
BO GIAO DUC VA DAo TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRIJNG DAI HOC NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hnh phitc 

SAQ' /KH-NTT TP. HCM, ngày014 tháng3 nàm 2020 

KE HOACH 
V vic trin khai cong tác tir dánh giá Chtro'ng trinh dào tto Quãn trj Nhà hang 

và Dlch  vii an uông 

1. Hi clông ti dánh giá 
1.1. Thành phEn HOi  dEng TDG 

Hi ding TDG CTDT Ngành Quãn trj Nhà hang và Djch vii an u6ng &rçlc thành 1p theo 
Quyet djnh so 810/QD-NTT ngày 3 1/12/2019 cUa Hiu triring Trithng DH NTT, gôm có 21 
thành viên. 

1.2. Ban thu' kj và các nhOm cong tác chuyên lrdch 
Giitp vic cho Hi dng TDG CTDT Ngành Quãn trj Nhà hang và Djch vii an ung là 

Ban thu k và cáe nhóm cong tác chuyên trách duqc thành 1p theo Quyêt djnh so 810/QD- 
NTT ngày 31/12/2019 cUa Hiu trithng Trix?mg DH NTT. 

1.3. Phân cong tI,tc hin 

STT Ni dung 
NhOm chju 
trách nhim 

Th?ri gian 
hoàn thänh 

Ghi chit 

Thu thp minh chrng 
- Tiêu chun 1 
- Tiêu chun 2 
- Tiêu chun 3 
- Tiêu chun 4 
- Tiêu chun 5 

NhOm 1 
Nhóm 2 

15/12/2019 

2 

Thu thp minh chfrng 
- Tiêu ehun 6 
- Tiêu chun 7 
- Tiêuchun8 
- Tiêu chun 9 
- Tiêuchun 10 
- Tiêu chun 11 

Nhóm 3 
Nhóm4 
Nhóm 5 

31/11/2019 

3 PhnI:Kháiquát 

Nhóm 1 
Nhóm2 
Nhóm3 
NhOm 4 
NhOm 5 

31/12/2019 
Dt van dê và Tong quan 
chung. 

Phn II: Tu dánh giá theo CC 

Nhóm 1 
NhOm 2 
Nhóm 3 
NhOm 4 
Nhóm 5 

3 1/12/2019 
Mo tã, Diem mnh, Dim 
tn ti, và K hotch hành 
dng. tiêu chun, tiêu chI 
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Vit báo cáo 
- Tiêu chun 1 
- Tiêu chutn 2 
- Tiêu chun 3 

NhOm 1 15/01/2020 

- Me tiêu và chun du ra 
cita CTDT; 

- Bàn mô tã CTDT; 
- Cu trite và n)i dung 

chuong trInh dy h9c. 
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- Tiêu chun 4 
- Tiêu chun S 

trong dy và hQc; 
- Dánh giá k qua h9c tp 

cña ngiIii h9c; 
- Ngir?i h9c và hoat dng 

h trq nguñ h9c. 
Viêt báo cáo 

- Tiêu chutn 6 
- Tiêu chun 7 
- Tiêu chun 8 

Nhóm 3 3 1/01/2020 
- Di ngü giâng viên, 

nghiên cru viên; 
- Di ngfl nhân viên. 

8 
Viét báo cáo 

- Tiêu chun 9 
Nhóm 4 31/01/2020 

- C sâ vat cht và trang 
thit bj. 

9 
Viêt báo cáo 

- Tiêu chun 10 
- Tiêu chutn 11 

NhOm 5 3 1/01/2020 - Nâng cao chat hrçmg; 
- Két qua du ra. 

10 - Phn III: Kt luân 

Nhóm 1 
Nhóm2 
Nhóm 3 
NhOm4 
Nhóm5 

31/01/2020 

- Tom tat nhing die'm 
mgnh và nhüng dim cn 
phát huy; 

- Tom tat nhng dié'm tn ' 
tai WI nhU'flg van dê can 
cal tié'n chat lu'çrng; 

- Ké hoach cal tiên chat 
luçmg CTDT; 

- Tng hcip kt qua TDG 
CTDT. 

11 - Phn IV: Phii liic 

Nhóm 1 
Nhóm 2 
NhOm 3 
NhOm 4 
Nhóm 5 

15/02/2020 

- Ca sâ dft 1iu kim djnh 
chat 1ucng giáo dc 
CTDT; 

- Các tài 1iu lien quan: 
Quyt djnh thành 1p Hi 
dong TDG, Ban thu k 
và các nhOm cong tác 
chuyên trách; Kê hoach 
TDG; Bang biu, thng 
hcrpthôngkê,...; 

- Darth miic minh chfrng. 

2. K ho,ch huy dng các nguôn hyc 
Xác djnh (i) các ngun nhân 1%rc, ca si vt chat và tài chInh cn cung cap cho tirng hot 

dng TDG và (ii) thñ gian thijc hin. 
2.1. Nhân lrc 

Ngoài các thành viën cüa Hi dng TDG Nganh Quan trj Nhà hang và Djch vit an ung, 
Ban thu k và các nhOm cong tác chuyên trách, Nhà tru6ng cO th huy dng them can b, nhân 
viên và giáng viên tfr các dan vj trong Tru?rng tüy tInh hInh thirc t khi trin khai cong tác 
TDG. 
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2.2. Co sô vit chti.t 

Các nhóm chuyên trách tn diing c sâ vt cht hiên có ti các dcin vj; vic mua sm them 

trang thit bj cAn thit cho cong tác TDG ducic xem xét trên cor sâ các d xuAt gui PhOng K 

hotch Tài chinh, PhOng Quãn trj thit bj. 

2.3. Tàich(nh 
Kinh phi trin khai cong tác TDG gm các khoãn chi tp hun cho cong tác TDG, t 

chi'rc hOi  nghj/ hi thAo, thuê chuyên gia tu vk, tham gia dánh giá ngoài... 

3. K hoich thu thãp thông tin tir các ngun ngoài Tru*ng 
Nu Co nhu cAu thu thp thông tin tfr các ngun ngoài trithng, Ban thu k? và các cong tác 

nhOm chuyên trách së d xut cii th: TT—MC gi? O ngun nào? Trong thxi luçmg là bao lâu? 

Vâi kinh phi và s lucing ngu?Yi thirc hin là bao nhiêu? 

4. Kê hoch thuê chuyên gia ngoài 
Trong qua trInh trin khai cong tác TDG, Nhà tru6ng co th thuê chuyên gia d tu vn 

cho mt s cOng don cAn thit. 

5. Thôi gian biu 

STT Ni dung cong vic 
Thbi gian 
thic hin 

Don vj 
thc hin 

Don vj 
phi hp 

1. Thành 1p H3i ding TDG và 1p KI hoich TDG CTDT CTDTNgành Quán 14 Nhà hang và Djch vi 
an uông 

1.1 

- Cong b Quyt djnh thành 1p Hi dng TDG, Ban 
thu k và các nhóm cong tác chuyên trAch CTDT 
Ngành Quãn trj Nhà hang và Djch vii An ung; 

- Ph bin chü truang, miic dIch, phm vi, và th?ii 
gian trin khai cong tác TDG; 

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

1 2 
- Cong b Ké' hoqch TDG CTDT Ngành Quan trj 
NhàhàngvàDjchviiAnung; 

1.3 
- ThAo 1un và phân cong nhim viii cii th cho tung 

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

2. Vit Bdo cáo TDG, thu thp thông tin — mini, chfrng và Co so dEl' 1&u  kiêm djnh chat 1u''ng giáo dC 
CTDTNgàniz Quán 14 Nhà hang và .Djch vi an uông .. - 

2.1 

- Doc k vA hiu rO ni ham (các) tiêu chuAn và eAch 
thi'rc thu thp — xAy dirng thông tin — minh chirng 
(viêt tt là TT—MC) d dam bAo sir phii hc VOl CAC 
yeu cAu trong t1rng tiêu chI cüa (cac) tiêu chuAn; 

15/12/2019 
CAc nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu kZ 

2.2 

- H9p vOi các nhóm Cong tác chuyên trách d trao 
dOi và thing nht các ni dung ye (i) cách viêt ni 
dung (cAc) tiêu chuAn, (ii) thu thp Ccr sà df't lieu 
kiêm djnh chct luçxng giáo dyc (tham khAo dra trên 
Bang chi s hoçzt d5ng ct lOi KPIs cüa Khoa, và 
(iii) thu thp TTMC 

26/11/20 19 
Các nhóm 
cong tAc 

chuyên trAch 
Ban thu k 

2.3 

- H9p vâi các nhOm cong tác chuyên trAch d (i) rA 
soát — chinh sira..ni dung (cac) tiêu chuân, cii) cht 
lugng cüa TTc-vaTti Cp' sO d11 liçu kiêm djnh 
chô't hrcrn iaoduci

• 

13/01/2020 
CAc nhóm 
cong tác 

chuyên trAch 
Ban thu k 

2.4 

- Tng o cáo cUa (cAc) tiêu 
chuân, m I ç).ifr1p  Danh myc ma TT— 
MC than cáo TDt CTDT k su ngành 
Ngành QuAr thg và Djch vi An ung; 

15/01/2020 Ban thu k 
Các nhOm cong 
tAc chuyên trách 

3. COng b6 Báo cáo TDf1EYfDTNganh Quãn 14 Nba hang và Djch vi an uông 
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3.1 

- Tháo Cong van ph bin Báo cáo TDG CTDT 
Ngânh Quãn trj Nhà hang và Djch v11 an uông; 
trong phm vi ni b Tru?mg DH NTT d 1y 
kin gop ; 

17/03/2020 Ban thu k 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

3.2 

- TIch hçcp các gop , tin hành rà soát — chinE sira 
và c.p nht Danh myc ma TT—MC d hoãn thành 
Báo cáo TDG CTDT Nganh Quãn trj Nhà hang 
và Djch vii in uông sau gop ; 

24/03/2020 Ban thu k 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 

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

Nganh Quán tr Nhà hang và Djch v11 an ung, 
cOng bô chInh thirc trong toàn Trung; 

24/03/2020 Ban thu k 
Hi dng TDG, 
Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

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

4.1 

- Thão Cong van gri Cuc KT&KDCLGD, B 
GD&DT ye vic hoàn thành Báo cáo TDG CTDT 
Nganh Quân trj Nhà hang và Djch V11 an uong 
cüa Trueing DH NTT (dInh kern Báo cáo TDG; 

- Luu van ban tai  Trung tam Thông tin — Thu vin 
cUa Tnxông theo quy djnh; 

23/03/2020 Ban thu k Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

5. Bang k dánh giá ngoãi chInh thfrc 

5.1 
- Thão COng van g1ri Trung tam KDCLGD v vic 

thm djnh Báo cáo TDG CTDT Ngành Quãn tn 
Nhà hang và Djch vii an uOng Trithng DHNTT, 

23/03/2020 Ban thu k Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

5.2 

- Rã soát — chinh sira Báo cáo TDG CTDT Ngành 
Quãn trj Nha hang và Djch vii an ung theo kt 
qua thm djnh so b va gi:ri li Báo cáo TDG 
CTDT Nganh Quãn trj Nhà hang và Djch v an 
uOng dâ hoàn thành; 

31/03/2020 
Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

5.3 
- K hçip dng dánh giá ngoài chInh thüc CTDT 

Nganh Quãn trj Nhà hang và Djch v11 an uOng, 
TrzthngDHNTTvOi Trung tam KDCLGD; 

T4/2020 

Ban thu k Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

5.4 

- Gui Hçp dng k kt danE giá ngoài chInh thirc 
(dInh kern file word và file PDF Báo cáo TDG dã 
duçc Trung tam KDCLGD thm dinh, chun bi 
dánh giá ngoài) v Cic KT&KDCLGD, B 
GD&DT; 

Ban thu k Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

5.5 
- Chu.n bj dánh giá ngoài chfnh thirc CTDT Nganh 

Quãn trj Nhà hang và Djch vi an uOng, Tru&ng 
DHNTT. 

Hi dOng TDG, Ban thu k và 
các nhóm cOng tác chuyên trách 

Trên day la Ké hogch trin khai cOng tác tr dánh giá Chuong trInh dao to k su Nganh 
Quãn trj Nhà hang va Djch vii an uOng cüa Trung Di hçc Nguyn Tat Thanh theo B5 tiêu 
chuân dánh giá chat lu'crng cüa B GD&DT, Nha trithng dê nghj tat ca các các nhân và don v 
cO lien quan nghiem tüc triên khai thirc hin kê hoch nêu trên dê Nha trueing cO dü diêu kin 
dê dang k kiêm djnh chInh thrc theo 1 trInh. 

Trân tr9ng./.,,, 

No'i nhân: 
- Ban Giám hiêu (de b/c); 
- Hi dng TDG, Ban TK, NhOm CT; 
- Các don vj có lien quan; 
- Luu: VT, Khoa, P.DBCL. 



Phii Iiic 
Danh sách thãnh viên Hi a'Ang 4i'  dánh gid cüa Chwrng trInh dào tio 

CTDT Ngành Quãn trl Nhà hang và Dlch  vi an uông 

STT H 9  vä ten Chti'c danh, chfrc vu Nhim vi11 
1.  PGS.TS Nguyn Manh  Hung Hiu trithng ChU tjch HD 

2.  TS. Tran Ai Cam Pho Hieu truong thwng truc Pho 
Chu tch HD 

3.  ThS. Phan Thj Ngan Q.Truâng Khoa Du ljch và Vit Nam h9c 
Chütich HD 

4.  ThS. Nguyn Thj Anh Dào TruOng PhOng DBCL Thu k HD 
5.  ThS. Trirnng Quang Trj Phó Tru&ng Khoa Du ljch và Vit Nam h9c U vien HD 
6.  ThS. Lé Tn Thành Phó Tnrcng Khoa Du ljch và Vit Nam h9c U' viên HD 
7.  ThS. Vu Thj Thus' Linh Q. Tnrong b mon Khãch sn U' viën HD 
8.  TS. Nguyn Phtiàc Hin Truâng b mon Vit Nam h9c U' viên HD 
9.  ThS. Lê Thj Hang Q. Tnring b mon Tam I hc viên DH 
10.  ThS. Dào Qu Lucing Q. Tnrng b mon Quan h cong chUng U' viên DH 

11.  TS. Nguyn Lan Phuong TrirOng phOng Quãn 1 Dào to U viên HD 
12.  ThS. Hunh Tr9ng TrI Quyn Truâng phOng T chirc Nhân sir U viên HD 
13.  CN. Trn Qu& Qui PhO Tru&ng phông Cong tác sinh viên U' vien HD 
14.  Ong Nguyn Tin Dung Phó Tru?ing phOng Quân trj thit bj U' viên HD 
15.  ThS. Trn BInh Hu Trrnmg phOng Quãn trj thông tin U vien HD 
16.  PGS.TS. Bach Long Giang Tnthng phOng Khoa hçc cOng ngh U' viên HD 
17.  ThS. Trn Thj Thuy Kiu Giám dc Trung tam TT-TV U' viên HD 
18.  TS. Nguyn Tr9ng Tuân Tnrong cc s An Phü Dông... U viên HD 
19.  ThS. Nguyn Hüu Däng Quang Phó Trung phOng Dam bão chit hxqng Uy viên HD 
20.  ThS. Nguyn Thj Kim Thoa Giáng viên U viên HD 
21.  Hunh H Thanh Hoang Dai din sinh viên U' vien HD 
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