
BO GIAO DVC  VA DAO TIO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIXNG OH NGUYEN TAT THANH Dc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

SL /KH-NTT TP. HCM ngày.2,2JhángOnãm 2021 

KE HOACH 

V vic trin khai cong tãc tçr dánh giá Chirong trInh dào to ngành Cong ngh 

k5' thut Co din tfr 

1. Hi ctong tir danh giá 

1.1. Than/i phn Hf3i cuing TDG 

Hôi dng TDG CTDT nganh Cong ngh K thut Ca din t1r &rçYc thành 1p theo Quyê't 

djnh s )../QD-NTT ngày .Q7O2/2O21 cüa Hiu tru1ng Trung DH NTT, gm cO 19 

thành viên. 

1.2. Ban t/,u' kj5 và các nh,óm cong tác cli uyên trách 

Giüp vic cho Hi dng TDG CTDT CNKT Ca din ti:r là Ban thu k và các nhOm cong 

tác chuyên trách ducc thành 1p theo Quyê't djnh s .).i3/QD-NTT, ngày £2IO2I2O2 1 cüa 

Hiu tru1ng TruOng DH NTT. 

1.3. Phân cong tliy'c /iin 

STT Noi dung Nhóm chiu 
.; trach nhiçm 

Ghi chu 

Phân I: Khái quát 

Nhóm 1 
Nhóm 2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

Dt van dê và Tong quan chung. 

2 
Phan II: Tu danh gia theo cac tieu 

NhOm 1 
Nhóm2 
Nhom3 
Nhom4 
Nhóm 5 

, . 
Mo ta, Diem math, Diem ton tai, va 
Ke hoach hath dong. 

., 
chuan, tieu chi 

3 

Thu thp minh chirng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chuân 1 
- Tiêu chuân 2 
- Tiêu chuân 3 

Nhóni I 

- Mic tiêu và chuân dâu ra cUa 
CTDT; 

- Bàn mô tá CTDT; 
- Cu trüc và nii dung chrnmg trith 

dy hoc. 

4 

Thu thp minh chtrng & vi& 
báo cáo 

- Tieu chuan 4 
- Tiêu chun 5 

Nhom2 

- Phucing pháp tip cn trong dy Va 
hoc; 

., 
- Danh gia ket qua h9c tp cua ngucn 

hoc; 

S 
Thu thp minh chfrng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chuân 6 
Nhóm 3 

- Di ngü giàng viên, nghiên ciru 
viên; 

- Di ngü nhân viên. 
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STT Ni dung Nhóm chiu 
trách nhiêm Ghi chit 

- Tiéu chun 7 
- Tiêu chun 8 

- Nguii h9c và hot dng h trçi 
ngu?i hçc 

6 
Thu thp minh chfrng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chun 9 
Nhóm 4 - CG sà vt chit vá trang thit bj. 

Thu thp minh chfrng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chun 10 
- Tiêu chun 11 

Nhóm 
- Nâng cao cht hxçing 
- Kt qua du ra 

8 - Phn III: Kt luân 

NhOm 1 
Nhóm 2 
Nhóm 3 
NhOm 4 
Nhóm 5 

- Tom tt nhung diê'm mgnh và 
nhUng diê'm can phát huy; 

- Tom tt nhng diê'm tn tgi và 
nhU'ng vá'n dê cdn cái tié'n chá't 
lwçmg; 

- K hoQch cal tiê'n ch.t hrcing 
CTDT; 

- Tang hcp kt qua TDG CTDT. 

9 - Phn IV: Phii luc 

Nhóm 1 
Nhóm 2 
NhOm 3 
Nhóm 4 
NhOm 5 

- Co s& dU 1iu kim djth chat luçmg 
giáo ditc CTDT; 

- Các tài 1iu liênquan: Quyt djnh 
thành 1p Hi dông TDG, Ban thu 
k và các nhOm cong tác chuyên 
trách; K hoach TDG; Bang biu, 
tng hçp thng kë,...; 

- Danh miic minh chirng. 

2. Kê hoich huy dng các nguôn 1irc 

Xác djnh (i) các ngun nhân hrc, co sO' vt chat và tài chInh cn cung cp cho trng 

hoat dng TDG và (ii) thO'i gian thirc hin. 

2.1. N/ian 4c 

Ngoài các thành viên cüa Hi dng TDG ngành CNKT Co din tà, Ban thu k và các 

nhóm cong tác chuyên trách, Nhà tru?Yng cO th huy dng them can b, nhân viên và giáng 

viên tir các don vj trong TruO'ng tity tInh hInh th?c t khi trin khai cong tác TDG. 

2.2. Ccr so' v(ul chat 

Các nhOrn chuyên trách tn diing co sO' vt chat hin cO tai  các don vj; vic mua sm 

them trang thi& bj cn thi& cho cong tác TDG duc xem xét trên cc sO' các d xut gi:ri PhOng 

K hoach Tài chInh, PhOng Quãn trj thit bj. 

2.3. Tài cln'n/, 

Kinh phi trin khai cong tác TDG grn các khoãn chi tp hun cho cong tác TDG, th 

chirc hOi  nghj/ hi thão, thuê chuyên gia tu vn, tharn gia dánh giá ngoài... 
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3. Kê ho3ch thu thãp thông tin tir các nguôn ngoài Trtrô'ng 

Nu CO nhu câu thu thtp thông tin tir các ngun ngoài tnrâng, Ban thu k và cãc cong 

tác nhóm chuyên trách së d xutt ciii th: TT—MC gI? O ngun nào? Trong thai hrcng là bao 

lâü? Vâi kinh phi và s luçmg ngui th?c hin là bao nhiêu? 

4. K hoch thuê chuyên gia ngoài 

Trong qua trinh trin khai cong tác TDG, Nhà trung cO th thuê chuyên gia d tu van 

cho mit s cOng dotn cn thi&. 

5. ThOi gian biu 

STT Ni dung cong vic 
Thô'i gian 
thtrc hin 

Doii vj 
thirc hin 

Don vj 
phi hqp 

1. Thành 1p H3i ctEng TDG và 1p K hozcIi TDG CTDT CNKT Co itien tu' 

1.1 

- COng b Quyé't d/nh thành 1p Hi dng TDG, 
Ban thu k và các nhóm cong tác chuyên trác 
CTDT k5 su ngành CNKT Co din tü 

- Ph bin chñ truong, mvc  dIch, phm vi, và 
thii gian trin khai cOng tác TDG. 

01/2021 Ban Thu k 
Các nhóm 
cOngtác 

chuyên trách 1.2 - Cong b K hoich TDG CTDT CNKT Co 
din t1r 

1.3 
- Tháo lun và phân cong thim vi ci th cho 

trng thành viên cüa Hi dng TDG, Ban thu 
k và các nhóm cong tác chuyên trách. 

2. Vi& Báo cáo TDG, thu thp thông tin — mink cli á'ng và C'o so dü' lieu kiêm djnh chit lu'9ng 
giáo dc CTDT CNKT Co dien tü' 

2.1 

- Dcc k' và hiu rO ni ham (các) tiêu chu.n và 
cách thirc thu thp — xây dirng thông tin — 
minh ching (vit tht là TT—MC) d dam báo 
sir phü hçp vO'i các yêu c.0 trong tfing tiëu chI 
cña (cac) tiêu chun. 

12/2020  — 
01/2021 

Các nhOm 
cOng tác 

chuyên trách 

Ban thu 
k 

2.2 - Thu thp Co s dU lieu kim djnh cht hrqng 
giáo diic (Phii 1itc 8). 

01/202 1 — 
03/2021 

Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 

Ban thu 

2.3 - Thu thp thông tin minh chrng và vit Báo 
cáo tir dánh giá CTDT CNKT Co 

01/2021  — 

03/2021 

Các nhOm 
cOng tác 

chuyên trách 

Ban thu 
k 

- 

td 

* 
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STT Ni dung cong vic 
ThOi gian 
thkrc hin 

Don vj 
th'c hin 

Don vi 
phi hyp 

2.4 

- Tong hcip phn ni dung báo cáo cüa (cac) 
tiêu chun, ma hóa TT—MC và 1p Danh m1ic 
ma TT—MC thành Báo cáo TDG CTDT 
CNKT Co din ti'r 

03/202 1 Ban thu k 

Các nhóm 
cong tác 
chuyên 
trách 

3. Cong bó Bdo cáo TDG CTDT CNKT Ci ctin tá' 

3.1 
- Thão Cong van ph bin Báo cáo TDG CTDT 

CNKT Co din tir trong phrn vi nôi bô 
Tru?mg DH NTT d 1y kin gop . 

03/2021 
: 04/202 1 

Ban thu k 

Các nhóm 
cong tác 
chuyên 
trách 

3.2 

- TIch hçip các gop 2, tin hành rà soát - chinh 
sira và cQ.p nht Danh miic ma TT—MC 
hoàn thành Báo cáo TDG CTDT CNKT Co 
diên t1r sau gop

. 

Ban thu k 

Các nhóm 
cong tác 
chuyên 
trách 

3.3 
- H9p, xem xét và thông qua Báo cáo TDG 

CTDT CNKT Co din t11; cOng b chInh thirc 
trong toàn Trung. 

Ban thu k 

Hi dong 
TDG, 

Các nhóm 
cong tác 
chuyên 
trách 

4. Báo cáo co quan chü quãn và B GD&DT 

4.1 

- Thão Cong van gi~i Cic Quan 1 ch.t 1ung, 
B GD&DT v viêc hoàn thãnh Báo cáo TDG 
CTDT CNKT Co din tir ciia TruO'ng DH 
NTT (dInh kern Báo cáo TDG); 

- Luu van ban ti Trung tam Thông tin - Thu 
vin cüa Tru?mg theo quy djnh. 

04/202 1 PhOng DBCL 

5. Bang k dánh giá ngoài chInh thfrc 

5.1 
- Thão Cong van giri Trung tam KDCLGD v 

vic thAm djnh Báo cáo TDG CTDT CNKT 
Co din tir Trung DH NTT. 

04/2021 - 
06/202 1 

Phông DBCL 

5.2 

- Rà soát - chinh sCra Báo cáo TDG CTDT 
CNKT Co din tCr theo k& qua thm djnh SO 

b và gUi 1a Báo cáo TDG CTDT CNKT Co 
diên tCr da hoàn thành. 

Các nhóm cOng 
tác chuyên 

trách 
Ban thu k 

.HANH1 
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STT Ni dung cong V1C 
Thôi gian 
thçrc hin 

Do'n vj 
thirc hin 

Don vj 
phôi hqp 

53 
- K hçip dng dánh giá ngoài chInh thirc CTDT 

CNKT CG din ttr Tnring DH NTT vOi Trung 

tam KDCLGD. 

Hiu truâng 
Phông 
DBCL 

54 

- Gui Hp dng k kt dánh giá ngoài chInh 
thirc (dInh kern file word và file PDF Báo cáo 

TDG dã dugc Trung tam KDCLGD thm 
djnh, chun bj dánh giá ngoai) v Ciic 

KT&KDCLGD, B GD&DT. 

Phông DBCL 

- Chun bj dánh giá ngoài chInh thirc CTDT 
CNKT Ca din tr Trung DH NTT. 

Hi dng TDG, Ban thu k 
va cac nhóm cong tác 

chuyên trách 

Trên dày là KI hoQch trin khai cong tác t1r dánh giã Chuang trInh dào to ngành CNKT 

Co din tfr cüa Trueing Dti h9c Nguyn Tt Thành theo B5 tiêu chudn dánh giá chdt ling 

cüa Bô GD&DT, Nhà trung d nghj tAt ca cac các nhan và dcm vi cO lien quan nghiem tüc 

trin khai thirc hin k hoch nêu trên d Nhà trung có dü diu kin d dãng k kim djnh 

chmnh thirc theo lô trInh,r 
/2 

No'i nhán: 
- Ban Giám hiêu (d b/c); 
- Hi ding TDG, Ban TK, Nhórn CT; 
- Các dan vj có lien quail; 
- Lu'u: VT, Khoa, P.DBCL. 
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