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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng Trường Đại học Tân Trào 

Giai đoạn 2019-2021 

 

Căn cứ vào Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược đảm bảo chất 

lượng  Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030, 

Nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2019-2021 như 

sau 

1. Mục tiêu 

Nhằm thực hiện Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giai 

đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030 và các  mục tiêu chất lượng đã được phê duyêt  

Nâng cao chất lượng các hoạt động ĐBCL, hướng tới đạt tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và kiểm định chương trình đào tạo theo 

bộ tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.  

Phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường. 

2. Nội dung 

2.1. Cải tiến, nâng cấp hệ thống ĐBCL bên trong phù hợp với sứ mạng, 

mục tiêu và điều kiện thực tế của nhà trường; rà soát, cập nhật hệ thống văn bản 

về ĐBCL  

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác 

ĐBCL 

2.3. Thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục , tự đánh giá và đánh giá 

ngoài chương trình đào tạo 

2.4. Cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động ĐT,NCKH, PVCĐ 

2.5.  Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong triển khai các 

hoạt động ĐBCL, nhất là hoạt động khảo sát, lấy ý kiến người học và đơn vị sử 

dụng lao động . 

2.6. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong mọi hoạt động của 

nhà trường 

3. Chỉ tiêu phấn đấu chính 

-  Rà soát, kiện toàn Tổ ĐBCL ở 100% các đơn vị trong trường  

- 100% cán bộ làm công tác ĐBCL được đào tạo, tập huấn bồi dưỡng về 

ĐBCL  trong đó ít nhất 10 người được cấp chứng chỉ kiểm định viên KĐCL, 2 



 
 

người được cấp thẻ kiểm định viên KĐCL; từ 3-5 người có trình độ thạc sĩ, từ 1-

2 người có trình độ tiến sĩ về KĐCL 

 -  Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 

12/2017 của Bộ GD-ĐT vào năm 2019 

-  Trường đạt chuẩn kiểm định từ 3-5 CTĐT theo tiêu chuẩn Thông tư 

04/2016 của Bộ GD-ĐT  

          - 100% các chương trình đào tạo được cập nhật tối đa các kiến thức thực 

tiễn theo đơn đặt  hàng của đơn vị sử dung lao động 

-  100% các đề tài nghiên cứu các cấp, các công trình  công bố được kiểm 

tra đạo văn; 100% các đề tài nghiên cứu, các công trình công bố, các sản phẩm 

chuyển giao công nghệ được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 

-  100% các đơn vị xây dựng được hệ thống các đối tác để nâng cao tính 

chuyên môn trong các hoạt động phục vụ cộng đồng 

-100% các hoạt động ĐBCL được lấy ý kiến các bên liên quan 

4. Kế hoạch thực hiện  
 

TT Các hoạt động Sản phẩm dự kiến Thời gian 

Đơn vị 

chủ trì/ 

phối 

hợp 

1 

Kiện toàn hệ thống 

ĐBCL nội bộ 
 Danh sách Hội đồng 

ĐBCL, danh sách tổ 

ĐBCL, Bộ phận chuyên 

trách ĐBCL 

2019,2020,2021 

Phòng 

Tổ 

chức –

chính 

trị 

2 

Rà soát, cập nhật điều 

chỉnh hệ thống văn 

bản về ĐBCL 

100% các  qui định, quy 

trình, hướng dẫn hoạt 

động  ĐBCL ở các lĩnh 

vực ĐT, NCKH, PVCĐ 

và các lĩnh vực khác 

được bổ sung phiên bản 

mới 

2019- 2021 

Phòng 

Khảo 

thí, các 

phòng 

chức 

năng 

3 

Rà soát cập nhật CĐR 

và CTĐT theo đơn 

đặt  hàng của đơn vị 

sử dung lao động 

 

Biên bản, báo cáo rà 

soát điều chỉnh CĐR và 

CTĐT 

2021 

Phòng 

ĐT 

4 

Xây dựng phần mềm 

chống đạo văn,  

 

-Kết quả kiểm tra đạo 

văn đối với các đề tài 

nghiên cứu các cấp, các 

2019 

Phòng 

QLKH 



 
 

công trình  công bố  

 

5 

Bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ trong hoạt động 

NCKH 

 Đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ đối các 

sản phẩm chuyển giao 

công nghệ   

 

2019-2021 

Phòng 

QLKH 

6 

 Kiểm định chất 

lượng CSGD 
Giấy chứng nhận 

Trường đạt kiểm định 

chất lượng 

2019 

Phòng 

Khảo 

thí -

ĐBCL 

7 

Kiểm định chương 

trình đào tạo  

Báo cáo tự đánh giá 

CTĐT, đăng ký đánh giá 

ngoài CTĐT, giấy 

chứng nhận đạt kiểm 

định 3-5 CTĐT 

2021 

Phòng 

Khảo 

thí -

ĐBCL 

8 

Tập huấn  năng lực 

đội ngũ làm công tác 

ĐBCL,  

Các chứng nhận bồi 

dưỡng về ĐBCL, KĐCL 

2019,2020,2021 Phòng 

KT-

ĐBCL, 

Phòng 

Tổ 

chức-

CT 

9 

- Cử đi đào tạo cấp 

chứng chỉ kiểm định 

viên KĐCL, thẻ kiểm 

đinh viên KĐCL, 

- Cử đi đào tạo trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ về 

KĐCL 

Ít nhất 10 chứng chỉ 

kiểm định; 2 thẻ kiểm 

định viên 

 

Từ 3-5 GV có trình độ 

thạc sĩ về KĐCL 

Từ 1-2 GV có trình đọ 

Tiến sĩ về KĐCL 

Từ 2019- 2021 

Phòng 

Tổ 

chức-

CT 

10 

Lấy ý kiến phản hồi 

của người học và các 

bên liên quan  đối với 

các hoạt động ĐBCL 

Dữ liêu, các báo cáo về 

HĐ lấy ý kiến phản hồi 

đối với chương trình đào 

tạo, hoạt động đào tạo, 

người học, giảng viên, 

nghiên cứu khoa học, 

dịch vụ, cơ sở vật 

chất…  

2019,2020,2021 

Phòng 

Khảo 

thí, các 

phòng 

chức 

năng, 

các 

khoa 

11 

Xây dựng hệ thống 

các đối tác trong các 

hoạt động phục vụ 

cộng đồng 

Danh sách các đối tác, 

kế hoạch hoạt động 

PVCĐ 

2019,2020 

Các 

đơn vị  

12 Thực hiện cải tiến Kế hoạch cải tiến, báo 2020, 2021 Tất cả 



 
 

chất lượng tất cả các 

hoạt động của nhà 

trường theo tiêu 

chuẩn chất lượng 

quốc gia và khu vực 

ASEAN 

cáo kết quả cải tiến của 

các đơn vị trong nhà 

trường theo chức năng 

nhiệm vụ 

các đơn 

vị  

 

5.Tổ chức thực hiện 

5.1. Ban Giám hiệu có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và bố trí 

nguồn lực phù hợp để thực hiện kế hoạch này. 

5.2. Hội đồng đảm bảo chất lượng có trách nhiệm tư vấn cho Hiệu trưởng 

trong thực hiện mục tiêu  kế hoạch hoạt động ĐBCL  

5.3. Phòng Khảo thí – ĐBCL tham mưu cho Nhà trường triển khai các 

hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và phối hợp với Phòng Tài vụ lập dự trù 

kinh phí cho các hoạt động theo kế hoạch. 

5.4.Các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể, trên cơ sở Kế hoạch 

thực hiện chiến lược ĐBCL của Trường giai đoạn 2019- 2021, chủ động đưa các 

nội dung có liên quan vào kế hoạch nhiệm vụ các năm học để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆ  TRƯỞNG 

     - Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

     - Các đơn vị (thực hiện)                                                                    

     - Lưu VT, KT-ĐBCL.      

 

                                          

                                                                                              PGS. TS. Nguyễn Bá Đức                                                                                                                                                                  

 


