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BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DAI HOC NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6:,[i/KH-NTT TP. HCM ngayOthang3 nàm 2020 

KE HOACH 
V vic trin khai cong tác tr dánh giá Chtwng trInh dào tio Ngôn ngu' Trung Quôc 

1. Hi dng tr dánh giá 
1.1. Thành phin H3i ctEng TDG 

Hi dng TDG CTDT Ngôn ngt Trung Quc duçc thành 1p theo QuyEt ti/nh so 812/QD- 
NTT ngày 31/12/2019 cüa Hiu truâng Trixng DH NTT, gôm có 15 thành viên. 

1.2. Ban tint kj và các nhóm cong tác cli uyên trách 
Giüp vic cho Hi dông TDG CTDT Ngon ngü Trung Quc là Ban thu k và các nhóm 

Cong tác chuyên trách du?c thành 1p theo Quyêt ti/nh so 812/QD-NTT ngày 3 1/12/2019 cüa 
Hiu tnr0ng Tru?ng DH NTT. 

1.3. Phân cong thrc hin 

STT Ni dung 
Nhóm chu 
trách nhim 

Tho'i gian 
hoàn thành 

Ghi chit 

Thu thp minh chfrng 
- Tiéu chun 1 
- Tiêu chuAn 2 
-Tiêuchun3  

- Tiêu chun 4 
- Tiêu chun 5 

Nhóm 1 
NhOm2 

30/11/2019 

2 

Thu thp mirth chiirng 
- Tiêu chun 6 
- Tiêu chun 7 
- Tiêu chun 8 
- Tiêu chun 9 
- Tiêu chun 10 
- Tiêu chun 11 

NhOm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

30/11/2019 

3 PhnI:Kháiquát 

Nhóm 1 
Nhóm2 
Nhóm3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

30/11/2019 
Dit van dê và Tong quan 
chung. 

Phin II: Tir dánh giá theo các tiêu 

NhOm 1 
NhOm 2 
Nhóm 3 
Nhóm4 
NhOm 5 

10/01/2020 
Mo tà, Dim mnh, Dim 
thn ti, và Kê hotch hành 
dng. chun, tiêu chI 

5 

Vit báo cáo 
- Tiêu chun 1 
- Tiêu chun 2 
- Tiêu chun 3 

NhOm 1 28/12/20 19 

- Miic tiêu và chun du ra 
cUa CTDT; 

- Bàn mô tã CTDT; 
- Cu trite và ni dung 

chuong trinh dy hoc. 

6 
Vit báo cáo 

- Tiêu ehun 4 
Nhóm 2 28/12/20 19 

- Phuong pháp tip cn 
trong dy và hoc; 



- Tiêu chun 5 - Dánh giá k& qua hçc tp 
cüa nguñ h9c; 

- Ngui hc và hott dng 
h trq ngui h9c. 

Vit báo cáo 
- Tiêu chun 6 
- Tiêu chun 7 
- Tiêu chun 8 

Nhóm 3 28/12/2019 
- Di ngü giãng viên, 

nghién ciru viên; 
- Di ngü nhân viên. 

8 Vit báo cáo 
- Tiêu chun 9 

Nhórn 4 28/12/20 19 - Co sâ vat ch.t và trang 
thit bi. 

9 
Viêt báo cáo 

- Tiêu chun 10 
- Tiêu chun 11 

Nhórn 5 28/12/20 19 - Nang cao chit luçmg; 
- Kt qua du ra. 

10 - Phn III: Kt 1un 

Nhóm 1 
Nhóm2 
Nhóm 3 
Nhóm4 
Nhóm 5 

15/01/2020 

- Tom tt nhüng dim 
mQnh và nhi:rng dim cdn 
phát huy; 

- Tom tt nhüng die'm tn 
tai và nhiing van dê can 
cái tiln chat lu'cing; 

- Kê hoach cal tiên chat 
hrçing CTDT; 

- Tong hçip kt qua TDG 
CTDT. 

11 - Phtn IV: Phii 1iic 

Nhóm 1 
Nhóm 2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

28/02/2020 

- Co sO' dft lieu kim dinh 
cht lucing giáo dkic 
CTDT; 

- Các tài 1iu lien quan: 
Quyt djnh thành 1p Hi 
dngTDG, Ban thu k 
và các nhóm cong tác 
chuyên trách; K hoch 
TDG; Bang biu, tng 
hçp thông ké,...; 

- Danh miic minh chirng. 

2. K hoich huy dng các ngun 1irc 
Xác djnh (i) cac nguèn nhân 1irc, co sO' vt chtt và tài chinh cn cung cp cho ti'rng hoat 

dng TDG va (ii) thO'i gian thirc hin. 
2.1. N/ian lrc 

Ngoai CãC thành viên CUa Hi dng TDG CTDT Ngón ngl? Trung Quoc., Ban thu k và 
các nhOm cong tác chuyên trách, Nhà tmng có th huy dng them can b, nhân viên và giáng 
viên tü các don vj trong TruO'ng tüy tInh hInh thijc t khi trin khai Cong tác TDG. 
2.2. Co só vit chat 

CáC nhOm chuyên trách tn diing Co sO' vt cht hin cO tai  các don vj; vic mua sm them 
trang thit bj cn thit cho cOng tác TDG duqc xem xét trên co sO' CáC d xut gui PhOng K 
hotch Tãi chInh, PhOng Quãn trj thit bj. 
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2.3. Tàichinh 

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

hOi nghj/ hi thão, thuê chuyên gia tu vAn, tham gia dánh giá ngoài... 

3. K hoich thu thâp thông tin tir cãc nguôn ngoài Tru*ng 
Nu có nhu cAu thu thp thông tin t1r các ngun ngoài trumg, Ban thu k va cac cOng tác 

nhOm chuyên trách së d xuAt cii th: TT—MC gI? O ngun nao? Trong thyi luqng là bao lâu? 

VOi kinh phi và s 1ucng ngu?i thirc hin là bao nhiêu? 

4. Ké hoch thuê chuyên gia ngoAi 
Trong qua trInh trin khai cong tác TDG, Nhà truOng CO th thuê chuyên gia d tu vAn cho 

mOt s cong don cAn thit. 

5. Thoi gian biu 

STT Ni dung cong ViçC 
Thôi gian 
thic hin 

Don vj 
thirc hiên 

Don vj 
phôi hp 

1. Thành 1p H3i tthng TDG và 1p KI Iioich TDG CTDT Ngôn ngü Trung Quc 

1.1 

- Cong b Quye't d/nh thành lap HOi dng TDG, Ban 
thu k và các nhóm cong tác chuyên tráeh ngành 
Ngôn ngt Trung Quc; 

- Phô biên chU trucmg, miic dich, phrn vi, và thii 
gian triên khai cong tác TDG; 

30/11/2019 Ban Thu k' 
Các nhOm cong 
tác chuyên trách 

1.2 
- Cong b Ké' hoçzch TDG CTDT NgSn ngt- Trung 

Quoc; 

1.3 
- Thão 1un và phân cong nhim vit cii th cho trng 

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

2. Vit Báo cáo TDG, thu thp thông tin — minh c/zá'ng va Co so' dfr 1iu kiêm djnh chat lwçi'ng giáo dyc 
A CTDT Ngôn ngfr Trung Quoc 

2.1 

- Doe k và hiu rO nôi ham (các) tiêu chuAn và cách 
thiirc thu thp — xây dirng thông tin — minh chi'rng 
(viêt tAt là TT—MC) dê dam bão sir phü hcip VOl the 
yêu cAu trong ti'rng tiêu chI cüa (các) tiêu chuAn; 

15/11/2019 
Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

2 2 

- H9p vâi the nhóm cong tác chuyên trách d trao di 
và thng nhAt the ni dung v (i) each vi& ni dung 
(các) tiêu chuAn, (ii) thu thp Cci so' dfr liçu kiem 
djnh chO't hicing giáo dyc (tham khào dija trên BOng 
chi sd hoqt d5ng cO't 151 KPIs cüa Khoa), và (iii) thu 
thp TTMC 

22/11/2019 
Các nhOm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu 1j 

2.3 

- Hop  vci cac nhóm cOng tác chuyên trách d (i) rà 
soát — chinh s1ra n.i dung (các) tiêu chuân, (ii) chAt 
luçing cUa TTMQy (iii) Go' sO' di? liçu kiêm dinh 
cMt lircing giOo dt1o.  ,, 

15/01/2020 
Các nhóm 
cOng tãc 

chuyên trách 
Ban thu k 

2.4 

- Tng hçip ltipg bad cáo cüa (cac) tiêu 
chuân, ma hç TT—MC à 1p Danh muc ma TT— 
MC thành BtiIéäQ .7GlDTcir nhân ngành Ngôn 
ngU Trung QuC.  •. - 

15/01/2020 Ban thu k Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

3. Cong b Báo cáo TDG CTDT NgOn ngfr Trung Quc 

3.1 
- Thão COng vOn ph biAn BOo cáo TDG CTDTNgôn 

ngü Trung Quc; trong phm vi ni b Tru&ng DH 
NTT d lay kin gop 

02/03/2020 Ban thu k 
Các nhOm cOng 
tác chuyên trách 
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3.2 
- TIch hgp các gop , tin hành rà soát — chinh sra và 

c nht Danh mtc ma TT—MC dê hoàn thành Báo 
cáo TDG CTDT Ngôn ngtt Trung Quc sau gop '; 

15/03/2020 Ban thu k 
Các nhóm Cong 
tác chuyên trách 

3.3 
- HQp, xem xét và thông qua Báo cáo TDG CTDT 

Ngôn ngü Trung Quc; cong bô chInh thirc trong 
toàn Tru?ng; 

20/03/2020 Ban thu k 
Hi dng TDG, 
Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

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

4 1 

- Thão Cong van giri Ciic KT&KDCLGD, B 
GD&DT ye viêc hoàn thành Báo cáo TDG CTDT 
Ngôn ngt Trung Quc cüa Trumg DH NTT (dInh 
kern Báo cáo TDG); 

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

20/03/2020 Ban thu k 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

5. Bang k5' dánh giá ngoài chInh thfrc 

5.1 
- Thão COng van gri Trung thm KDCLGD v vic 

thm djnh Báo cáo TDG CTDT Ngôn ngt Trung 
Quc Trithng DHNTT; 

20/03/2020 Ban thu k 
Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

5 2 

- Rà soát — chinh sra Báo cáo TDG CTDTNgôn ngi 
Trung Quc theo kt qua thm djnh so bvà gri 'a' 
Báo cáo TDG CTDTNgôn ngt Trung Quôc dA hoãn 
thành; 

30/03/2020 
Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

5.3 
- K' hçxp dng dánh giá ngoài chInh thi.'rc CTDTNgôn 

ngü Trung Quc, Tru'&ng DH NTT vii Trung tam 
KDCLGD; 

04/2020 

Ban thu k 
Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

5.4 

- GCri Hçip dng k kt dánh giá ngoài chInh thirc 
(dInh kern file word và file PDF Báo cáo TDG dã 
duçc Trung tam KDCLGD th.m djnh, chun bj 
dánh giá ngoai) v Cic KT&KDCLGD, B 
GD&DT; 

Ban thu k' 
Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

- Chun bi dánh giá ngoài chInh thirc NgOn ngi Trung 
Quoc, Trithng DHNTT 

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

Trên day là Ké hoQch trin khai cong tác t1r dánh giá Chircmg trInh dào tao  Ngon ng Trung 
Quoc cua Trixong Dai hoc Nguyn Tat Thanh theo Bô tiêu chuân danh gia chat lu'o'ng cua Bô 
GD&DT, Nhà trix?mg dê nghj tat cã các các nhân và don vj cO lien quan nghiêm tue triên khai 

,,.. thirc hin kê hoach neu trên dê Nhà trumg cO dñ diêu kin d dang k kiêm djnh chInh thirc 
theo 1 trinh. 

Trân tr9ng. 
-: 

Noi nhIn: 
- Ban Giám hiêu (d b/c); 
- Hi dng TDG, Ban TK, Nhórn CT; 
- Các dan vj có lien quan; 
- Luu: VT, Khoa, P.DBCL. 
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Phy 1,ic 

Danh sách thành viên H3i dng 4r dánh giá cüa Chtro'ng trInh aao tto 
Ngôn ngü' Trung Quôc 

STT Hç và ten Chtrc danh, chtrc vy Nhim vy 
1.  O. Nguyn Math  Hung PGS.TS, Hiu truâng Chü tjch HI) 
2.  B. Tr.n Ai Cm TS, Phó Hiu truâng thuông trrc PhO Chü tjch Hf) 
3.  B. Lê Thj Kiu Van TS, Truâng khoa PhO Chü tjch HD 
4.  B. Nguyn Thj Anh Dào ThS, Truâng PhOng DBCL Thu k Hf) 
5.  O.Hunh Cong Mirth Hung TS, Phó TruOng khoa U' vien Hf) 
6.  B.Hoàng Qu'nh Anh ThS, Truâng BO mon U' viên Hf) 

7.  B. Nguyn Lan Phuong TS, Truâng phOng Quail 1 Dào tao UY V1êfl Hf) 

8.  O. Hu'th Trçng TrI ThS, Quyn Trtthng phOng T chüc Nhân sir U' vien HE) 

9.  O. Trn Quc Qui CN, Phó TrixOng phong Cong tác sith viên U' viên Hf) 
10.  O. Nguyn Tin Dung CN, Phó Trithng phOng Quan tr thit bj U' viên Hf) 
11.  O. Trn BInh Hu ThS, Truâng phOng Quân trj thông tin U viên Hf) 
12.  O. Bach  Long Giang PGS.TS, Trumg phOng Khoa h9c cong ngh U' viên HI) 
13.  B. Trn Thj Thüy Kiu ThS, Giám dc Trung tam TT-TV U' vien Hf) 
14.  Co Trn Thj Hãi Yn ThS, Dai  din giãng viên Uy viên Hf) 
15.  B. Nguyn Thj Thüy Trang Dai  din sinh viên U' viên Hf) 
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