăn cho việc tổ chức thi. Vì vậy nếu bố trí thành 2 ca thi thì sẽ thuận tiện hơn cho
việc huy động và phân công CBCT.

BM Kế toán QT

8 Cần làm rõ là sinh viên dự thi môn học ACCA thì điểm kết thúc môn học do BM phụ trách với điểm để xét lấy 
chứng chỉ ACCA

BM Kế toán công

9 Đề nghị Ban Quản lý đào tạo xem xét xếp lớp học theo tín chỉ với sĩ số phù hợp cho các kỳ học  và cân đối tổng số 
lớp học giữa đợt 1 và đợt 2 đồng đều để đảm bảo chất lượng dạy và học tiếng Anh.

BM Ngoại ngữ

10 Việc bố trí các giảng đường cần được sử dụng triệt để nhằm tiết kiệm chi phí thuê phòng học bằng cách bố trí đan
xen các khóa, các lớp có thể lệch nhau khoảng 2-3 tuần. Khoa TCQT

11 Khi sắp xếp lịch thi với các khoá thi ít môn - nếu có thể được, nên xem xét việc tăng thêm thời gian ôn thi cho
 sinh viên, thay vì sau khi ôn và thi xong, sinh viên được nghỉ sớm, chờ đợt học tiếp. Khoa TCDN

12 Trong học kỳ tới, 3 GV của BM sẽ nghỉ sinh. Vì đặc thù BM LTTD ít GV và phải giảng dạy 12 đầu môn học, BM
LTTD đề nghị Ban QLĐT tạo điều kiện bố trí lịch giảng, coi thi phù hợp với nguồn lực GV của bộ môn.

Khoa Ngoại ngữ
BM LTT&Dịch

BAN QLĐT
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BAN QLĐT 13 Ngoài các công tác sự vụ đã được làm tốt rất mong Ban Quản lý đào tạo nói riêng và Học viện nói chung cần có
 một thời lượng giành cho chuyên mục hoặc nội dung về chiến lược đào tạo trong các Hội nghị giao ban

BM KT Lượng

14 Việc giảng dạy các môn học theo mô hình tín chỉ, nhiều bộ môn đã thực hiện triển khai. Đề nghị Học viện tổ chức
các buổi hội thảo, hội nghị để đúc rút, trao đổi kinh nghiệm và cho triển khai đến các môn học khác chưa áp dụng

BM Tin học cơ sở

15 Cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và
hạn chế tiêu cực trong thi cử.

Khoa TCQT

16 Cần nghiên cứu bổ sung quy định về xử lý vi phạm đối với hành vi sử dụng tài liệu vi phạm bản quyền của sinh viên
vào Quy chế quản lý sinh viên. 

Khoa Tại chức

17 Tiếp tục đẩy mạnh công tác cố vấn học tập cho sinh viên, triển khai những hoạt động ngoại khóa hỗ trợ học tập,
 nghiên cứu khoa học thông qua Đoàn TN, Hội SV, câu lạc bộ. 

Viện Đào tạo 
Quốc tế

18
Tư vấn cho Ban GĐ chủ trương và quỹ thời gian bồi dưỡng kiến thức toán sơ cấp  cho sinh viên Lào thông qua 
chương trình bổ túc tiếng việt. Vì hiện tại kiến thức toán sơ cấp của các sinh viên Lào ở mức thấp hơn nhiều so với 
sinh viên Việt nam

BM Toán

BAN TCKT 19 Đối với các lớp học lại, học cải thiện đề nghị có phương án thanh toán sớm BM KTQT

BAN TCCB 20 Khoa Ngoại ngữ mong muốn được cử giáo viên đi tập huấn để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục theo hướng chuẩn 
đầu ra. Khoa Ngoại ngữ

21
Môn học Quản trị kênh phân phối đã được giảng dạy cho sinh viên ngành Marketing cho đến nay được 8 khóa, 
song bộ môn đăng ký nâng lên thành giáo trình trong kế hoạch NCKH năm 2017 song chưa được giao. Kính đề nghị 
Hội đồng khoa học HV bổ sung trong kế hoạch NCKH năm 2017.

BM Maketting

22 Nên cho sinh viên hệ CLC viết chuyên đề khoa học để tính vào khối lượng nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất
lượng đầu ra và khối lượng khoa học theo chương trình CLC.

BM Kế toán công

23
Đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên, đề xuất triển khai viết bài báo NCKH Sinh viên bằng Tiếng Anh trong 
các hội thảo khoa học khoa, trên Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học của Học viện cần có mục bài báo tiếng Anh 
riêng.

Đoàn TN

24
Về công tác NCKH, đề nghị Ban QLKH, Học viện có định hướng rõ hơn về phương thức thực hiện nhiệm vụ chuẩn
 bị tài liệu, bài giảng, giáo trình cho các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành phải giảng bằng tiếng Anh phục vụ 
giảng dạy chương trình chất lượng cao

Ban TCCB

BAN CTCT & 
SINH VIÊN

BAN QL KHOA 
HỌC
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HỘI ĐỒNG 
KH & ĐT 

HỌC VIỆN
25

Bộ môn LT tiếng & dịch kính đề nghị xem xét và cho phép 3 môn F1-F3 của ACCA vào thay thế 1 số môn thuộc
khối kiến thức chuyên ngành và kiến thức bổ trợ nhằm đảm bảo tính thống nhất trong chương trình giảng dạy cho
sinh viên CN51 và tạo điều kiện cho sinh viên học song ngành và làm nghề sau khi ra trường; cử GV đi đào tạo để
có thể giảng được môn F1 và sau đó là F2 và F3 của ACCA.

Khoa Ngoại ngữ
BM LTT&Dịch

26
Nhiều máy chiếu và máy tính ở các giảng đường đã quá cũ hoặc hỏng từ lâu mà chưa được thay thế, như máy chiếu 
HT 203, máy tính ở HT 305B. Bộ phận giảng đường đã rất linh hoạt trong việc bố trí hội trường có máy chiếu tốt 
cho GV. 

BM Maketting

27 Phần lớn máy chiếu ở Tuổi Hoa quá nhỏ, nhiều giắc cắm của máy chiếu không đạt tiêu chuẩn, mất nhiều thời gian 
chuẩn bị cho việc giảng dạy và thảo luận tại lớp nên cần sớm thay mới .    

BM Định giá TS

28
Phòng học 111,112 của Tuổi hoa không nên đưa vào sử dụng vì vị trí gần nhà vệ sinh, đằng sau gần ruộng, cửa ra
vào hẹp, quá sát với phòng học của dãy trên, phòng học này nghe tiếng của phòng học kia, ẩm thấp nhiều muỗi,
không đảm bảo tiêu chuẩn phòng học của một trường đại học.

BM KT Lượng

29 Bộ phận chức năng, định kỳ làm vệ sinh và bảo dưỡng tủ đựng máy tính trong các giảng đường học (một số tủ để bụi 
bẩn bám quá nhiều)

BM Toán

30 Một số bục giảng gỗ ở Tuổi Hoa đã gẫy, hỏng trông nhếch nhác cần thay mới . BM Định giá TS

31 Đề nghị kiểm tra và sửa chữa các thiết bị dạy học ở một số giảng đường đang bị hỏng, ví dụ: HT A11 và A6 BM QLTTC

32 Một số hội trường bóng điện bị hỏng, ổ điện cắm không tiếp xúc cần kiểm tra thay thế kịp thời phục vụ cho việc
giảng dạy, nhất là học buổi tối ( ca 3)

BM Kiểm toán

33 Cần quan tâm kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế điều hòa phòng học B7, B8 phòng học rất nóng thời điểm tháng 5, 
tháng 6 học không hiệu quả (hôm nào nhiệt độ ngoài trời cao không thể giảng và học được)

BM Kiểm toán

34 Đề nghị  có kế hoạch dần dần lắp đặt rèm cửa tại giảng đường chính ở Đức Thắng để việc sử dụng máy chiếu 
projector hiệu quả hơn.

Khoa Tại chức

35

Tiếp tục tăng cường kiểm tra và khắc phục các hạn chế về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy như:
Camera, đèn chiếu, mic, máy tính tại các phòng học, vệ sinh phòng nước khu vực xung quanh hội trường học. Hiện
đại hóa các trang thiết bị tại giảng đường Phan Phù Tiên, đáp ứng nhu cầu học tập theo mô hình đào tạo chuẩn quốc
tế.

Viện Đào tạo 
Quốc tế

36 Về cơ sở vật chất, tại địa điểm liên kết Mỹ Đình bị ảnh hưởng từ việc tổ chức sự kiện ở trường Việt - Úc, phòng học 
tại Mỹ Đình rất nóng vào mùa hè.

BM Nghiệp vụ
Ngân hàng

BAN QTTB
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BAN QTTB 37
Hiện nay máy photo của Khoa đã hỏng hơn 1 học kỳ, không thể sửa được; trong khi khối lượng công việc quản lý
sinh viên của khoa lớn (gần 3.200 sinh viên), nhu cầu phô tô tài liệu và bảng điểm nhiều. Đề nghị thay máy photo
mới.

Khoa TCDN

TTGD 38 Cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra các kỳ thi, kỷ luật phòng thi, việc cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ coi
thi…

BM KT Lượng

39 Hệ thống mạng Interet của Học viện cần được nâng cấp lại đường truyền để phục vụ cho công tác quản lý và giảng
dạy tốt hơn vì hiện tại tốc độ truyền rất chậm và rất hay nghẽn mạng.

Khoa TCQT

40 Nhanh chóng rà soát và thay thế kịp thời một số máy chiếu đã cũ, bị mờ, đổi màu nhìn không rõ. BM Kiểm toán, 
BM Tin học cơ sở

41

Trung tâm thông tin cần tăng cường việc bảo dưỡng máy thực hành sau mỗi buổi thực hành ( ít nhất 1 tuần kiểm tra 
1 lần đối với những  lúc có nhu cầu sử dụng phòng thực hành cao điểm). Hạn chế tối đa các máy không sử dụng 
được do lỗi phần mềm. Hiện nay có phòng thực hành chỉ có hơn 1/2 số máy có thể sử dụng để thực hành (ví dụ 
phòng 106 PM) gây khó khăn không đáng có cho giáo viên hướng dẫn thực hành và sinh viên

BM Tin học cơ sở

42

Đề nghị Trung tâm thông tin nhắc nhở cán bộ coi thi phải trực tại phòng máy trong suốt thời gian thi trắc nghiệm ( 
hiện tại có hiện tượng khi ca thi trắc nghiệm ổn định , một số cán bộ của TTTT đã rời khỏi phòng thi và khi có máy 
tính trục trặc thì phải mất 1 thời gian nhất định để chờ CBCT quay trở lại khắc phục ảnh hưởng đến tiến độ của ca thi 
và của sinh viên dự thi).

BM Tin học cơ sở

43 Trang bị máy tính cá nhân phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên vì máy tính chung tại các giảng đường 
chất lượng kém.

BM Nghiệp vụ
Ngân hàng

44

Thư viện nên làm việc theo chế độ 3 ca thay vì chỉ làm việc trong giờ hành chính như hiện nay, mở rộng các hình
thức cho mượn, cho thuê giáo trình, sách tham khảo. Nên bố trí số lượng giáo trình đầy đủ để tất cả các sinh viên đều
được mượn giáo trình tránh tình trạng hiện nay chỉ bố trí 70% giáo trình cho mượn để hạn chế tình trạng dùng sách
photo trước cổng trường. Nên đầu tư thêm máy photo cho thư viện để phục vụ photo (có thu phí) cho những sách, tài
liệu, giáo trình không đủ để cho mượn.

Khoa Thuế & HQ
BM Nghiệp vụ

 Hải quan

45
Tài liệu cung cấp cho SV khác so với bình thường thì tài liệu lớp CLC môn học ACCA là nhập hàng năm trước khi
học mới đảm bảo cập nhật, vậy đơn vị nào sẽ theo dõi và làm việc này vì cần tính đến sự cập nhật, đủ tài liệu và thời
gian, kinh phí

BM Kế toán công

TTTT

TTTT

THƯ VIỆN
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THƯ VIỆN 46

Nên rà soát lại quy chế mượn, trả sách, sử dụng sách tại thư viện tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên để thu hút
sinh viên sử dụng sách, giáo trình của Học viện, tránh tình trạng giáo trình ứ đọng lại quá nhiều khi tái bản giáo trình
trong khi đó giáo trình được sinh viên sử dụng chủ yếu hiện nay là giáo trình photo trước cổng trường. Điều này vừa
lãng phí tiền bạc vừa không đảm bảo bản quyền của Học viện và quyền sở hữu trí tuệ của giáo viên biên soạn giáo
trình.

Khoa Thuế & HQ
BM Nghiệp vụ

 Hải quan

44
Các Khoa, bộ môn, đặc biệt là các thầy cô giáo chủ biên giáo trình, tham gia biên soạn giáo trình phải có ý thức tự
mình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình bằng cách yêu cầu sinh viên lên thư viện mượn sách, hoặc thuê, hoặc
mua giáo trình, không để cho sinh viên ngang nhiên học sách photo do chính mình biên soạn.

Khoa Thuế & HQ
BM Nghiệp vụ

 Hải quan

45
Đề nghị các bộ môn quản lý chuyên ngành nghiệp vụ và cán bộ hướng dẫn NCS quản lý chặt chẽ tiến độ nghiên cứu
đề tài luận án của NCS, phối hợp chặt chẽ với Khoa SĐH trong việc quản lý giờ lên lớp của học viên cao học nhằm
phát hiện và xử lý kỷ luật kịp thời những trường hợp học viên cao học nhờ người khác học hộ

Khoa SĐH

46 Các bộ môn cũng cần nhắc nhở giáo viên không để sinh viên công khai sử dụng tài liệu vi phạm bản quyền. Khoa Tại chức

47

Mặc dù Luật Giáo dục đại học không phân biệt các hình thức đào tạo nên về mục tiêu, chương trình, nội dung đào
tạo không phân biệt hình thức đào tạo chính quy với hình thức đào tạo vừa làm vừa học, song đối tượng học hệ vừa
làm vừa học rất đặc thù nên đề nghị các bộ môn chọn cử giáo viên phù hợp để giảng dạy các lớp đại học vừa làm
vừa học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học và hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học.

Khoa Tại chức

48

Các Khoa quản lý sinh viên phối kết hợp với Ban Công tác chính trị & sinh viên, Đoàn thanh niên Học viện tăng
cường giáo dục ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với môi trường học tập, môi trường sống tại Học viện (không
tiếp tay cho các hàng photo về các bài giảng sile, các câu hỏi, bài tập, đề cương ôn thi, đề thi để tạo thành các bộ
phao, phỏm bán tràn lan trước cổng trường; Không ngồi ăn quà vặt dưới lòng đường trước cổng trước, gây ách tắc
giao thông v.v…).

Khoa Thuế & HQ
BM Nghiệp vụ

 Hải quan

49 Đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn chủ động, phối hợp hơn nữa trong việc điều động, phân công cán bộ coi thi (nhất là 
các môn thi vào buổi tối, ngày thứ 7, Chủ nhật ) để đảm bảo đủ cán bộ coi thi theo đúng quy định.

Ban TTGD

50
Hiện nay, xuất hiện nhiều trang mạng về học hộ, thi hộ (sinh viên của Học viện cũng đã tham gia), vì vậy đề nghị
các Khoa, Bộ môn quán triệt đến cán bộ, giảng viên thực hiện đúng quy chế (kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ của
sinh viên như thẻ sinh viên, chứng minh thư ), tránh tình trạng sinh viên nhờ người khác học hộ, thi hộ.

Ban TTGD

51 Đề nghị lãnh đạo các đơn vị nhắc nhở cán bộ, viên chức đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ Ban TTGD

CÁC KHOA, 
BM
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Ý KIẾN

52

Về chấp hành kỷ luật phát ngôn, kỷ luật lao động: đề nghị các Ban chức năng, các Khoa quản lý chuyên ngành có sự
quan tâm nhiều hơn đến công tác phổ biến các cơ chế, chính sách của Học viện; định hướng nhận thức của cán bộ,
giảng viên về các chương trình đào tạo của Học viện nói riêng, các hoạt động của Học viện nói chung để xã hội có
sự hiểu biết, đánh giá đúng về công tác đào tạo, NCKH của Học viện Tài chính.

Ban TCCB

53

Các đơn vị/cá nhân cần tích cực, chủ động hơn nữa sử dụng mạng máy tính trong công việc, đặc biệt là sử dụng 
thư điện tử (email) để gửi – nhận tài liệu, góp ý các văn bản; cần quan tâm hơn nữa đến các biện pháp đảm bảo an 
toàn, an ninh thông tin bằng cách: sử dụng mật khẩu (mật khẩu truy cập phần mềm, email, điện thoại,…) phức tạp 
(có ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ và số, ký tự đặc biệt hoặc chữ hoa kết hợp với chữ thường); thường xuyên thay đổi 
mật khẩu và cập nhật trương trình diệt virus.

TT Thông tin

54 Việc xét và ký đơn hoãn thi nên giao về cho các khoa quản lý sinh viên. Khoa QTKD

CÁC ĐƠN VỊ 
LIÊN QUAN

(QTTB, TTGD, 
Đào tạo)

55
Còn một số điểm liên kết giảng dạy với Học viện điều kiện phòng ốc khó khăn. Công tác tổ chức phối hợp với giáo
viên giảng dạy kém . Rất mong nhà trường quan tâm đến các địa điểm liên kết đào tạo để đảm bảo tốt quyền lợi dạy
và học cho giáo viên, sinh viên. 

BM KT Lượng

CÁC KHOA, 
BM
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