
BO GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TR1J(YNG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hanh phüc  

S&  437  /KH-DHHHVN Hái Phdng, ngày 27 tháng nàm 2022 

KE HOACH T DANH GIA 
Chirong trinh dào tio theo tiêu chun cüa B Giáo due và Dào to 

Tnr?rng Di  hçc Hang hãi Vit Nam näm 2022 

I. Miic dIch tir Ctánh giã 
Mic dIch cUa vic tir dánh giá chuo'ng trinh là ti,r xem xét, nghiên ciru dira trén các 

tiêu chI thue Thông tix s6 04/201 6/TT-BGDDT ngày 14/3/2016 cüa B tmng B Giáo 
due và Dào tio ban hành Quy djnh v tiêu chun dánh giá chit h.rçng chisang trinh dào 

tao các trinh d cüa giáo dic dai  h9c d báo cáo v tinh trang cht lung dào tao,  hiu 

qua hoat dng dào tto, nghiên ciru khoa h9c, nhân hrc, co só 4t chit, cüng nhix các vn 

d lien quan khác; t11 dO tin hành diu chinh các ngun lirc và qua trinh thirc hin nhm 

dat tiêu chun cht hrçing dào tao.  Ngoai ra, hoat dng tr dánh giá cOn th hin tInh tr 

chU và tinh t'çr chju trách nhim eUa Nhà tnrng trong toàn b hoat dng dào tao,  nghiên 
ciru khoa h9c, djch vi,t xä hi theo chirc nang, nhim vii duçc giao, phü hçp vâi str mang 

Va miic tiêu cüa Nhà tris&ng. 

II. Phim vi tLr dánh giá 
Cong tác ti,r dánh giá chucmg trinh dào tao  (TDG CTDT) di.rçic áp diing di vâi 04 

CTDT h chInh quy bao gm: K5 thut co khI (thuc Vin Ca khI); Kinh t vQtn tãi bin 
(thuc Khoa Kinh t); Thit k tàu và Cong trInh ngoài khcii (thuc Khoa DOng tàu) và 

Xây dirng cong trInh thiiy (thue Khoa Cong trInh) giai doan tir näm h9c 2017-2018 dn 
näm h9c 202 1-2022. Thai gian thu thp thông tin, ly s lieu, xay dirng co s dU 1iu tInh 

dn h& ngày 3 0/6/2022. 
Nhà trtthng tin hành cong tác TDG chit krçrng CTDT theo b tiêu chun cüa B 

Giáo due và Dào tao. 

III. Cong cii tir dánh giá 
• COng cii TDG là tiêu chun dánh giá cht luçmg chrnmg trInh dao  ban hãnh kern theo 

Thông tti s 04/2016/TT-BGDDT ngày 14/3/20 16 bao gm 11 tiêu chun và 50 tiêu chI. 

IV. Hi dông tir dánh giá 
1. Than/i p1zn Hf3i dng ty' dan/i giá 
- Hi dng TDG CTDT chuyên ngành K5 thut co khI dixçc thành 1p theo Quyêt 

djnh s 73 1/QD-EHHHVN ban hành ngày 15/4/2022. Hi dng grn cO 21 thành viên; 
Ban thu k gm cO 29 thành viên va các nhóm cong tác chuyên trách cO danh sách kern 
theo Quyt djnh. 

- Hi dng TDG CTDT ehuyên ngành Kinh t vn tãi bin duxçc thành 1p theo 
Quy& djnh s 732/QD-DHHHVN ban hành ngày 15/4/2022. Hi dng gm cO 21 thành 
viên; Ban thu k gm có 24 thành viên và các nhOm cong tác chuyên trách cO danh sách 
kern theo Quyt djnh. 
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• - Hi dng TDG CTDT chuyên nganh Thit k tàu và cong trinh ngoài khii dirçc 
thành 1p theo Quyt djnh s 733/QD-DHHHVN ban hành ngãy 15/4/2022. Hi dng 

gm có 21 thãnh viën; Ban thu k gm Co 22 thãnh viên và các nhOm cong tác chuyên 
trách CO danh sách kern theo Quyt djnh. 

- Hi dng TDG CTDT chuyên ngành Xây dirng cong trInh thUy duqc thành 1p 
theo Quyt djnh s 734/QD-DHHHVN ban hành ngày 15/4/2022. Hi dng gm có 27 
thành vién; Ban thu k gm CO 23 thãnh viên vã cac nhOm cong tác chuyên trách cO danh 
sách kern theo Quyt djnh. 

2. P/ian cong t/irc /,in n/,im vy 
*) Nhim vy cia các thành viên trong H5i ddng Ty' dánh giá: 

- Chü tjch Hi dMg: ChU tjch Hi dng chju trách nhim v các hoat dng cüa 
Hi dng, phân cOng nhim vi c11 th cho tirng thành viên, trong dO xác djnh nhüng cOng 
vic phãi thc hin tucing 11ng vOi tirng tiêu chun dánh giá, th?ñ gian bt du và kt thüc, 
nguii chju trách nhim chInh; triu tp vã diu hành các phiên hp cüa Hi dng; phê 
duyt k hotch TDG CTDT; chi dto qua trinh thu thp thông tin, minh chi1rng, xi:r 1, phân 
tich và vi& báo cáo TDG; giãi quyt cac vn d phát sinh trong qua trInh trin khai TDG 

CTDT. 

- Phó Chü tjch Hi dng cAp Trutmg: khi duçxc Chü tjch Hi dng u quyn, cO 
nhim vi diu hành Hi dng và chju trách nhim v cOng vic dixçc u' quyn, gop 

cho ban Báo cáo các tiêu chi, tiêu chuAn vã báo cáo chung. 
- Phó Chü tjch Hi dng cAp KhoaNin: diu hành chung các hott dng dánh giá 

chucng trInh cUa KhoaJVin, chü dng t chirc hçp d phân cong cOng vic cho các thành 

viên, phân cOng và ci'r ngixi tim rninh chrng, chju trách nhim chInh thirc di vâi các 
tiêu chuAn v k hoach thirc hin va báo cáo cui cUng cüa tiêu chuAn truâc ChU tjch Hi 
dng, ehi dto các thãnh viên cAp KhoaIVin vic rà soát thu thp thOng tin minh cht'rng 

vã vit báo cáo TDG theo k hoach TDG cüa Tru?mg. 
- Thành viên HD TDG cAp Trumg: tharn gia xay drng, dóng gOp vã phãn bin 

cho ban báo cáo các tiêu chI, tiêu chuAn cüa cAp KhoaNin vã báo cáo chung. 

- Thânh vien HD TDG cAp KhoaIVin: xay dixng báo cáo TDG CTDT theo sr 

phân cong cüa Phó ChU tjch Hi dng cAp KhoaNin, tham gia xay dirng c sO' dü 1iu, 
hoàn thin h s minh chirng, tim kim thông tin cho ban báo cáo TDG. 

- HOi dng TDG CTDT h9p khoáng 06 lAn trong su& qua trInh TDG, cO trách 
nhim phãn bin, gop cho bàn báo cáo dánh giá sa bO,  báo cáo cu6i cUng và tu vAn cho 
Chü tjch Hi dng khi lam k hoach TDG. 

*) Nhiçm vy cia Ban thu' /g và các nhóm cong tác 

- Ban ThixO'ng trrc Hi dng (bao gm TruO'ng Ban Thu k và các can b chuyên 
trách PhOng Thanh tra & DBCL) CO trách nhim trin khai k hotch, tng hçip dU lieu, 
giám sat tin d thirc hin cüa Hi dng TDG CTDT, djnh k' báo cáo kát qua th?c hin 
len Chü tjch Hi dng xem xët, duyt ni dung. ChuAn bj cc sO' vtt chAt va tài 1iu cAn 
thi& cho các bui h9p cüa Hi dng. 
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- NhOm triRing nhóm cong tác: chju trách nhirn truOc PhO Chñ tjch Hi dông cp 
KhoaIVin v ni dung báo cáo TDG, h sor rninh chi'rng, cor sâ d[t 1iu theo nhOm tiêu 
chun d duçxc phân công; phân cOng, don d6c các thành viên và thu k cp KhoaIVin 
trong nhóm cong tác dam báo diing tin d. 

- Thành viên/Thu k cp KhoaNin: thirc hin phác tháo ban báo cáo tiêu chun 
Va tiêu chI, gOp cho ban báo cáo chung. Tin hành tim kim minh chirng, xay dung co 
s dit 1iu, hoân thin tãi 1iu h so có lien quan. 

- Thu k thuông trirc cp Khoa/Vin: thirc hin nhim vi cüa thu k cp 
KhoaJVin; chju trách nhim tng hop báo cáo tiêu chun và tiêu chI; vit biên ban, phân 
loti và quãn l h so minh chirng cüa nhóm cong tác. 

- Thu k cp Trueing: CO trách nhim h trq cac Khoa/Vin trong vic tim kim 
thông tin, co s& dtt 1iu, h so rninh chirng; tham gia phãn bin báo cáo TDG. 

*) Nguyen tc thicc hin cong vic: 

- Chü tjch Hi dng TDG phân cOng nhim vi các thành viên trong hOi  dng; 
- Djnh ki HOi dng TDG CTDT lam vic theo nguyen tc tp trung dan chü, quy& 

djnh theo da s; 

- Hi dng TDG CTDT duçc tp hun v các ni dung: giâi thiu h tMng dam 
bão chit luçmg giáo diic; quy trInh và chu kS'  dánh giá CTDT; huàng dn TDG CTDT; 
mOt si kinh nghim TDG CTDT trong và ngoài nuâc; k5 näng nghien ciru h so van ban, 
phOng vn, quan sat, tháo lun nhóm, ly kin phãn hi các ben lien quan; k näng vi& 
báo cáo và tim kim minh chirng phii hop; 

- Hi dng TDG CTDT tir giãi th sau khi hoàn thành nhim v11; 

- Các b phn có lien quan khác trong Tni?mg có trách nhim phi hop vã h trçi 
cho Hi dng TDG CTDT d hoàn thin cOng tác xay dung báo cáo TDG CTDT; 

- Ban lãnh do Khoa, Vin, Trung tam, PhOng, Ban chi'rc näng cO lien quan cO 
thim vi trin khai mt s ni dung sau: 

+ Trin khai, thirc hin k hotch TDG CTDT dn toàn th giãng viên, can b viën 
chirc, sinh viên thuc don vj; 

+ Ph& hop, thc hin t& các yêu cu cüa thu k hii dng TDG trong vic cung cp 

thông tin, tim kim minh chthig nhtm giüp cho vic TDG cüa Trung thc hin kjp thai. 
3. Cdc nhóm cong Mc, cd nhân: 
Thi gian thu thp thông tin và minh chirng: Tr 25/4 - 28/8/2022. 

TT Tteu chuan 
Nhóm cong tác, do'n vi chiu 

trach nhiçm 

1.  Tiêu chun 1, 2, 3 
- Nhóm cong tác 1. 
- Don vj KhoaJVin. 
- PhOng Dao tao. 

2.  Tiêu chun 4, 5, 11 
- NhOm cong tác 2. 
- Don vj Khoa!Vin. 
- PhOng Dao tao. 
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TT Tuen chuan 
Nhóm cong tác, do'n vi chin 

trách nhiêm 

3.  Tiêu chdtn 6, 7 
- NhOm cong tác 3. 
- Born vj Khoa/Vin. 
- PhOng T chirc - Hành chinh. 

4.  Tiêu chun 9 

- Nhóm cOng tác 4. 
- Born vi Khoa/Viên. 
- PhOng Quan trj - Thit bj. 
- Phông K hoch - Tài chInh. 
- Thu vin. 

5.  Tiêu chun 8, 10 

- NhOm cOng tác 5. 
- Born vj Khoa1Vin. 
- PhOng Thanh tra và BBCL. 
- PhOng Khoa h9c - Cong ngh. 
- PhOng Cong tác sinh viên. 

V. Tp hun nghip viii t1r dánh giá 
1. Thii gian dir kin: Thãng 4-5/2022 (sê cO k hoich rieng). CO chuyên gia tu vn 

tr xa trong sut qua trInh din ra cong tác TDG CTDT cUa Nhà tn.rng. 
2. Thành phn tham dir: tht cã các thành viên trong Hi dng TDG can cfr theo các 

quyt djnh thành 1p hi dng d ban hành; can b quãn 1, giãng viên, chuyên viên, 
ngithi lao dng vã nguii h9c trong toãn Trueing quan tam. 

3. Ni dung, chuang trInh tp hdtn: 

- Giâi thiu v b tiêu chun và tiêu chI duçc si diing cho dçt TDG CTDT theo 
tiêu chun cüa BO GDDT; 

- Quy trInh dánh giá; 

- K thut phân tIch, thu thp, xir l, sü d%ing minh chiirng, kru trü và bão quân 
minh chirng, each m hOa minh chirng; 

- K5 thut vit phiu dánh giá tiéu chI: bao gm quy trInh vi& phiu dánh giá tiêu 
chI; phân tIch, mô tã thirc trtng CTBT, cách xác djnh dim mnh, dim yu; 1p k hoach 
hành dng; 

- Cách thfrc thu thp, phân tIch cor s d[t lieu sir diing trong qua trinh vit báo cáo 
TBG; 

- Cách si.'r diing hiu qua kt qua ly kin thãm dO cüa các ben lien quan tOi qua 
trmnh TBG CTBT. 
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VI. Dir kin các nguln hrc (nhân Iirc, tài chInh,...) và thöi dim cn huy 
dng/cung cp 

- Khoàng thñ gian cung cp s 1iu tCr näm h9c 2017-2018 dn ht näm h9c 2021-2022. 
- Th?i dim huy dng toàn b ngun 1ire din ra trong vông 28 tutn (t1r ngày 

12/4/2022 dn 23/10/2022. 

- Tài chInh: ngun tài chinh h trçY cong tác TDG tir phIa Nhà trithng, Khoa!Vin, 
tài trçl... 

TT Tiêu chun Các hott (Jng Nhân hrc 

1.  Tiéu chun 01: 
M%lc tiêu và 
chun diu ra 
cüa CTDT 

- Xây dung CTDT barn sat m1ic tiêu. 
- Các hott dng v CDR, each thüc thc 

hin, dáp 1rng yeu c.0 cac ben lien quan. 

Dan vj KhoaJVin có 

CTDT lam cong tác 
TDG. PhOng Dào tao  và 
các ben lien quan. 

2.  Tiéu chun 02: 
Bàn mô tã 
CTDT 

- Thông tin v bàn mô tà CTDT; bàn d 
cilang. 

- Vic tip cn cüa các ben lien quan tOi 

bàn mO tã CTDT 

dan vj KhoaJVin có 

CTDT lam cong tác 
TDG. PhOng Dào tao  vã 

các ben lien quan. 

3.  Tiêu chun 03: 
Câu trUe và ni 
dung chi.rang 
trinh day hoc 
(CTDH) . 

- Vic xay dirng và thit k CTDH dra 
vào CDR. 

- Ni dung mi h9e phn dóng gop cho 
. 

vice dat  CDR cUa sinh viên. 

Dan vj KhoaNin có 
CTDT lam cong tác 
TDG. PhOng Dào tao  và 
các ben hen quan. 

4.  Tiêu chun 04: 
Phuang pháp 
tiep can  trong 
dayvahoc 

- Vic cong b6, ph bin trin khai 
phuang pháp giãng day  tâi các ben lien 
quan. 

. . 
- Cach thuc trien khai phu hqp vai CDR, 
rèn 1uyn k5 näng và khã näng hc tp 
su& don cUa sinh viên. 

Dan vi KhoaNin có 
CTDT lam cong tác 
TDG. PhOng Dào tao  và 
cac ben lien quan. 

5.  Tiêu chun 05: 
Dánh giá kêt 
qua h9c tap  cua 
nguai cc 

- Các hoat dng v vic dánh giá kt 
qua h9c tp cUa ngixoni h9c, cac quy 
djnh, quy ch duçc ban hành, phuang 
pháp dánh giá, sr phãn hi kjp thoni giUp 
nguOni hc dánh giá dUng vic hc tsp.  

Dan vj KhoafVin Co 

CTDT lam cOng tác 
TDG. PhOng Thanh tra 
& DBCL và các ben 
lien quan. 

6.  Tiêu chun 06: 
Di ngü giãng 
vien, nghien 
cu'uvien 

- Các hoat dng lien quan tOi cOng tác 
can b, quy hoach can b dáp irng nhu 
cu giàng day,  nghien cüu khoa h9c d 

., .,. xac dnh ty lç  giang vienlsrnh vien. 
- Cong tác tuyn diing, b nhirn dáp 
1rng näng 1rc, tiêu chI theo yêu cu 

Dan vj Khoa/Vin cO 

CTDT lam cong tác 
TDG. PhOng T chüc - 
Hanh chinh va cac ben 
lien quan. 
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TT Tiêu chun Các hot dng Nhân 1rc 

chung 

7.  Tiêu chuAn 07: 
Di ngfl nhân 
viën 

- Các hoat dng quy hoach di ngU can 
b phü hp vâi trng vj trI vic lam. 
- Cong tác quy hoach, tiêu chI tuyên 
chn duc cong bo rong rãi dira vao nhu 
cu, näng 1irc, trmnh d dáp 1rng cong 
vic trng vj trI. 
- Các hott dng lien quan tài dánh giá 
djnh ks', thi dua khen thuO'ng, k' luat, 
h9c tap, bi duOiig 

Don vj KhoaNin cO 

CTDT lam cong tác 

TDG. PhOng To chirc - 

Hanh chinh va cac ben 

lien quan. 

8.  Tiêu chuân 08: 
Nguñ h9c và 
hoat dng h 
trçi nguai h9c 

Các hoit dng h trçi ngithi h9c ye cOng 
tác tuyn sinh, giám sat kt qua h9c tp 
rèn luyn, hoat dng chInh sách, h trc 
hoat dçng ngoi khoa, vic lam, moi 
tru?Yng hc tap, NCKH 

Don vi KhoaNin có 

CTDT lam cong tác 

TDG. Phông Cong tác 
. . 

sinh vien va cac ben lien 

quan. 

9.  Tiêu chun 09: 
Ca S vat chat 
va trang thiet 
bi 

• 

• 

Các cOng vic trin khai tâi cOng tác ca 

s vat  chAt cüa Nhà tnthng bao gm: h 

tMng phông h9c phiic vi cOng tác dào 
. 

tao, NCKH, hç thong phong lam viçc, 

thj nghim thrc hành, thu vin, khu lien 

hip th thao, hOi  tru?mg, môi truang 

cho d& tucmg là ngithi khuyt tat. 

Dan vj KhoaNin cO 

CTDT lam cOng tác 

TDG. PhOng Quân trj - 

Thiet b, To chuc - 

Hành chinh, Ban dir an 

và các ben lien quan. 

10.  Tiêu chuAn 10: 
Nang cao chat 
lucng 

Cãc hoat dng lien quan tâi thu thap  
thông tin, kin phãn hi, nàng cao chAt 

krçing CTDT thông qua các ben lien 

quan, can cir d phát trin CTDH. 

Vic phát trin CTDH duçc thit k, 

danh giá cãi tin phü hçip vOi CDR và 

nhu cu xä hOi. 

Dan vj KhoaJVin cO 

CTDT lam cOng tàc 

TDG. PhOng Thanh tra 

& DBCL, Phông Dào 

tao,  PhOng Cong tác 

sinh viên và các ben lien 

quan. 

11.  Tiéu chuAn 11: 
Kêt qua dâu ra 

• 

Xác djnh duçc các th6ng kê hang näm 

lien quan tOi cOng tác h9c tp cüa sinh 

viên: ti 1 t& nghip, ti 1 buc thôi hc 

d lAy s lieu di sánh, có s,r giám sat, 

kim tra chAt 1ung du vào và du ra 

cüa nguOri h9c 

Dan i  KhoaJVin có 

CTDT lam cOng tác 

TDG. Phông Thanh tra 

& DBCL, PhOng Dào 

tao,  PhOng Cong tác 

sinh viên và cac ben lien 

quan. 
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VII. Dir kin thu thp thông tin tir ngun ngoài Trtr&ng và don v thirc hin 
chirong trinh dão to 

Các dn vj së 1y kin dóng gop v CTDT, CDR và các yêu cu tr các ben lien 
quan trong dO có các thông tin t1r ben ngoãi Trumg. Trong qua trinh lam cong tác TDG, 
các KhoaNin tir 1p k hotch chi ti&, ci th d thu thp, xir l thông tin mOt  cách chInh 
xac, có d tin cy cao. D,r trU v ngun lrc cn huy dng cM hoàn thành vic thu th.p và 
tim kMm thông tin. 

Di vâi vic thu thp thông tin, ca s0 dii lieu di vâi các dcm vj th%rc hin CTDT 
và các dn vj cO lien quan khác trong Trung thi can cr vào Phii liic 7 - Cc sâ dii lieu 

kMm djnh eht hxçmg CTDT trIch trong Cong van s 2085/QLCL-KDCLGD ban hành 
ngày 31/12/2020 cUa Ciic Quãn l chtt hiçmg. 

VIII. Dir kMn thuê chuyên gia tur vn giüp Hi dông trMn khai TDG 
Ban thithng trirc Hi cMng TDG së 1p k hoch, chrnng trinh lam vic cii th v 

vic thuê chuyên gia tu vn v lam vic vOi Nba tnrmg, giüp cho cong tác TDG chrçc 
hoàn thin mt each chinh xác, dung rn1ic dIch và yêu cu dtt ra. 

Ni dung lam vic vOi chuyên gia së bao gm: lTnh vre cn thuê chuyên gia; m11c 

dIch thuê chuyên gia; vai trô cüa chuyên gia; s krçing chuyên gia; thji gian cn thuê 
chuyén gia; kinh phi thuê chuyên gia... 

IX. Lap bang danh miic ma hOa minh chü'ng 
Sau khi các nhóm cong tác, cá nhân thirc hin xác djnh ni ham, phân tich tiêu chI 

tim minh chimg cho trng tiêu chI, phân loai và ma hOa các minh chüng thu duc, Hi 

cMng TDG thão lun các minh ching cho tfrng tiêu chi da thu thp duqc va 1p Bang danh 
m1ic minh chüng. 

Bang danh m%Jc ma hóa minh chiirng duçic trInh bay a bang theo chMu ngang cüa 
kh A4 (co th cM riêng va cM O phn phii li.ic cüa Báo cáo TDG). 

Vic si:r diving, xii l phân tIch các thông tin tii minh chóng duçie huàng dn c1 th 
trong miic II - Quy trInh TDG ciia Cong van s 2085/QLCL-KDCLGD ban hành ngày 
31/12/2020 cüa Cic Quãn l cht krcmg. 

X. Thôi gian Va ni dung hot dng 
ThM gian Ni dung hout dng 

- Hop Hiu truang va thu truang the don v th%rc hin CTDT cM tháo 
luan miic dIch, yeu cu, th?yi gian bMu va xac djnh các thành viên cUa 
Hi dng TDG CTDT. 

Tuân 01- 02 - Hiu tnrâng ra quyt djnh thành 1p Hi dhng TDG CTDT. 

12/4/2022 
den ngay 

- Hop Hi cMng TDG CTDT cM: 
+ Cong b quyt dinh thanh lap HOi cMng TDG; 

. 
24/4/2022 + Tp huân ye quy trInh TDG và b tiêu chuân dánh giá chat lixçng 

CTDT; 
+ Thão 1un v nhim vii ciii th cho tiing thãnh viên Hi dng; 
+ D thão k hoach TDG CTDT. 
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Tufin 03 - 04 
Tir ngày 

25/4/2022 
dn ngày 
8/5/2022 

- PM bin chü trirnng trin khai TDG dn toàn th can b quãn 1, 

giâng viên, chuyên viên và sinh viën tham gia th%rc hin CTDT. 

- T chire hi thão/hi nghj; tp hun v chuyên môn, nghip v11 triên 

khai TDG cho HOi  dng TDG và các thành viên khác. 

- HQp HOi  dng TDG CTDT d thông qua: 

+ Bàn k hoçtch TDG CTDT; 

+ Dr thâo d cuang báo cáo TDG (dira trên cc si tài 1iu hrning dn 

cUa Bô GDDT và diu kin ciii th cUa các KhoaNin thuc hiên 
CTDT); 

+ TrInh Hiu truâng d nghj ban hành k hoch TDG. 

Tun 05 - 12 
Tfr ngày 
9/5/2022 
den ngày 
3/7/2022 

- Cong b k hoach TDG dä duçic phê duyt, thông báo phân cong 

nhim vr cho tirng thãnh viên Hi dng, Ban thu k và các nhóm cong 

tác chuyên trách giüp vic cho Hi dng. 

- Phân tIch tiêu chI, thu thp thông tin và minh ehurng. 

- Ma hoá các thông tin và minh chüng thu duçic. 

- Phân tIch thông tin và mirth churng thu duçc. 

- Phân tIch, 1 giãi ni ham cUa các minh churng d xem xét sir phU 

hçip cüa minh chirng vâi các yeu cu trong trng tiêu chI cüa tiêu chun 

dánh giá chit krcmg CTDT. 

Tun 13 - 20 
Tir ngày 
4/7/2022 
defl ngay 
28/8/2022 

- Các nhOm Cong tác chuyên trách vit các báo cáo cUa ti.'rng tiêu chI 

(thu thp thông tin b sung nu cn thit). 

- Trining cac nhóm chuyên trách tng hçTp các báo cáo tiêu chI thành 

cáe báo cáo tiêu chuAn (thu thp thông tin M sung nu cn thit). 

Tuan 21 
Tungay 

29/8/2022 
den ngay 
4/9/2 022 

Hi dng TDG CTDT: 

- Xem xét các báo cáo cüa trng tiêu chun, tiêu chI do các nhórn 

chuyên trách dir thão; 

- Kim tra 1i các thông tin và minh chUng drrçc sü d1ing trong báo 

cáo TDG; 
. . 

- Xác dinh các van dê phát sinh tü các thông tin và minh chrng thu 

duçc; 

- Xác djnh các thông tin can thu thp bô sung; 

- Thu k Hi dng tp hçp các báo cáo tiêu chun thành dir thão báo 

cáo TDG CTDT. 

Tun 22 - 23 
Ti'r ngày 
5/9/2022 
den ngay 
18/9/2022 

- Hi dông TDG CTDT xem xét dir thão báo cáo TDG va d xut 
nhttng chinh süa (nu co); 

- Hi dng TDG CTDT h9p vâi các bO môn, phOng, ban... d thão 

1un v báo cáo TDG, xin kin gOp . 
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Tuân 24 - 25 

Tir ngày 
19/9/2022 

den ngay 
02/10/2022 

- Cong b bàn báo cáo TDG (dã chinh si:ra sau gop cüa các b môn, 

phông, ban...) trong ni b ca so giáo di1c và dan vj th1rc hin CTDT. 

- Các b môn, phông ban, can b quãn 1, giâng viên, chuyên viên, 

nguOi hçc... dóng gOp kin phán bin v báo cáo TDG. 

Tuan 26- 27 
Tirngay 

ñ/1ñI2ñ22 

denngay 
16/10/2022 

- Hi dng TDG CTDT hp d tip tiic b sung và hoàn thin báo cáo 

TDG theo các kin phãn bin. 
. - H9i dong TDG CTDT thong qua bao cao TDG lan cuoi va n9p bao 

cáo TDG cho lãnh dao dan vi time hiên CTDT và thu trithng Ca sO 
., . 

giao diic de xem xet. 

- Hoàn thin báo cáo TDG. 

Tun 28 
Tir ngày 

17/10/2022 
den ngay 

23/10/2022 

- Nhà trixOng gi:ri báo cáo TDG và cong van cho ca quan quán 1 trirc 

tip B GDDT. 

- Nhà truOng bão quãn báo cáo TDG, liru gi1t các thông tin minh 

chirng theo thrr t%r ma mirth chOng da ghi trong báo cáo TDG. 

Trén day là k hoch thirc hin cong tác t1r dánh giá 04 chuang trInh dào tao  cüa 

TruOng f)ai  hçc Hang hái Vit Nam, Hiu trirOng yêu cu thu trirOng các dan vj nghiêm 

tic trin khai ni dung và tin hành thirc hin k hoach theo thOi gian d quy djnh./ 

Noinlzân: 
- DU,HDT, BGH; 
- Các dan vj trong Trumg; 
- Luu: VT, TTr&DBC 
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