
BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIfNG DiI HQC NGUYEN TAT THANH Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

S6Zl /KH-NTT TP. HCM, ngayOHtháng3 nämo2OZ' 

KE HO3CH 
Ye vic triên khai cong tác ty dánh giá Chu'o'ng trInh 1ào tio Lut Kinh tê 

1. Hi ding tr dánh giá 
1.1. Thành phin Hôi thing TDG 

Hôi dng TDG CTDT Lutt Kinh th duçc thành 1p theo Quyêt djnh s6 81 1/QD-NTT ngày 
3 1/12/2019 cüa Hiu tnthng TriiOng DH NTT, gôm cO 15 thành viên. 

1.2. Ban thz' kj và các nhóm cong the chuyên trách 
Giiip vic cho Hi dng TDG CTDT Lut Kinh t là Ban thu k và các nhóm cong tác 

chuyên trách duçic thành 1p theo Quyêt djnh so 811/QD-NTT ngày 3 1/12/2019 cüa Hiu triRing 
TruOng DH NTT. 

1.3. Phân cong t1,rc hin 

STT Ni dung Nhóm chju 
trách nhiêm 

Thô'i gian 
hoàn thành Ghi chü 

Thu thp minh chirng 
- Tiêu chun 1 
- Tiêu chun 2 
- Tiêu chun 3 
- Tiêu chutn 4 
- Tiêu chun 5 

NhOm 1 
Nhóm 2 

30/11/2019 
7 

2 

Thu thp minh chirng 
- Tiêu chun 6 
- Tiêu chutn 7 
- Tiêu chun 8 
- Tiëu chun 9 
- Tiêu chun 10 
- Tiêu chun 11 

NhOm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

30/11/2019 

3 PhnI:Kháiquãt 

Nhóm 1 
Nhóm2 
NhOm3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

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

Phn II: Tir dánh giá theo các tiêu 

NhOm 1 
NhOm 2 
Nhóm 3 
NhOm 4 
NhOm 5 

10/01/2020 
Mo tã, Dim mtnh, Dim 
thn ti, và K hoich hành 
dng. 

chun, tiêu chI 

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

NhOm 1 28/12/20 19 

- Miic tiêu và chuAn du ra 
cüa CTDT; 

- Bàn mô tá CTDT; 
- Cu trUe và ni dung 

chirong trinh dy h9c. 

6 Vit báo cáo Nhóm 2 28/12/20 19 - Phuong phap tip cn 
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- Tiêu chutn 4 
- Tiêu chun 5 

trong dy và h9c; 
- Dánh giá kêt qua h9c tp 

cUa ngithi h9c; 
- Nguii h9c và hoat dng 

h trçi ngu?ñ h9c. 
Vit báo cáo 

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

Nhóm 3 28/12/20 19 
- Di ngü giâng viên, 

nghiên ci'ru viên; 
- Di ngü nhân viên. 

8 Vit báo cáo 
- Tiêu chun 9 

Nhóm 4 28/12/20 19 
- Co s vat chit và trang 

thi& bj. 

9 
Viêt báo cáo 

- Tiêu chuAn 10 
- Tiêu chun 11 

Nhóm 5 28/12/20 19 
- Nang cao chat krcmg; 
- Két qua du ra. 

10 - Phn III: Kt luân 

Nhóml 
NhOm 2 
Nhóm 3 
Nhóm4 
Nhórn 5 

15/01/2020 

- Tom tt nhüng diêm 
mgnh và nhüng dié'm cn 
phát huy; 

- TOm tt nhüng die'm tn 
tQi và nhftng van d ctn 
cai tie'n chat lu'çrng; 

- Ké hoach cal tiên chat 
krcmg CTDT; 

- Tng hçp kt qua TDG 
CTDT. 

11 - Phtn IV: Phii luc 

Nhóm 1 
Nhóm 2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Nhóm 5 

28/02/2020 

- Co si du 1iu kim djnh 
cht luqng giáo d1ic 
CTDT; 

- Các tài 1iu lien quan: 
Quy& djnh thành 1p Hi 
dng TDG, Ban thu k 
và các nhóm cong tác 
chuyên trách; Kê hotch 
TDG; Bang biu, t6ng 
hçip thông kê,...; 

- Danh mijc minh chiirng. 

2. K hoich huy dng các ng&in hyc 
Xác djnh (i) các ngun nhân lijc, co Sâ vt cht và tài chInh cn cung cp cho tirng hoat 

dung TDG và (ii) thai gian thirc hin. 
2.1. Nhân 1rc 

Ngoài CáC thành viên Cüa Hi dng TDG CTDT Lut Kinh t, Ban thu k và CáC nhOrn 
cOng tác chuyên trách, Nhà trir?ng CO th huy dng them can b, nhân viên và giãng viên tir các 
don vj trong Trmmg tUy tInh hinh thirc tê khi triên khai Cong tác TDG. 
2.2. Co so v(lt ch1 

CáC nhóm chuyên trách tn dicing Co SY vt chit hin CO tai  các don v; vic mua sm them 
trang thit bj can thit cho cOng tác TDG dugc xem xét trên CO S CáC d xut gi PhOng K 
hoach Tài ChInh, PhOng Quan trj thit bj. 
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2.3. TàichInh 

Kinh phi trin khai cong tác TDG gm các khoan chi tp huAn cho cong tác TDG, th chi'rc 

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

3. Ké hoch thu thãp thông tin tur các ngun ngoài Trurông 
Nu có nhu cu thu thp thông tin tr các nguèn ngoài trumg, Ban thu k và cãc cong tác 

nhóm chuyên trách së d xuAt ci,i th: TT—MC gI? O ngun nào? Trong thai luçing là bao lâu? 

Vci kinh phi và s lixçng ngu?Yi thirc hin là bao nhiéu? 

4. K ho*ch thuê chuyên gia ngoài 
Trong qua trinh trin khai cOng tác TDG, Nhà tru&ng có th thuê chuyên gia d tu vAn cho 

mt s cong don cn thit. 

5. ThO'i gian biu 

STT Ni dung cong vic 
Thôi gian 
thtrc hiên 

Don v 
thurc hiên 

Don vj 
phi hqp 

1. Thành 1pH3idng TDGvà 1ipK1Izozch TDG CTDT LutKinh t 

1.1 

- Cong b Quyêt djnh thành icIp HOi  dng TDG, Ban 
thu k và cac nhóm cong tác chuyên tráeh; 

- Ph bin chü trucxng, mite  dich, phm vi, và thai 
gian trin khai cong tác TDG; 

30/11/2019 BanThuk 
Các nhóm cong 
tác chuyên trách 1.2 - Cong b Ké' hoach TDG CTDT Ludt Kinh te'; 

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

thành viên cüa Hi dng TDG, Ban thu k va các 
nhóm cOng tác chuyên trách; 

2. Vit Bdo cáo TDG, thu thp thông tin — minh c/záizg và Co th dir lieu kim djnh chat 1u'tng giáo dç.. 
CTDT Lut Kinh t 

2.1 

- Doe k va hiu rO nôi ham (the) tiêu chun và each 
thirc thu thp — xây drng thông tin — minh chüng 
(viêt tt là TT—MC) dê dam bão sir  phi hçxp VOl CC 
yêu cu trong tirng tiêu chI cüa (các) tiêu chuAn; 

15/11/20 19 
Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu k,(; 

2 2 

- H9p vâi các nhómc.ông tác chuyên trách d trao di 
và thng nht cá duiiv(i) each vit ni dung 
(cac) tiêu cWjn, thCo sá dfr liçu kiem 
d/nh chdt h'Qffg ,ci(thti khão dra trén Bang 
chi s6 hoot 1:1a Khoa), và (iii) thu 
thp TTMC'.... 

22/11/20 19 
Cáe nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

2.3 

- H9p vâi các trách d (i) rà 
soát — chinh srà'!ii dungac) tiêu chun, (ii) cht 
luçmg cüa TTMC và (iii) Ccr sà dt liçu kiêm ct/nh 
chá't luvng giáo dyc; 

15/01/2020 
Các nhóm 
cong tác 

chuyên trách 
Ban thu k 

2.4 
- Tng hcrp phAn ni dung báo cáo cUa (các) tiêu 

chuân, ma hóa TT—MC và 1p Danh myc ma TT— 
MC thành Báo cáo TDG CTDT Luât Kinh t 

15/01/2020 Ban thu k 
Các nhóm cong 
táe ehuyên trách 

3. Cong b Bdo cáo TDG CTDT Lust Kinh th 

3.1 
- Thão Cong vOn ph bin Báo cáo TDG CTDT Lust 

Kinh tê; trong phtm vi ni b Truông DH NTT dê 
lAy kiên gOp '; 

02/03/2020 Ban thu k 
Các nhóm cOng 
tác chuyên trách 

3.2 
- TIch hçrp các gop ', tin hành rà soát — chinh sra và 

cp nht Danh myc ma TT—IvIC d hoàn thành Báo 
cáo TDG CTDT Lut Kinh tê sau gop ; 

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

- Hçp, xem xét và thông qua Báo cáo TDG CTDT 
Lut Kinh tê; cong bô chInh thi'rc trong toàn TrtrOng; 

20/03/2020 Ban thu k 
Hi dng TDG, 
Các nhOm cong 
tác chuyên trách 
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4. Báo cáo co quan chü quãn và B GD&DT 

4.1 

- Thâo Cong van giri Ciic KT&KDCLGD, B 
GD&DT ye viêc hoàn thành Báo cáo TDG CTDT 
Luât Kinh t cüa Tru&ng DH NTT (dInh kern Báo 
cáo TDG); 

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

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

5. Dàng k dánh giá ngoài chInh thfrc 

5.1 
- Thão Cong van gui Trung tm KDCLGD v vic 

thm djnh Báo cáo TDG CTDTLut Kinh t Trithng 
DH NTT; 

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

5.2 
- Rà soát — chinh sra Báo cáo TDG CTDT Luât Kinh 

t theo kt qua thm djnh so b và gili lai  Báo cáo 
TDG CTDT Lut Kinh t dä hoàn thành; 

3 0/03/2020 
Các nhóm 
cOng tác 

chuyên trách 
Ban thu k' 

- K hçp dng dánh giá ngoài chInh thirc CTDT Lut 
Kinh tê, Trithng DHNTTvi Trung tam KDCLGD; 

04/2020 

Ban thu k 
Các nhórn cOng 
tác chuyên trách 

5.4 

- Gi:ri Hçip dng k kt dánh giá ngoài chInE thirc 
(dInh kern file word và file PDF Báo cáo TDG dä 
duçic Trung tam KDCLGD thrn djnh, chuân bj 
dánh giá ngoài) v Citc KT&KDCLGD, B 
GD&DT; 

Ban thu k 
Các nhórn cong 
tác chuyên trách 

- Chun bi dánh giá ngoài chInh thüc CTDT Lu.t 
Kinh t Trzthng DHNTT 

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

Trên day là K hogch trin khai cong tác tir dánh giá Chuong trInh dào t?o  ngành Lut Kinh 
t cüa Tnthng Dai  hçc Nguyn Tat Thành theo Bó tiêu chuon dánh giá chá't lwcing cüa B 
GD&DT, Nhà trtthng dé nghj tat cã các các nhân và don vj cO lien quan nghiêm t11c triên khai 
thirc hin kê hoch nêu trên dê Nhà trueing cO dü diêu kin dê däng k kiêm djnh chInh thirc 
theo 1 trinh. 

Trân tr9ng. 

No'i nhin: .. TRIJ(ING 
- Ban Giám hiêu (d b/c); / 
- Hi dng TDG, Ban TK, Nhóm CT; TRLICiNG 

-Cácdonvjcoliênquan; 
YTII - Luu: VT, Khoa, P.DBCL. 
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Phy lye 
Danh sách thành viên H3i dng 4,' dánh giá cüa Chtrorng trInh däo tto 

Luãt Kinh t 

STT H 9  và ten Churc danh, chuc vy Nhim vu 
1.  O. Nguyn Manh  Hung PGS.TS, Hiu truâng ThU tjch Hf) 
2.  B. TrAn Ai CAm TS, PhO Hiu truâng thung trirc Phó ChU tjch Hf) 
3.  O. Chu Hãi Thanh TS, Trithng Khoa Lust Thu k HD 
4.  B. Nguyn Thj Anh Dào ThS, Tnxâng PhOng DBCL U viên HO thuOng trirc 
5.  O.Nguyn Trng Tun TS, Trithng Bô mon Lust  Cc bàn U' viên HO 
6.  O. Lê Hc Lam ThS, Q.Tru.thng Bô mon Lut Kinh tê U' vien HO 
7.  B. Nguyn Lan Phuong TS, Tnring phông Quàn 1 Dào t?o US' viên HD 

8.  O. HuS'nh  Tr9ng TrI ThS, Q.Tri.thng phOng T chUc Nhân sir US' vien Hf) 
9.  O. TrAn Quc Qui ThS, Phó Truâng phOng Cong tác sinh viên U5' vien HD 
10.  O. Nguyn Tin DUng CN, PhO TnrOng phông Quãn trj thit bj US' vien HO 
11.  O. TrAn BInh Hu ThS, Trming phông Quán trj thông tin US' vien HO 
12.  O. Bach  Long Giang PGS.TS, Truxng phOng Khoa h9c cong ngh US' vien HO 
13.  B. TrAn Thj ThUy Kiu ThS, Giám dc Trung tam TT.-TV LjS' vien HO 
14.  B. TrAn Kiu Nhi ThS, Dai  din giãng vien Uy vien HO 
15.  B. Dào Ngân Dai din sinh viên LS' viên HO 
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