
BO GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DAI HOC NGUYEN TAT THANH Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

Sô:t /KH-NTT TP. HCM ngàj4Ltháng02.nam 2021 

KE HOACH 
V vic triên khai cong tác tir dánh giá Chtro'ng trInh Clào to Kiên Trüc 

1. Hi dông tir dánh giá 

1.1. T/zành phn H3i dEng TDG 

Hi dng TDG CTDT Kin True thrçc thành 1p theo Quylt djnh so  JA  ./QD-NTT 

ngàyD. ./Q.//2O21 cUa Hiu truing Trung DH NTT, gm cO 17 thành viên. 

1.2. Ban thu' kj và cdc nh,Om cong tác c/zuyen trdch 

Giüp vic cho Hi dng TDG CTDT Kin True là Ban thu k và the nhóm cong tác 

chuyên trách duc thành 1p theo Quyé't djnh s&J./QD-NTT ngày a../(Ue/2021 cüa Hiu 

trumg Trung DH NIT. 

1.3. Phân cOn thwc hiên 

STT Ni dung Nhóm chu 
trách nhim 

Ghi chü 

Thu th.p minh chirng 
- Tiêu chun 1 
- lieu chun 2 
- lieu chun 3 
- lieu chun 4 
- Tiêu chun 5 

NhOm 1 
Nhóm 2 

Bàn cirng và bàn online trên cng thông tin 
lu'u tr ttmc.ntt.edu.vn  
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Thu thp minh chi:rng 
- Tiêu chun 6 
- Tiêu chun 7 
- Tiêuchun8 
- Tiêu chun 9 
- Tiêuchun 10 
- Tiêuchun11 

Nhóm 3 
NhOm4 
Nhóm 5 

Bàn cirng và bàn online trên cong thông tin 
lu'u trQ ttmc.ntt.edu.vn  

3 Phn I: Khái quat 

NhOm 1 
NhOm 2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

Dt vn d và Tng quan chung. 

Phn II: Tr dánh giá theo 

Nhóm 1 
Nhóm2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

Mo tá, Dim math, Dim tn ti, và Kê 
hoach hành dng. các tiêu chuAn, tiêu chI 
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STT Ni dung 
Nhóm chju 
trách nhiém 

Ghi chü 

Vit báo cáo 

- Tiêu chun 1 

- Tiêu chun 2 

- Tiêu chuAn 3 

Nhóm 1 

- Muc tiêu và chuAn du ra cüa CTDT; 
- Bin mô tâ CTDT; 

- Cu trüc vã ni dung chuang trInh dy 
hoc. 

6 
Vit báo cáo 

- Tiêu chun 4 

- Tiêu chun 5 

Nhóm 2 
- Phucmg pháp tiêp cn trong dy và h9c; 

- Dánh giá két qua h9c tp cüa ngui h9c. 

Vit báo cáo 

- Tiêu chu.n 6 

- Tiêu chun 7 
- Tiêu chun 8 

Nhóm 3 
- Di ngU giang viên, nghiên ciru viên; 
- Di ngü nhân viên; 
- Nguii hçc và hoat dng h trçi ngui hoc. 

8 
ViM báo cáo 

- Tiëu chutn 9 
NhOm 4 - Ca s vQt chit và trang thiM bj. 

9 
ViM báo cáo 

- Tiêu chun 10 

- Tiêuchun11 

Nhóm 5 
- Nang cao chat lucing; 

- Kêt qua dâu ra. 

10 - Phn III: KM luân 

Nhóml 

Nhóm2 

Nhóm 3 
Nhóm4 
Nhóm5 

- Tom tat nhUng dim mnh và nhflng dkm 

can phát huy; 

- Tom tat nhthig diem ton tgi và nhüng van 

de can cái tiên chat lu'cing; 

- Kê hoach cOi tién chat luçing CTDT; 
- Tong hçip kêt qua TDG CTDT. 

11 - Phn IV: Ph liic 

NhOm 1 
Nhóm 2 
Nhóm 3 

Nhóm 4 
NhOm 5 

- Ca sâ dii 1iu kim dnh chat luçmg giáo 
dic CTDT; 

- Các tài 1iu lien quan: QuyM djnh thành 

1p Hi dng TDG, Ban thu k và các 

nhóm cong tác chuyên trách; K hoch 
TDG; Bang biu, tng hçip thng ké,...; 

- Danh miic minh chiirng. 

2. Kê hoich huy dng các nguôn hrc 

Xác dinh (i) cac ngun nhân lirc, ca s& vt chit và tãi chInh cn cung cp cho ti.'rng hoat 

dng TDG và (ii) thOri gian thirc hin. 

2.1. Nhân 4c 

Ngoai các thành viên cUa Hi dng TDG Kin True, Ban thu k và các nhóm Cong tác 

chuyên trách, Nhà tnthng CO th huy dng them can b, nhân viên va giãng viên tr các dan 

vj trong Tru?ng tüy tmnh hinh thrc th khi trin khai Cong tác TDG. 

C 

)p1 
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2.2. CcvsO'v1tcht 

Các nhOm chuyên trách tn dung c sâ vt chit hin có t?i  các dm vj; vic mua sm 

them trang thit bj cAn thit cho cong tác TDG duçc xem xét trên cu s các d xut gui Phông 

K hotch Tài chInh, PhOng Quàn trj thi& bj. 

2.3. Tài ci, in!, 

Kinh phi trin khai cong the TDG grn các khoán chi tp hun cho cong tác TDG, th 
chirc hi nghj/ hôi thão, thuê chuyên gia tu vAn, tharn gia dánh giã ngoài... 

3. K hoch thu thp thông tin tir các nguôn ngoài Trtriing 

Nk cO nhu cAu thu thp thông tin ti'r các ngun ngoài tru?mg, Ban thu k và cac cong 

tác nhórn chuyên trách sê d xuAt cii th: TT—MC gi? 6 nguèn nào? Trong thai krcmg là bao 

lâu? Vth kinh phi và s6 krçng ngui thire hiên là bao nhiêu? 

4. Kê hoch thuê chuyên gia ngoài 

Trong qua trInh trin khai cOng tác TDG, Nhà trumg cO th thuê chuyên gia d tu vAn 

cho mt s cong doin cAn thit. 

5. Thoi gian biêu 

STT Ni dung cong vic 
ThOi gian 
thiyc hin 

Don vj 
thi'c hin 

Don vj 
phôi hqp 

1. Thành 1p H?3i  dEng TDG và 1p KI i,oich TDG CTDT Kiln Trác 

1.1 

- Cong b Quylt djnh thành 1p Hi dng 
TDG, Ban thu k và các nhóm cong tác 
chuyên trách ngành Kin Triitc; 

- Ph bin chü truang, mvc  dIch, phm vi, và 
thii gian trin khai cOng tác TDG; 01/2021 

Ban Thu 
k 

Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

1.2 - COng b6 K hoçich TDG CTDTKiln Trvc; 

1.3 
- Thào 1un và phân cOng nhim vii cii th cho 

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

2. Vit Báo cáo TDG, thu thip thông tin — mini, c/iáng và Go' so' dfr lieu kilm itjnh chat 1w9ng 
giáo dyc CTDT Kiln Trác 

2.1 

- Doc k5 và hiu rO ni ham (cac) tiêu chuAn 
va cách thirc thu thp — xây dirng thông tin 
— minh chirng (vit tAt là TT—MC) d dam 
bão sr phU hcip vii các yêu cAu trong tung 
tiêu chI cüa (các) tiêu chuAn; 

12/2020— 
01/2021 

Các nhóm 
côngtác 
chuyên 
trách 

Ban thu k 

2.2 

- H9p vâi các nhOm cong tác chuyên trãch d 
trao di và thng nhAt các ni dung v (i) 
cách vit ni dung (các) tiêu chuAn, (ii) thu 
thQp Cc' sà dz lieu kilm djnh chd't hrcrng 

01/2021 — 
03/202 1 

Các nhOm 
cOng tac 
chuyên 
trách 

Ban thu k 

:NG 
pc 

ru 
tril 
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STT Ni dung cong vic 
Thôi gian 
thrc hin 

Don vj 
thirc hin 

Don vj 
phi hqp 

giáo dyc (tham kháo dira trén Bang chi so' 

hogt d5ng ct löi KPIs cüa Khoa), và (iii) 
thu thp TTMC 

2.3 

- Hçp vii các nhórn cong tác chuyên trách d 
(i) rà soát — chinh sira ni dung (cac) tiêu 
chun, (ii) cht hxng cüa TTMC và (iii) Ca 
s& dff lieu kie2m djnh chá't lwcing giáo dyc; 

01/2021 — 
03/202 1 

Các nhOm 
cong tác 
chuyên 
trách 

Bfl thu k 

2.4 

- Tng hçrp phn ni dung báo cáo cüa (cac) 
tiêu chuAn, ma hOa TT—MC và 1p Danh 
myc ma TT—MC thành Báo cáo TDG CTDT 
k5 su nganh Kiln Trác; 

03/202 1 Ban thu k 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

3. Cong b Bdo cáo TDG CTDT Kiln Trác 

3.1 
- Tháo COng van ph bin Báo cáo TDG 

CTDT Kin Tric; trong phm vi ni b 
Truông DH NTT dê Iy kin gop ; 

03/202 1 — 
04/202 1 

Banthuk 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

3.2 

- Tich hçp các gop , tin hành rà soát — chinh 
sira và cp nht Danh myc ma TT—MC d 
hoàn thành Báo cáo TDG CTDT Kiln Tric 
sau gop ; 

Ban thu k 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

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

CTDTKié'n Trác; cOng b chjnh thrc trong 
toàn Tru?ng; 

Ban thu k 
Hi dng TDG, 
Các nhOm cOng 
tác chuyên trách 

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

4.1 

- Thào COng van g1ri Cc KT&KDCLGD, BO 
GD&DT v vic hoàn thành Báo cáo TDG 
CTDTKiê'n Tric cüa Trung DH NTT (dInh 
kern Báo cáo TDG); 

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

04/2021 Banthuk 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

5. Bang k dánh giá ngoài chInh thfrc 

5.1 
- Thão Cong van gcri Trung tam KDCLGD v 

vic thm djnh Báo cáo TDG CTDT Kiln 
Trác Tru'&ng LW NTT; 

04/202 1 — 
06/202 1 

Ban thu k 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

5.2 

- Rà soát — chinh scra Báo cáo TDG CTDT 
Kiln Tric theo kt qua thm djnh so b và 
g1ri 1i Báo cáo TDG CTDT Kiln Trác dã 
hoàn thành; 

Các nhOm 
Cong tác 
chuyên 
trách 

B thu k 

5.3 
- K hçip ctng dánh giá ngoài chInh thirc 

CTDT Kiln Trác, Tru&ng DII NTT vOi 
Trung tam KDCLGD; 

Ban thu k 
Các nhóm Cong 
tác chuyên trách 

MH 
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STT Ni dung cong vic 
Thôi gian 
thrc hin 

Don vj 
thirc hin 

Don vj 
phi hç'p 

5.4 

- Giri Hçip dcng k kt dánh giá ngoài chInh 
thüc (dInh kern file word và file PDF Báo 

cáo TDG dä duçc Trung tam KDCLGD 
thm djnh, chun bj dánh giá ngoai) v Cc 
KT&KDCLGD, Bi GD&DT; 

Ban thu k 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

- Chu.n bi dánh giá ngoài chInh thirc nganh 
Kiln Trác, Trwàng DH NTT 

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

Trên day là KI hoqch trin khai cong tác tir dánh giá Chwmg trinh dào tao  k su ngành 

Kiln Trác cüa Truong Dai  h9c Nguyn Tt Thành theo Bó tiêu chuán dánh giá chá't lu'Qng 

cUa BO GD&DT, Nhà trung d nghj tht cã các cãc nhân và don vj CO lien quan nghiêm tUe 

trin khai thirc hin k hoach nêu trên d Nhà trumg CO dU diu kin d däng k kim djnh 

chInh thUc theo l trinh,- 

Nyi nhân: 
- Ban Giám hiêu (d b/c); 
- Hi dng TDG, Ban TK, Nhóm CT; 
- Các don vj có lien quan; 
- Luu: VT, Khoa, P.DBCL. 
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