
BO GIAO DVC  VA DAO TO CONG HOA XA 119! CHU NGHA VIT NAM 
TRUNG DH NGUYEN TAT THANH Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

S&JO /KH-NTT TP. HM ngàyL2 thông O2 nãm 2021 

KE HOiCH CV  THE 
V vic triên khai cong tác tr dánh giá Chtro'ng trInh dào t,o 

Cu' nhãn ngành Vit Nam hQc 

1. Mic dIch tr danh giá 

Thirc hin Ke hogch Dam báo chat lucrng (vit tat là DBCL) näm hQc 2020-202 1 cüa 

Trung Dti hçc Nguyn Tat Thành (vit tat là DH NTT); 

Nhm câi tin, nâng cao chat lucing Chu'o'ng trInh dào to (vit tat là CTDT) Ct nhOn 

Vit Nam hQc (viêt tat là VNH) thrc nhn din tir cong tác tçr dánh giá (vit tt là TDG); 

Dàng k dánh giá ngoài cAp CTDT va däng k kim djnh chAt kr'ng theo k hoch 

chung cüa B Giáo dijc và Dào tto (vit tAt là GD&DT). 

2. Phim vi tur dánh giá 

Dánh giá các hott dng cüa don v thirc hin CTDT theo tiêu chun dánh giá chAt krcng 

CTDT do B truO'ng B GD&DT ban hành trong mt chu k' kim djnh chAt liscing. 

3. Cong c1I ty dánh giá 

Cong cii TDG là Thông tw 04/2016/TT-BGDDTngày 14/3/2016 ban hành Quy djnh v 

tiêu chuá'n dánh giá chO't hccrng CTDT cOc trInh d5 giáo dic dgi hQc và các tài lieu huOng dn 

gôm: 

Thông tic sd 38/2013/TT-BGDDTngày 29/11/2013 cüa B truâng B GD&DT ban hành 

Quy djnh v quy trmnh và chu k' kim djnh chAt krçing CTDT cüa các trithng di h9c, 

cao dAng và trung cAp chuyên nghip; 

Cong vOn sO' 1074/KTKDC'LGD-KDDH ngOy 28/6/2016 hung dn chung v sir diing 

tiêu chuAn dánh giá chAt lung CTDT các trInh d cüa GDDH; 

COng vOn s 1075/KTKDC'LGD-KDDHngày 28/6/2016v vic hrnng dn TDG CTDT; 

Cong vOn s 1669/QLcL-KDc'LGD ngày 3 1/12/2019 v vic thay th Tài lieu dánh giá 

chAt luçng CTDT các trmnh d cüa GDDH ban hành kern theo Cong van s 769/QLCL-

KDCLGD. 

4. Hi dông tir dãnh giä 

4.1. Thành p/i En Hi dEng TDG 

Hi dng TDG CTDT Ngành Vit Narn hQc duqc thành 1p theo Quy& djnh cUa Hiu 
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truàng Trung DH NTT, grn có 21 thành viên (danh sách dInh kern). 

4.2. Ban thu' kj và cdc nhóm cong tác cli uyên track 

Giüp vic cho Hi dng TDG CTDT Ngành Vit Narn h9c là Ban thu k va các nhórn 

cong tác chuyên trách dirçirc thành lap theo Quyt djnh cüa Hiu truâng Tru&ng DH NTT. 

4.3. Phân cong thrc I,in 

STT Ni dung 
Nhóm chiu 
trách nhim 

Ghi chil 

Ph.n I: Khái quát Nhóm 1 - Dt v.n d và Tng quan chung; 
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Phn II: Tr dánh giá 
- Mo tá, Diem mrth, Diem ton ti, và Kê 

hoach hành dng; Tir dánh giá; 
theo các tiêu chun, 
tiêu chI 

- Tiêu chun 1 (O3TC) 
- Tiêu chun 2 (O3TC) 
- Tiêu chun 3 (O3TC) 

NhOm 1 
- Muc tiêu và chun du ra cüa CTDT; 
- Bàn mô tá CTDT; 
- Cu trüc và nti dung chuang trmnh dy hçc; 

- Tiêu chun 4 (O3TC) 
- Tiêu chun 5 (OSTC) Nhóm 2 

- Phuong pháp tip can  trong dy và hçc; 
- Dánh giá kt qua h9c tp cüa ngui hoc; 

- Tiêu chu.n 6 (O7TC) 
- Tiêu chun 7 (OSTC) 

Nhóm 3 
- Di ngü giáng viên, nghiên ciru viên; 
- Di ngU nhân viên. 

- Tiêu chun 8 (O5TC) 
- Tiêu chun 9 (O5TC) 

NhOm4 
- NguO'i h9c và hot dng h trg ngiR'ii hçc; 
- Co sâ vat  chat và trang thiêt bj; 

- Tiêu chun 10 (O6TC) 
- Tiêu chun 11 (O5TC) 

Nhóm5 
- Nâng cao ch.t lung; 
- Kêt qua dâu ra; 

3 Phn III: Kt luân NhOm 1 

- TOm tat nhüng dim mnh và nhüng dim 
cn phát huy; 

- TOm tt nhung dim tn tai  và nhUng v.n d 
can cãi tiên chat luqng; 

- K hoach cái tin chat lucing CTDT; 
- Tng hcrp kt qua TDG CTDT; 

4 Phn IV: Phii 1itc NhOm 1 

- Co sâ dü lieu kim djnh chat lucing giáo diic 
CTDT; 

- Các tài lieu lien quan: Quy& djnh thành lap 
Hôi dng TDG, Ban thu k và các nhóm 
cong tác chuyên trách; K hoch TDG; 
Bang biu, tng hçp thng kê,...; 

- Danh mvc  minh chirng. 

5. Ké hoch huy dng các nguôn hyc 

Xác djnh (i) các ngun nhân lirc, co s& vat  chat và tài chInh cn cung cap cho tüng hott 

dng TDG và (ii) th?yi gian thuc hiên. 
I, 

C, 

IRU 
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5.1. N/ian ly'c 

Ngoài các thành viên cüa Hi dng TDG Ngành Vit Nam h9c, Ban thu k và các 

nhóm cong tác chuyên trách, Nhà trung có th huy dng them can b, nhân viën vã giãng 

viên tir các don vj trong Trithng tüy tinh hinh thirc t khi trin khai cong the TDG. 

5.2. Co so vIt cithi 

Các nhOrn chuyên trãch tn diing co sr vt chat hin cO tti các don vj; vic mua stm 

them trang thi& bj cn thi& cho cong tác TDG duc xem xét trên co sâ các d xut giri PhOng 

K hotch Tài chInh, PhOng Quãn trj thit bj. 

5.3. TàichInh 

Kinh phi trin khai cong the TDG gm các khoãn chi tp hun cho cong tác TDG, t 

chirc hii nghj/ hi thão, thuê chuyên gia tu vn, tham gia dánh giá ngoài... 

6. Thôi gian biu 

STT Ni dung cong vic 
Thôi gian 
thirc hin 

Don vj 
thy'c hin 

Don vl 
phi hç'p 

1. Thành 1p Hi dông TDG và 1p K hoch TDG CTDT Cir nhân Ngành Vit Nam hçc 

1.1 

- Cong b Quyt djnh thành 1p Hi dng TDG, 
Ban thu k và các nhóm cong tác chuyên trách 
CTDT Ngành Vit Nam hoc; 

- Ph bin chü truong, mvc  dIch, phm vi, và thO'i 
gian trin khai cong tác TDG; 

01/2021 
Ban Thu 

kb" 

Các nhóm 
cong tác 
chuyên trách 1 2 

- Cong b K hoch TDG CTDT Nganh Vit 
Namhçc; 

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

tirng thành viën cüa Hi dng TDG, Ban thu k 
và cãc nhóm cong the chuyên trách; 

2. Vi& Báo cáo TDG, thu thp thông tin — minh chfrng và Co s& dfr 1iu kiêm djnh chat hrç'ng 
giáo diic CTDT Ngành Vit Nam h9c 

2.1 

- DOC k và hiu rO nôi ham (các) tiêu chun Va 
cách thrc thu thp — xây dmg thông tin — minh 
chimg (vit tht là TT—MC) d dam bào sx phU 
hçip vâi các yêu cu trong tUng tiêu chI cüa (các) 
tiêu chun; 

12/2020— 
01/2021 

Các nhóm 
côngtác 
chuyên 
trách 

Ban thu k 

2.2 

- H9p vOi các nhóm cong tác chuyên trách d trao 
di và thng nht các ni dung v (i) cách vit 
ni dung (các) tiêu chun, (ii) thu thp Co sâ di 
lieu kim djnh ch.t luçing giáo dc, và (iii) thu 
thp TTMC 

01/2021 — 
03/202 1 

Các nhóm 
cOngtác 
chuyên 
trách 

Ban thu k 

2.3 
- Hçp vâi các nhóm cong tác chuyén trách d (i) 

rà soát — chinh sira ni dung (các) tiêu chun, 
01/202 1 — 
03/202 1 

Các nhóm 
cOng tác 

Ban thu k 

I ,  

V 

iN( 

iATT 
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STT Ni dung cong vic 
Thôi gian 
thirc hin 

Don vj 
thirc hin 

Don vi 
phi hçrp 

(ii) chit hrcing cUa TTMC và (iii) Co sâ d 1iu 
kim djnh chit 1uçng giáo di1c; 

chuyên 
trách 

2.4 

- Tang hçip phAn ni dung báo cáo cüa (cac) tiêu 
chun, ma hóa TT—MC và 1p Danh muc ma 
TT—MC thành Báo cáo TDG CTDT cü nhân 
ngành Ngành Vit Nam hoc; 

03/2021 Banthuk 
Các nhóm 
cong tác 
chuyên trách 

3. Cong b Báo cáo TDG CTDT Ngành Vit Nam hQc 

3.1 
- Thão Cong van ph bin Báo cáo TDG CTDT 

Ngành Vit Nam hçc; trong phm vi ni b 
Tru?mg DH NTT d 1y kin gOp ; 

03/202 1 — 
04/202 1 

Ban thu k 
Các nhóm 
cong tác 
chuyên trách 

3.2 

- TIch hçip các gop , tin hành rà soát — chinh 
sira và cp nht Danh miic ma TT—MC d hoàn 
thành Báo cáo TDG CTDT Ngành Vit Nam 
hc sau gop ; 

Ban thu k 
Các nhóm 
cong tác 
chuyên trách 

3.3 
- Hçp, xem xét vá thông qua Báo cáo TDG 

CTDT Ngành Vit Nam hoc; cong b chInh 
thrc trong toàn Truèng. 

Ban thu k 

Hi dng 
TDG, 
Các nhóm 
cong tác 
chuyên trách 

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

4.1 

- Tháo Cong van gCri Ciic Quán l' chat luçing, B 
GD&DT v viêc hoàn thành Báo cáo TDG 
CTDT CNKT Co diên t1r cUa Trung DH NTT 
(dInh kern Báo cáo TDG); 

- Lini van bàn ti Trung tam Thông tin — Thu vin 
cüa Trurng theo quy djnh. 

04/2021 
PhOng 
DBCL 

5. Bang k dánh giá ngoài chInh thüc 

5.1 
- Tháo Cong van gCri Trung tam KDCLGD v 

vic thm djnh Baa cáo TDG CTDT CNKT Co 
din t1r TruO'ng DH NTT. 

04/202 1 — 
06/202 1 

Phông 
DBCL 

5.2 

- Rà soát — chinh sCra Báo cáo TDG CTDT CNKT 
Co diên tü theo két qua thrn djnh so bO và glri 
1i Báo cáo TDG CTDT CNKT Co din tr dã 
hoàn thành. 

Các nhóm 
cong tác 
chuyên 
trách 

Banthuk 

5.3 
- K hçip dng dánh giá ngoài chInh thrc CTDT 

CNKT Co din tCr Trung DH NTT vii Trung 
tam KDCLGD. 

Hiu 
tru&ng 

PhOng DBCL 

5.4 
- Giri Hcrp dng k kt dánh giá ngoài chInh thi'rc 

(dInh kern file word và file PDF Báo cáo TDG 
dà duçc Trung tam KDCLGD thm djnh, chuân 

PhOng 
DBCL 

ANH) 
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STT NQi dung cong vic 
Thôi gian 
thiyc hiên 

Don vl 
thiyc hiên 

Don vl 
phi hçp 

bj dánh giá ngoài) v Ciic KT&KDCLGD, B 
GD&DT. 

- Chun bj dánh giá ngoài chInh thrc CTDT 
CNKT CG din tir Trung DH NTT. 

Hi dng TDG, Ban thu k 
và các nhóm cong tác 
chuyên trách 

Trén dày là KE hoqch trin khai cong tác tir dánh giá Chuong trInh dào tto Cfr nhân Vit 

Nam h9c cüa Trung Dti h9c Nguyn Tt Thành theo Bó tiêu chudn dcnh giá chat luv'ng cüa 

B GD&DT, Nhà tri1ng d nghj tht ca các các nhân và &m vj Co lien quan nghiêm tic trin 

khai thirc hin k hoach nêu trên d Nhà trung cO dü diu kin d dãng k kim djnh chInh 

thirc theo 1 trinh.,'-., 

Noi nhmn: 
- Ban Giám hiéu (d b/c); 
- Hi dng TDG, Ban TK, Nhóm CT; 
- Các don vi có lien quan; 
- Luu: VT, Khoa, P.DBCL. 
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