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BO GIAO DI)C VA DAO TO CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRIfNG DH NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

So: ) /KH-NTT TP. HCM, ngày,Z2 thángOnám 2021 

KE HOACH 
V vic trin khai cong tác tr dãnh giá Chtrong trInh dào tio 

Cu' nhãn Diêu Du'rng 

1. Hi dông tir ctánh giá 

1.1. Tiiành p/i En H3i ctEng TDG 

HOi dng TDG CTDT Cr nhân Diu duOng duçc thành 1p theo Quylt djnh s 

AQ.  ./QD-NTT ngày   O  /02/202 1 cüa Hiu trithng TriRing DH NTT, gm cO 17 thành viên. 

1.2. Ban 1/in' kj và các nhóm cong tác chuyên tráci, 

Giüp vic cho Hi dng TDG CTDT Cir nhân Diu dixO'ng là Ban thu k và các nhóm 

cong tác chuyên trách duc thành 1p theo Quye't djnh s&)5L)/QD-NTT, ngày .c?./02/2021 

cUa Hiu truâng Trithng DH NTT. 

1.3. Phân cong Iii yr i,in 

STT Noi dung Nhómchiu 
.; 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 

Nhóm 1 
Nhóm2 
Nhom3 
Nhom4 
NhOm 5 

, 
Mo ta, Diem manh, Diem ton tal, va 
Ke hoach hanh dong. chuan, tieu chi 

3 

Thu thp minh chtng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chun 1 
- Tiëu chuân 2 
- Tiêu chuân 3 

Nhóm 1 

- Mic tiêu và chuân dâu ra cüa 
CTDT; 

- Bàn mô tá CTDT; 
- Câu trüc và ni dung chucing trinh 

dy hoc. 

4 

Thu thp minh chtrng & vit 
báo cáo 
. 

- Tieu chuan 4 
- Tiêu chun 5 

Nhom2 

- Phucrng pháp tiêp cn trong dy và 
hoc; 

., 
- Danh gia ket qua h9c tap cua nguci 

hoc. 

5 

Thu thp minh chung & vit 
báo cáo 

- Tiêu chun 6 
- Tiêu chuân 7 
- Tiêu chun 8 

Nhóm 3 

- Di ngü giãng viên, nghiên ciru 
viên; 

- Di ngü nhân vién; 
- Ngthi h9c và hoat dng ho trq 

ngui hçc. 
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STT Ni dung NhOm chlu 
trách nhiêm Ghi chii 

6 
Thu thp minh chñ'ng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chun 9 
Nhóm 4 - Co sâ vat  chit và trang thit bj. 

Thu thp minh chü'ng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chun 10 
Tiêu chun 11 

Nhóm 
- Nâng cao chat luçing; 
- Kt qua du ra. 

8 - Phn III: Kt luan 

Nhóm 1 
Nhóm2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Nhóm5 

- Tom tht nhüng ditm mçinh và 
nhimg dim can phát huy; 

- Tom tt nhung diem tn tqi và 
nhüng van dé ccn cái tiê'n cMt 
luv'ng, 

- Ké hoach cái tié'n cht lucrng 
CTDT; 

- Tng hçip kt qua TDG CTDT. 

9 - Phn IV: Phu hic 

Nhóm I 
NhOm2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

- Co s? di 1iu kim djnh chat luçxng 
giáo dc CTDT; 

- Các tài lieu lien quan: Quyt djnh 
thành lap Hi dong TDG, Ban thu 
k và các nhóm Cong tác chuyên 
trách; K hoch TDG; Bang biu, 
tng hçp thng ké,...; 

- Danh mvc  minh chrng. 

2. K hoch huy dng các ngun hrc 

Xác djnh (i) các ngun nhân lirc, co S vat chit va tài chInh cn cung cp cho tirng hot 

dng TDG và (ii) thai gian thrC hin. 

2.1. Nhân ly'c 

Ngoãi các thành viên cüa Hi dng TDG nganh CCr nhân Diu DuOng, Ban thu k và 

CáC nhOm cong tác chuyên tráCh, Nhã trixng cO th huy dng them can b, nhân viên và giãng 

viën ti'r các don vj trong Trrnng tüy tInh hinh thrC th khi trin khai cong tác TDG. 

2.2. Co só vut cI,t 

CáC nhOm Chuyên trách tan  diing CO S vat chat hin cO ti các don v; vic mua sm 

them trang thi& bj cn thit cho cong tác TDG duc xem xét trên Co S các d xut gi1i PhOng 

K hoch Tài chInh, PhOng Quán trj thit bj. 

2.3. Tài cli in/i 

Kinh phi trin khai Cong táC TDG gôm Các khoãn chi tap  hu.n cho Cong tác TDG, t 

chi'rc hi nghj/ hi tháo, thuê chuyên gia tu vn, tham gia dánh giá ngoài... 

3. Ké hoich thu thp thông tin tu các ngu6n ngoài Trtr&ng 

Nu có nhu Câu thu thap thông tin t'.'r CáC ngun ngoài tru&ng, Ban thu k Va CáC cong 
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tác nhOm chuyên trách së d xut cii th: TT—MC gI? O ngun nao? Trong thii krcmg là bao 

lâu? Vâi kinh phi và s luçmg ngui thirc hin là bao nhiêu? 

4. Kê hotch thuê chuyên gia ngoài 

Trong qua trInh trin khai cong tác TDG, Nhà trung cO th thuê chuyén gia d tu vn 

cho mt s cong doan cn thit. 

5. Thôi gian biêu 

STT Noi dung cong viec 
Thôi gian 

. thirc hiçn 
Don vi 

thirc hiçn 
Don vi 

phoi hçrp 

1. Thành 1p H3i dng TDG và 1p KI hoçzch TDG CTDT Cu' nhân D1tu du'ông 

1.1 

- Cong b Quye't djnh thành 1p Hi dng TDG, 
Ban thu k và các nhóm cong tác chuyên trách 
CTDT Ci'r nhán Diu du'5'ng; 

- Ph bin chü truang, mic dIch, phm vi, và thñ 
gian trin khai cong tác TDG; 

Thãng 1/202 1 Ban Thu k 
Các nhóm 
cong tác 

chuyen trach 1.2 
- Cong b K hoach TDG CTDT Cr nhán Diu 

du'cmg; 

1.3 
- Thão 1un Va phân cong nhim %1 CiJ th cho 

tmg thành viên cüa Hi dng TDG, Ban thu k 
và các nhOm cong tác chuyên trách; 

2. Vit Báo cáo TDG, thu thp thông tin — minh cháng và Co so du' lieu kiêm tjnh chit lu'çlng gido 
dyc CTDT Q'r nhân Ditu du't?ng 

- Doe k và hiu rO ni ham (các) tiêu chun và 
cách thirc thu thp — xây dimg thông tin — minh 
chung (viet tat La TT—MC) de dam bao si,r phu 
hçp vi các yêu cu trong trng tiêu chI cüa 
(các) tiêu chun; 

01/2021 

Các nhóm 
cong tac 

chuyên trách 
Ban thu ky 

2.2 

- Thu thp Co' sO dl? lieu kim djnh chá't lu'Qllg 

giáo dyc (Ph 1iic 8). 

01/2021 — 
03/202 1 

Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

- H9p vOi các nhóm cOng tác chuyên trách d trao 
di và thng nht các ni dung v (i) each vit 
ni dung (các) tiêu chun, (ii) thu thp Ca sà 

dl? liçu kim djnh chat 1z'ng giáo 4ic (tham 
khão dira trên Bang chi s hoqt di3ng ct 16i 

KPJs cüa Khoa), và (iii) thu thp TTMC, ci the: 

+ Nhóm cOng tác chuyên trách 1: phi trách Tiêu 
chun 1: Miic tiêu và chun du ra cüa chucmg 
trinh dào tao;  Tiëu chun 2: Ban mô tã chucrng 
trInh dào tao;  Tiêu chun 3: Cu triiic và ni dung 

/, 

NC 
cc 

.r Th 
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STT Ni dung cong vic 
Thoi gian 
thçrc hin 

Don vj 
thirc hin 

Don vj 
phi hçrp 

cüa chuang trInh dy h9c. 
+ Nhóm cong tác chuyên trách 2: Phii trách Tiêu 
chun 4: Phuang pháp tip cn trong dy và h9c; 
Tiêu chun 5: Dánh giá kt qua h9c t.p cüa ngui 
hoc; Tiêu chun 8: Ngu?i h9c và hoat dng h 
trçY ng11ii h9c; 
+ Nhóm cong tác chuyên trách 3: Ph trách Tiêu 
chun 6: Di ngU giãng viên, nghiên ctru viên; 
Tiêu chun 7: Di ngO nhân viên; 
+ Nhóm cong tác chuyên trách 4: Phi trách Tiêu 
chun 9: Ca sâ vt chit và trang thit bj; 
+ NhOm cong tác chuyên trách 5: Phçi trách Tiêu 
chun 10: Nâng cao cht lugng; Tiêu chun 11: 
K& qua du ra; 

2.3 

- H9p vOi các nhóm cong tác chuyên trách d (i) 
rà soát chinh si:ra ni dung (cac) tiëu chun, 
(ii) chit 1ung cüa TTMC và (iii) Ca sà di lieu 
kié'm djnh chã't lu'çrng giáo c4tc; 

01/202 1 — 
03/2021 

Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

2.4 

- Tng hçip phn ni dung báo cáo cüa (cac) tiêu 
chun, ma hóa TT—MC và 1p  Danh mitc ma 
TT—MC thành BOo cáo TDG CTDT Cü nhOn 
Diu du'6'ng; 

03/202 1 Ban thu k 
Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 

3. Cong b Báo cáo TDG CTDT Gfr nhân Diu du'Ong 

3.1 
- Tháo COng van ph bin BOo cáo TDG CTDT 

C nhOn Diu chrang; trong pham vi ni b 
Trung DH NTT d 1y kin gop ; 

03/202 1 — 
04/202 1 

Ban thu k 
Các nhOm 
cOng tác 

chuyên trách 

3.2 

- TIch hcip các gOp , tin hành rà soát — chinh 
sira và c.p thtt Danh mc ma TT—MC d hoàn 
thành BOo cáo TDG CTDT Cir nhOn Diu 
dzr6ng sau gop ; 

Ban thu k 
Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 

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

CTDT Czr nhOn Diu du5ng; cOng b chInh 
thrc trong toàn Trung; 

Ban thu k 

HOi dng 
TDG, 

Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 

4. Báo cáo co quan chil qun và B GD&DT 

4.1 - Thão Cong vOn gi1i Ciic KT&KDCLGD, BO 
GD&DT ye viëc hoàn thành Báo cáo TDG 

04/202 1 Ban thu k 
Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 

/i' 



5 

STT Ni dung cong vic 
Thôi gian 
thrc hin 

Don vj 
thirc hin 

Don vj 
phi hçrp 

CTDT Ct' nhán Ditu dvc5ng cüa Tru?ng DH 
NTT (dInh kern Báo cáo TDG); 

- Luu van bàn tai  Trung tam Thông tin — Thu 
vin cüa Trueing theo quy djnh; 

5. Dãng k dánh giá ngoài chInh thfrc 

5.1 
- Thão Cong van g1ri Trung tam KDCLGD v 

vic thm djnh Báo cáo TDG CTDT C nhán 
Dieu dw5'ng, Tru'mg DH NTT; 

04/202 1 — 
06/2021 

Ban thu k 
Các nhOm 
cong tác 

chuyën trách 

5.2 

- Rà soát — chinh sira Báo cáo TDG CTDT Cz 
nhdn Diu dtc6ng theo kt qua thm djnh so b 
và giri li Báo cáo TDG CTDT Ct'r nhán Diu 
diting dã hoàn thành; 

Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

5.3 
- K hçp dng dánh giá ngoài chInh thirc CTDT 

C nhán Diu du'6'ng, Truàng DH NTT vâi 
Trung tam KDCLGD; 

Ban thu k 
Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 

5.4 

- Giri Hçp dng k k& dánh giá ngoài chInh thirc 
(dInh kern file word và file PDF Báo cáo TDG 
dâ duçic Trung tarn KDCLGD thm djnh, chun 
bj dáth giá ngoai) v Cigic KT&KDCLGD, B 
GD&DT; 

Ban thu k 
Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 

- Chun b dãnh giá ngoài chInh thirc CTDT C'r 
nhán Diu dng, Tru'àng DPI NTT. 

Hi dng TDG, Ban thu 
va cac nhóm cong ta6' 

chuyên trách 

Trên day là KéT hogch trin khai cong tác tir dánh giá Chuong trinh dào to Cir nhân Diu 

duOrng cUa Truong Dai  h9c Nguyn Tt Thành theo Bô tiêu chudn dánh giá chit lu'crng cUa 

Bô GD&DT, Nhà trithng d nghj tt cã các các nhân và don vi cO lien quan nghiêm tue trin 

khai th?c hin k hoach nêu trên d Nhà tru?ng CO dU diu kin d dang k kirn djnh chInh 

thirc theo l trInh.,, 

No'i nhân: 
- Ban Giám hiéu (d b/c); 
- Hi dng TDG, Ban TK, Nhóm CT; 
- Các don vj có lien quan; 
- Liru: VT, Khoa, P.DBCL. 
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