
BO GIAO DVC  VA DAO TO CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TR1JNG DI 1-IQC NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6IWf  /KH-NTT TP. HCIVL ngàjdJ tháng/O nãm 2020 

KE HOACH CU THE 
Ye vic triên khai cong tác tir dnh giá 

Chuong trInh dào tio bc Thtc si ngành Cong ngh thông tin 

I. Hi dông tu dánh giä 
1.1. Than/i p/i in Hi ctÔng TDG 

Hi dng TDG CTDT bc Thtc si ngành Cong ngh thông tin &rçxc thành Ip theo 
Quyet djnh so 503/QD-NTT ngày 06/08/2020 cüa Hiu truâng TrixO'ng DH NTT, gôm 
Co 17 thành viên (danh sách dInh kern). 

1.2. Ban i/i U' kj và các nhóm cong tác chuyên trdch 
Giüp vic cho HOi  dng TDG CTDT Thc si ngành Cong ngh thông tin là Ban 

thu' k và cac nhórn cong tác chuyên trách duc thành 1p theo Quyêt djnh sO 503/QD- 
NTT ngày 06/08/2020 cüa Hiu trwing Tru'ô'ng DH NTT. 

1.3. Phân cong tI,i'c /,in 

STT Noi dung 
Nhóm chiu 

., 

trach nhiem 
. Ghichu IV 

Phan I: Khai quat 

Nhom 1 
Nhorn 2 
Nhorn 3 
NhOrn 4 

('rj  

Dat van de va Tong qu 
"I chung. 
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Phân II: Tir dánh giá theo các tiêu 

NhOml 
Nhórn 2 
NhOrn 3 
NhOrn 4 

Mo tâ, Diem rnnh, Diem ton 
ti, và Kê hoch hành dng. chuân, tiêu chI 

Thu thp minh chüng & vit 
báo cáo 

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

NhOm 1 

- M%lc tiêu và chutn dAu ra 
cüaCTDT; 

- Bàn rnô tã CTDT; 
- Câu trCjc và ni dung 

chuang trInh dy hoc. 

Thu thp minh chfrng & viêt 
bão cáo 

- Tiêu chuân 4 
- Tiêu chuân 5 

NhOi 2 

- Phuong pháp tiêp cn 
trong dy và hoc; 

- Dánh giá kêt qua hçc tp 
cüa ngu'i h9c; 

- Nguxi hçc và ho?t dng h 
trçl ngu?ii hçc. 

Thu t1ip rninh chü'ng & vit 
báo cáo 

- Tiêu chuân 6 
- Tiêu chun 7 
- Tiéuchun8 

Nhóm 3 
- DOi ngU giãng viên, nghien 

cliru viên; 
- DOi  ngU nhân viên. 

Thu thp ininh chfrng & viêt 
báo cáo 

NhOni 4 - Csâ vt chat và trang 
thiêt bj. 

(uSN 
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- Tiêu chun 9 
- Tiêu chun 10 
- Tiêu chun 11 

- Nâng cao cht 1ung; 
- Kt qua du ra. 

- PMn III: Kt 1un 

Nhóm 1 
Nhórn 2 
Nhórn 3 
NhOrn4 

- Tom tt nh1tng diin mgnh 
và nhttng diem cn phát 
huy; 

- TOrn tt nh[tng diem kn tqi 
Va nhftng vá'n d cn cái 
tien chat hcQ7g; 

- Kê hoqch cCi tiên chat 
lucrng CTDT; 

- TnghcipktquãTDG 
CTDT. 

- Phn IV: Phii liic 

Nhórn 1 
Nhórn 2 
Nhóm 3 
NhOrn 4 

- Co s dü lieu kirn djnh 
chit 1ucng giáo dic 
CTDT; 

- Các tài lieu lien quan: 
Quyt djnh thành 1p Hi 
dng TDG, Ban thu k và 
các nhórn cong tác chuyên 
trách; K hoach TDG; 
Bang biu, tng hcip thng 
kê,...; 

- Danh nc minh chirng. 

2. Kê hoich huy dng các nguôn Iy'c 
Xác djnh (i) các ngun nhân lirc, cc sO' vt chit và tài chinh cn cung d.p cho tl'rng 

hoat dng TDG và (ii) th?yi gian thijc hin. 

2.1. N/ian lyv 
Ngoài các thành viên cüa Hi dng TDG ngành Cong ngh thông tin, Ban thu k 

và các nhóm cong tác chuyên trách, Nhà tru&ng có th huy dng them can b, nhân viên 
và giãng vien tr các don vj trong Tru'Ong tüy tinh hInh thirc t khi trin khai cong tác 

TDG. 

2.2. Co' só vut chit 
Các nhOrn chuyên trách tn ding co s6 vt cht hin cO ti các don vj; vic rnua 

sm them trang thit bj cn thit cho cong tác TDG duc xern xét trên co s các d xut 
g1i Phông K hoach Tài chInh, PhOng Quân trj thit bj. 

2.3. Tài chin/i 
Kinh phi trin khai cOng tác TDG grn cãc khoán chi tp hun cho cong tãc TDG, 

th chirc hi nghj/ hOi  thão, thuê chuyên gia tu' vn, tharn gia dãnh giá ngoài... 
3. K hoch thu thp thông tin tu các nguôn ngoài Tru'O'ng 

Nu cO nhu cu thu thp thông tin ti'r các ngun ngoài trung, Ban thu k và các 
cong tác nhOm chuyên trách së d xut cii th: TT—MC gI? O ngun nao? Trong thOi 

li.rçrng là bao lâu? Vâi kinh phi và s6 1ucng nguñ thirc hin là bao nhiCu? 
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4. Kê hocIi thuê chuyên gia ngoài 
Trong qua trInh trin khai cong tác TDG, Nhà tru6ng Co th thuê chuyên gia d tix 

vn cho mt s cong doan cn thi&. 

5. Thôi gian biêu 

STT Noi dung cong viec 
Thô'i gian 

. thtrc hin 
Don vi 

.: thy'c hin 
Doii vi 

phoi h9p 
1. Thành 1p H3i dng TDG v Ip ICE lzoiwli TDG CTDT b?lc  Thzc si ngành cong ngh 

thong tin 

• 1 

- Cong bô Quyêt djnh thành lçp HOi dong TDG, 
Ban thu k và các nhóm cong tác chuyên trách 
Cong ngh thông tin, 

- Phô biên chü truong, mic dIch, phm vi, Va thai 
gian triên khai cong tác TDG. 

30/07/2020 
Ban Thu 

ky 

° 
cong tac 
chuyen 
trách 

1.2 
- - Cong bo Ke hoach TDG CTDTbac Thac si nganh . 

Cong ngh thong tin. 

I .3 
- Thão 1un vâ. phân cong nhim vçi ci the cho tirng 

thiXnh viên cüa Hi dong TDG, Ban thu k và các 
nhóm cOng tác chuyên trách. 

2. Vit Báo cáo TDG, thu thp thông tin — n,iizh chá'ng và Co sO dfr llu kiêm din/i chat 
iwo'ng gido dyc CTDT bc T/iic singành C'ông ng/i thông tin 

2.1 

- Doe k và hiCu ro nôi ham (cac) tiêu chuân và 
each thirc thu thâp — xây dung thông tin — minh 
chung (viet ta la TT—MC) dedam bao sir phu h 
voi cac yeu cau tiong ti.rng tieu chi cua (cac) tieu 
chuân. 

Thang 
08/2020 

c' nii' ac om 
cong tac 
chuyên 
trách 

Ban thu 
k 

- Thu thp Cuso du' lzçu kiem djnh chat lucrnggiao 
dyc (Phii liic  8). 

Tu thang 
08/2020 — 

Các nhórn 
cong tac 
chuyên 
trách 

Ban thu 
ky" 

2.3 
- '1 hu thap thong tin minh chung va viet Bao cao tu 

dánh giá CTDT bác Thac si ngành Cong nghê 
thOngtin • 

Thang 
10/2020 — 
11/2020 

CácnhOm 
cong tac 
chuyen 
trach 

Ban mlx\. 
ky 

, 

- Tang hgp phin nOi  dung báo cáo cCia (các) tiêu 
chuAn, mA hOa TT—MC và 1.p Danh myc ma TT— 
MC thành Báo cáo TDG CTDTbâc Thac si ngAnh 
Cong nghç thong tin. 

T h' 
1 
02/2021 

Ban thu 
k 

côt g 
chuyen 
trách 

3. C'ông b Báo cáo TDG CTDT bIc Thizc si ngành COnff ngh thôna tin 

3.1 
- Thão c! n-j4Bao cáo TDG CTDTbäc 

thông tin trong phm vi 
ni ruig N\ê lay ' kiên gop '. 

I r Du tháng 
3/2021 

Ban thu 
k' 

nhorn 
cong tác 
chuyên 
trách 

37 

- Tich hcip c•ac g0py41en hanh ra soat — chinh sua 
vá cap ith.t Da7Thjith ma TT—MC dê hoàn thành .. .. 
BOo cáo TD 1'DT bOc Thac sT ngành Cong 
nghç Ihong tin sau gop y. 

Ban thu 
k' 

Các 
nhOm 

+ cong iae 
chuyen 
trách 
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3.3 
- Hçp, xem xét và thông qua Báo cáo TDG CTDT 

bc Thqc srngành Cong ngh thông tin, cong bô 
chInh thirc trong toàn Triixng. 

Ban thu 
k 

1-li dng 
TDG, 
Các 

nhóm 
cong tác 
chuyên 
trách 

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

4.1 

- Thâo COng van giri Ciic Quãn I' chit lucmg, B 
GD&DT ye viêc hoàn thânh BOo cáo TDG CTDT 
bic Thqc sr ngành Cong ngh thông tin cüa 
TnrO'ng DH NTT (dInh kern Báo cáo TDG); 

- Luu van ban tai  Trung tarn Thông tin - Thu vin 
cüa Trix?mg theo quy djnh. 

Cui tháng 
3/202 1 

PhOng 
DBCL 

5. Bang k dánh gá ngoài chInh thüc 

5.1 
- Tháo COng van gri Trung tarn KDCLGD Ve V1C 

th.m dinh BOo cáo TDG CTDT Mc Thqc s 
ngành Cong ngh thông tin TruO'ng DHNTT. 

Tháng 
6/202 1 

PhOng 
DBCL 

5.2 

- Rà soát - chinh sira Báo cáo TDG CTDT Mc 
Thqc st ngành Cong ngh thông tin theo két qua 
thm djnh so b và g~i lai  Báo cáo TDG CTDT 
bgc Thqc sl ngành COng nghc thông tin dA hoàn 
thành. 

Các nhOm 
cong tác 
chuyên 
trách 

Ban thu 

5.3 
- K hçip dng dánh giá ngoài chInh thirc CTDT 

b2c Thqc si ngành COng ngh thông tin Trung 
DH NTT vOi Trung tam KDCLGD. 

Hiu 
trulng 

PhOng 
DBCL 

5.4 

- Giri Hcp dng k kt dánh giá ngoài chInh thrc 
(dInh kern file word và file PDF Báo cáo TDG dà 
duçc Trung tarn KDCLGD thm djnh, chun bj 
dánh giá ngoai) v C%ic KT&KDCLGD, B 
GD&DT. 

PhOng 
DBCL 

5.5 
- Chu.n b dánh giá ngoài chInh thirc CTDT bc 

Thc sT ngành Cong ngh thông tin Trung DH 
NTT. 

Hi dng TDG, Ban 
thu k và các nhórn 

cOng tác chuyên trách 

Trên dày là KI hogch trin khai cong tác tir dánh giá Chuong trInh dào tao  bc thac 
-si nganh Cong ngh thông tin cUa Tnrong Dai  hQc Nguyn Tat Thành theo B5 tiêu chuOn 
dánh giá chO't lu'crng cüa B GD&DT, Nhà truO'ng dê nghj tat ca các các nhân và don vj 
có lien quan nghiêm tic triên khai thirc hin kê hoach nêu trên âê Nhà trung cO dü diêu 
kin d dãng k kiêm djnh chInh thrc theo l trInh/ . 

Noi nhIn: 
- Ban Giám hiu (d b/c); 
- Hi dng TDG, Ban TK, Nhórn CT; 
- Các don vj có lien quan; 
- Luu: VT, Khoa CN'IIT, P.DBCL. 

PGS.TS. Nguyn Mnh Hung 
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Phi Itic 
Danh sách thành viên Hi dông tr dánh giá cüa Chuong trinh dão tio bIc 

Thic si ngành Cong ngh thông tin 
(theo Quyt d/nh so 503/QD-NTT ngày 06/08/2020 cüa Hiu trlxmg TruO'ng DH NTT) 

STT H9 và ten Chü'c danh, chirc viii Nhim vii 

1.  PGS.TS.Nguyn Mmnh Hung Hiu tnthng Chü tjch HD 

2.  TS. Tr.n Ai C.m Phó Hiu trung thu6ng trijc PhO Chü tjch HD 

3.  TS. Duong Trng Hãi 
Trithng khoa Khoa Cong ngh 
thông tin 

Phó Chü tjch HD 

4.  ThS. Nguyn Thj Anh Dào 
Tri.xO'ng Phông Darn bão chat 
1ung 

Thu k HD 

5.  TS. Nguyn Lan Phuong 
Phó Hiu trlxâng, Phó Vin 
tru6ng Vin nghiên cfru và 
Dào tao sau dai h9c 

U viên HD 

6.  ThS. HuS'nh  Tr9ng TrI 
Q. TruOng phông Ti churc 
Nhân su 

U' viên HD 

7.  Ong Nguyn Tin Dung 
Phó Tru&ng phOng Quán trj 
thiêt bj 

U' vien HD 

8.  Ong Tr&n BInh Hu 
Tnthng phong Quãn trj thông 
tin 

U viên HD 

9.  PGS.TS.Bach Long Giang 
Truâng phông Khoa hçc cong 

ngh 
Ui viên I-ID 

10.  ThS. Trn Thj Thüy Kiu 
Giám dc Trung tam thông tin 
thu viên 

U' vien HD 

11.  Ba Lê Minh Nguyt 
Phó Giám d6c Trung tarn khâo 

thI 
Uy viên HD 

12.  ThS. Hoàng Hüu Du 
Chuyên viên Vin nghiên ciru 

và Dào tao sau dai hoc 
U' viên HD 

13.  TS. Nguyn Kim Quc 
Phó TrixOng khoa thuO'ng trrc 
Khoa Cong ngh thông tin 

U' vien I-ID 

14.  ThS. Pbaii Van Dang 
Tnthng b mon K thut phân 

rnm, Khoa COng ngh thông 
tin 

U' viên HD 

15.  ThS. VuGng Xuân ChI 
Giãng viên Khoa cong ngh 
thông tin 

U' viên HD 

16.  ThS. Lê Thanh Nht Trung 
Hoc viên cao hc Khoa COng 
ngh thông tin khóa 2016 

U' vien HD 

17.  ThS. Nguyn QuS'nh  Anh 
Chuyên viên PhOng dam bão 
cMt 1ung 

U viên HD 
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