
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT               Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 
    
       Số:  241 /ĐHTDM-VP                             Thủ Dầu Một, ngày  15 tháng  12 năm 2009 

V/v: Báo cáo các nội dung thực 
 hiện quy chế công khai đối với các  
cơ sở giáo dục đại học theo quy định  
tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT 
  
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo  
  
Thực hiện công văn 9535/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các 
cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT, trường 
Đại học Thủ Dầu Một (trước đây là trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương) báo 
cáo như sau: 
  
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 
a). Các chuẩn đầu ra đã công bố: 
Trước đây trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương không ban hành chuẩn đầu 
ra riêng mà căn cứ vào các Quyết định: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006; 
36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007; 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007; 
13/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2006 để xét công nhận HSSV tốt nghiệp.  HSSV 
được công nhận tốt nghiệp có đủ điều kiện tham gia công tác các ngành học, 
bậc học theo chuyên ngành đào tạo. 
  
b). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm: 
   

STT NGÀNH HỌC SĨ SỐ 
TỐT 

NGHIỆP 

SỐ CÓ VIỆC LÀM 

(Trong biên chế nhà 

nước) 

01 SPMN 7 (12+2) 103 83 77 

02 GD mầm non 4 64 59 51 

03 GD tiểu học 6 51 50 50 

04 SP Toán – tin 8 28 25 24 

05 KTCN – vật lý 3 10 9 9 

06 SP Sinh học 2 10 9 9 

07 Tiếng Anh 2 (NSP) 27 24 9 

CỘNG 293 259 229 

  
  
  



Số sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm trong biên chế nhà nước là 
229/293 (đạt tỷ lệ 78,15%); Số sinh viên còn lại (64/293 - tỷ lệ 21,84%) cũng 
được nhận vào công tác ở các trường tư thục và các cơ sở kinh doanh tư nhân. 
  
c). Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: 
Trước đây, Trường CĐSP Bình Dương tiến hành tự đánh giá theo hướng dẫn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký Kiểm định chất lượng giáo dục trường 
Cao đẳng. Theo bộ tiêu chí này có 55 tiêu chí, trong đó: 
- Số tiêu chí đạt yêu cầu 48/55 (88%) 
- Số tiêu chí  chưa đạt yêu cầu 7/55 (12%) . 
  
Cụ thể như sau: 
    

Tiêu 

chuẩn 
Số tiêu chí Chưa đạt Nội dung chưa đạt 

1 2 0   

2 9 1 

Tiêu chí  2.6. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục 

đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên 

trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các 

họat động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng 

các họat động của trường. 

3 6 2 

Tiêu chí 3.4. Chương trình giáo dục được định kỳ bổ 

sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương 

trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà 

tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức 

giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực phát triển kinh tế của địa phương và 

của ngành 

Tiêu chí 3.6. Chương trình giáo dục được định kỳ 

đánh giá và thực hiện cải tiến  chất lượng dựa trên kết 

quả đánh giá 

4 9 3 

Tiêu chí 4.2. Công khai số liệu thống kê hằng năm về 

người tốt nghiệp và có việc làm phù hợp với ngành 

nghề được đào tạo 

Tiêu chí 4.8. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo, 

tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thu nhập sau 

khi tốt nghiệp 

Tiêu chí 4.9. Có  kế hoạch đánh giá chất lượng đào 

tạo đối với người học sau khi ra trường và có kế hoạch 



điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu 

của xã hội 

5 7 0   

6 4 1 

 Tiêu chí 6.4. Thực hiện đánh giá năng lực của người 

tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về 

mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng 

nhân lực của địa phương và của ngành 

7 5 0   

8 7 0   

9 3 0   

10 2 0   

Cộng 55 7   

  
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương đã có kế hoạch đảm bảo chất lượng 
các tiêu chí này. Song, căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/06/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở 
nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, hiện nay nhà trường sẽ phấn 
đấu theo tiêu chí của trường Đại học, do vậy các vấn đề trên chỉ còn là vấn đề 
có tính lịch sử.  
  
2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 
a). Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009: 
  

SốTT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức 

tuyển dụng 

Chức 

danh 
Trình độ đào tạo 

  

  

  

  

  

  

Ghi 

chú 

Tuyển 

dụng 

trước 

NĐ 

116 và 

tuyển 

dụng 

theo 

NĐ 

116 

(Biên 

chế, 

hợp 

đồng 

làm 

việc 

Các 

hợp 

đồng 

khác 

(Hợp 

đồng 

làm 

việc, 

hợp 

đồng 

vụ 

việc, 

ngắn 

hạn, 

thỉnh 

giảng, 

Giáo 

sư 

  

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

  

Trình 

độ 

khác 



ban 

đầu, 

hợp 

đồng 

làm 

việc 

có 

thời 

hạn, 

hợp 

đồng 

làm 

việc 

không 

thời 

hạn) 

hợp 

đồng 

theo 

NĐ 

68) 

  

Tổng số giảng viên, 

cán bộ 

quản lý và nhân 

viên 

320 303 17 0 2 22 119 146 4 29   

I Giảng viên 218 218 0 0 1 19 93 106 0 0   

1 Khoa Sư phạm  87 87 0 0 0 2 33 52 0 0   

a Bộ môn Toán 07 7         2 5       

b 
Bộ môn Hóa-Sinh-

KTNN 
08 8         6 2       

c 
Bộ môn Vật lý-

KTCN 
07 07         5 2       

d Bộ môn Văn học 11 11       1 5 5       

e Bộ môn Sử-Địa 10 10       1 3 6       

f Bộ môn TL, QLGD 13 13         6 7       

g Bộ môn Thể dục 09 09         1 8       

h 
Bộ môn Nghiệp vụ 

Mầm non-Tiểu học 
17 17         1 16       

i Bộ môn CNTT 05 05         4 1       

2 Khoa Môi trường 24 24       3 8 13     
Đang 

lập 

thủ 

tục 

tuyển 

dụng 

3 
Khoa Công nghệ 

Thông tin 
31 31       4 17 10     

4 Khoa Điện-Điện tử 18 18       3 8 7     

5 Khoa Xây dựng 10 10       2 5 3     

6 Khoa Kiến trúc 05 05       2 2 1     

7 Khoa Kinh tế 25 25     1 3 10 12     

8 Bộ môn Ngoại ngữ 12 12         7 5       



9 
Bộ môn Lý luận 

Chinh trị 
06 06         3 3       

II 
Cán bộ quản lý và 

nhân viên 
102 85 17 0 1 3 26 40 4 29   

1 Hiệu trưởng 01 01       1           

2 Phó Hiệu trưởng 02 02     1 1 1         

3 

Khoa, phòng, 

ban, viện, 

trung tâ m.... 

13 13       1 6 6       

4 Nhân viên 86 69 17       19 34 4 29   

  
  
  
b). Cơ sở vật chất: 
  

STT 
Nội dung 

  

Đơn vị 

tính 
Tổng số 

I Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng ha  5.219 

II Số cơ sở đào tạo cơ sở  01 

III Diện tích xây dựng m
2
  11.230,89 

IV Giảng đường/phòng học m
2
  2.359,43 

1 Số phòng học phòng  43 

2 Diện tích m
2
 2.359,43 

V Diện tích hội trường       m
2
   

VI Phòng máy tính     

1 Diện tích m
2
 380,42 

2 Số máy tính sử dụng được máy tính 178 

3 Số máy tính nối mạng ADSL máy tính 178 

VII Phòng học ngoại ngữ     

1 Số phòng học phòng 01 

2 Diện tích m
2
 40,21 

3 

Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên 

các thiết bị, 

thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx) 

Thiết bị   

VIII Thư viện     

1 Diện tích m
2
 300 

2 Số đầu sách quyển 61.765 

IX Phòng thí nghiệm     

1 Diện tích m
2
 360 

2  Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết thiết bị Xem phụ 



bị, 

thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) 

lục 

kèm theo 

X Xưởng thực tập, thực hành     

1 Diện tích m
2
   

2 

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết 

bị, 

thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) 

thiết bị   

XI Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý     

1 Số sinh viên ở trong KTX sinh viên   

2 Diện tích m
2
 3.960 

3 Số phòng phòng  136 

4 Diện tích bình quân/sinh viên m
2
/sinh viên   

XII 
Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo 

quản lý 
m

2
 889 

XII Diện tích nhà văn hóa       m
2
   

XIII Diện tích nhà thi đấu đa năng  m
2
  900 

XIV Diện tích bể bơi m
2
   

XV Diện tích sân vận động m
2
   

  
  
  
3. Công khai thu chi tài chính: 
a) Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học :  
 - Học phí của sinh viên hệ chính quy năm học 2009-2010 : 155.000.000 đồng 
 - Học phí các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mầm non, cán bộ quản lý năm học 2009-
2010 : 96.000.000 đồng 
 - Nguồn thu từ lệ phí ký túc xá năm 2009 : 100.000.000 đồng 
 - Lệ phí tuyển sinh năm 2009 : 138.000.000 đồng 
  
b) Các nguồn thu khác của trường : 
- Nguồn thu từ cho thuê mặt bằng, cơ sở vật chất, thu khác năm 
2009:  50.000.000 đồng 
- Thu liên kết đào tạo đại học năm 2009: 759.696.000 đồng 
  
c) Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên theo dự toán năm 2009: 
11.864.000.000 đồng 
  
d) Trong năm 2009 Trường đã thực hiện chính sách sau: 
    -  Miễn học phí cho 07 sinh viên thuộc diện con thương binh, vùng sâu vùng 
xa, mồ côi cha mẹ; giảm 50% học phí cho 05 sinh viên thuộc diện hộ nghèo. 
     - Trao học bổng cho 480 sinh viên với tổng kinh phí 747.700.000 đồng và trợ 
cấp xã hội cho 42 sinh viên với tổng kinh phí là 49.800.000 đồng. 



  
đ) Kết quả kiểm toán năm 2008 :  
- Ngày được kiểm toán : 11/11/2009 đến 12/11/2009  
- Kết luận kiểm toán: 
      + Xét trên phạm vi kiểm toán và giới hạn kiểm toán, tổ kiểm toán xác định 
tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước 
cấp năm 2008 do đơn vị lập phản ánh đúng thực trạng công tác quản lý tài chính 
và số thực chi của đơn vị 
       + Đơn vị quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách cấp, tiền tài sản của Nhà 
nước theo dự toán được  duyệt và các chính sách, chế độ của Nhà nước quy 
định. Tuy nhiên đơn vị còn chi một số chế độ của địa phương. 
        + Quản lý, sử dụng các khoản thu, chi sự nghiệp: 
Các khoản thu học phí, lệ phí đơn vị sử dụng biên lai thu do chi cục thuế cấp, 
mở sổ theo dõi biên lai đầy đủ, cuối năm quyết toán biên lai đúng quy định. 
        + Chấp hành chế độ kế toán: 
Đơn vị mở các loại sổ kế toán đầy đủ, đúng mẫu quy định tại Quyết định số 
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính; 
 Chứng từ quyết toán lưu trữ đầy đủ; 
 Công tác hạch toán kế toán đơn vị thực hiện theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, 
các khoản thu đều được ghi chép, hạch toán vào sổ kế toán và theo chương, 
loại, khoản, mục của mục lục ngân sách. Tuy nhiên còn tồn tại chưa hạch toán 
các khoản thuế vào tài khoản 333. 
  
e) Thu nhập bình quân/1 tháng của giảng viên; của cán bộ quản lý và của nhân 
viên phục vụ (năm 2008 và ước thực hiện năm 2009) như sau : 
       *  Năm 2008 
- Cán bộ quản lý : 4.700.000 đồng/người/tháng 
- Giảng viên : 2.850.000 đồng/người/tháng 
- Chuyên viên, nhân viên phục vụ : 2.250.000 đồng/người/tháng 
       *   Năm 2009 
- Cán bộ quản lý : 4.800.000 đồng/người/tháng 
- Giảng viên : 2.800.000 đồng/người/tháng 
- Chuyên viên, nhân viên phục vụ : 2.400.000 đồng/người/tháng 
  
4. Về hình thức và địa điểm công khai:  
a) Công khai trên trang thông tin điện tử của trường tại website: 
cdspbinhduong.edu.vn ( website cũ) ; website: thudaumot.edu.vn . 
  
b) Niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính, công khai tài chính tại 
các bảng thông báo của trường và ở vị trí thuận tiện để mọi người tiếp cận dễ 
dàng. 
  



Trên đây là báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở 
giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT của  trường 
Đại học Thủ Dầu Một./. 
  
Nơi 
nhận:                                                                                                        KT.HIỆU 
TRƯỞNG 
- Như trên;                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: VT, VP.                                                                 (Đã ký) 
                                                                                                             
                                                                                                                      ĐOÀN 
NGỌC MIÊN 

 


