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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Số: 34/KH-ĐHTTr 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 01 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH  
Công tác đảm bảo chất lƣợng giáo dục năm 2018  

 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục đại học; 
    

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

 Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;

 Thực  hiện công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường theo yêu cầu của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo,  

 Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo chất lượng năm 

học 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

1. Chuẩn hóa hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của trường Đại học 

Tân Trào theo định hướng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, kiểm định chất lượng 

(đánh giá ngoài) các chương trình đào tạo giáo dục đại học theo yêu cầu của Cục 

Quản lý chất lượng Bộ giáo dục và Đào tạo; cải tiến, nâng cao chất lượng giáo 

dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng 

lao động của xã hội và địa phương.  

3. Chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục theo quy trình và 

chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học vào năm 2019, đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn phân tầng cơ sở giáo dục đại học và đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022. 

II. YÊU CẦU  

  Thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 

dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học; 

Thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng 
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tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng trong nhà trường dựa trên 

các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục 

đại học. Đánh giá toàn diện tất cả các lĩnh vực, tìm ra được những điểm mạnh, 

hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng khắc phục, các giải pháp cải tiến, 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG 

1. Nội dung công việc 

- Thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT (25 tiêu 

chuẩn, 111 tiêu chí đánh giá chất lượng trường ĐH, đã gửi văn bản, hướng dẫn 

thực hiện tới các đơn vị). 

+ Tiếp tục dự giờ đánh giá năng lực giảng viên theo kế hoạch và đột xuất.  

+ Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.  

+ Khảo sát các bên liên quan về các hoạt động đảm bảo chất lượng: Chất 

lượng chương trình đào tạo, các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động dạy và học, đánh 

giá khóa học của SV chuẩn bị tốt nghiệp, lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng về  

chất lượng sinh viên tốt nghiệp.  

- Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí đánh 

giá chất lượng chương trình đào tạo, đã gửi văn bản, hướng dẫn thực hiện tới các 

đơn vị). 

+ Ban hành Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo. 

+ Thành lập Hội đồng Tự đánh giá, xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện công tác tự đánh giá một số chương trình đào tạo trình độ đại học: 

 - Chương trình đào tạo ngành học Văn học (Văn - Truyền thông) 

 -  Chương trình đào tạo ngành học giáo dục Tiểu học 

 - Chương trình đào tạo ngành học giáo dục Mầm non 

 - Chương trình đào tạo ngành học Vật lý học (Vật lý - Môi trường) 

 - Chương trình đào tạo ngành học Khoa học môi trường 

 - Chương trình đào tạo ngành học Quản lý đất đai 
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- Thành lập Hội đồng Tự đánh giá. Xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá, 

mời chuyên gia tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017 của 

Bộ GD&ĐT. 

+ Viết báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn Thông tư 12/2017  

+ Chuẩn bị hồ sơ, xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài, đăng ký đánh giá 

ngoài với Trung tâm kiểm định CLGD thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam. 

- Phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường: Tập trung phát triển môi 

trường xã hội: 

  + Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, 

giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng và có cơ chế đánh giá chất lượng 

công việc. 

+ Hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý nhà trường được cập nhật hàng 

năm, được quy trình hóa và có các hướng dẫn thực hiện cần thiết, được đăng tải đầy 

đủ trên trang web của nhà trường. 

+ Các thành viên trong nhà trường hiểu biết đầy đủ trách nhiệm và quyền 

hạn của mình, có ý thức và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng kế 

hoạch và có chất lượng. 

2. Thời gian thực hiện 

- Tháng 6/2018 đến tháng 8/2018: Các nhóm chuyên trách thuộc các 

khoa, bộ môn thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo do đơn vị mình phụ trách, giảng dạy theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất 

lượng Bộ GD&ĐT.  

- Tháng 9/2018: Các khoa, bộ môn gửi Báo cáo tự đánh giá chất lượng 

các chương trình đào tạo về phòng Khảo thí - ĐBCL (có minh chứng kèm theo). 

Hội đồng Tự đánh giá nhà trường triển khai đánh giá các chương trình đào tạo 

của các ngành học trước khi thực hiện kiểm định chất lượng (đánh giá ngoài) 

theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tháng 10/2018: Gửi Báo cáo Tự đánh giá chất lượng các chương trình 

đào tạo về Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam. Thực hiện đánh giá ngoài theo quy định. 

- Tháng 10/2018 đến 12/2018: thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo 

dục theo Thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, viết báo cáo các tiêu 

chuẩn, tiêu chí, hoàn thiện minh chứng kèm theo để chuẩn bị cho đánh giá ngoài 

cơ sở giáo dục đại học của nhà trường vào năm 2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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 - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng triển khai kế hoạch thực hiện 

công tác đảm bảo chất lượng tới tất cả các đơn vị trong nhà trường. Thực hiện 

công tác kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tư 

vấn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung kiểm định chất lượng của các 

đơn vị, các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá về chương trình đào tạo, 

việc thu thập, sưu tầm minh chứng phục vụ cho các tiêu chí, tiêu chuẩn. Phối 

hợp với Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của nhà trường 

tiến hành đánh giá các chương trình đào tạo của các khoa, bộ môn báo cáo theo 

kế hoạch. Chủ trì, triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi, khảo sát các bên liên 

quan về các hoạt động đảm bảo chất lượng. 

 - Phòng Đào tạo chủ trì triển khai việc đánh giá chương trình đào tạo tới 

các đơn vị khoa, bộ môn. Phối hợp với các khoa, bộ môn sưu tầm, thu thập, 

hoàn thiện minh chứng theo yêu cầu của các tiêu chuẩn, tiêu chí. 

 - Các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo theo kế hoạch, viết báo cáo tự đánh giá theo tài liệu hướng dẫn thực hiện 

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Quá trình đánh giá cần cụ thể, chi tiết, đảm bảo nội hàm của các tiêu chí. 

Trong Báo cáo tự đánh giá các đơn vị phải nêu được những điểm mạnh, những 

hạn chế còn tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục, có minh chứng kèm theo. 

 - Các đơn vị trong toàn trường căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, yêu 

cầu đảm bảo tiến độ, có chất lượng. Thực hiện báo cáo theo kế hoạch kiểm tra 

của nhà trường. Lập hồ sơ lưu trữ các tài liệu, văn bản có liên quan (minh 

chứng) để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của nhà trường 

được thuận lợi.  

(Nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với phòng Khảo thí - Đảm bảo 

chất lượng). 

           Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường;    - 

- Các đơn vị (t/h)   

- Lưu VT,KT,TH.      

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 
 

PGS.TS  Nguyễn Bá Đức 
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DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH TỰ ĐÁNH GIÁ 

 CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

I. Chƣơng trình đào tạo ngành học Giáo dục Mầm non   

1. Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trưởng nhóm 

2. Vũ Thị Kiều Trang, Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Thư ký 

3. Nguyễn Như Mai, GV Khoa Giáo dục Mầm non, thành viên 

4. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, GV Khoa Giáo dục Mầm non, thành viên 

5. Nông Thị Huyên, GV Khoa Giáo dục Mầm non, thành viên 

6. Bùi Khánh Ly, GV Khoa Giáo dục Mầm non, thành viên 

II. Chƣơng trình đào tạo ngành học Khoa học môi trƣờng  

1. Nguyễn Văn Cương, GV Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trưởng nhóm  

2. Vũ Đăng Cang, Phó Trưởng Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Thư ký 

3. Phạm Mai Trang, CB Phòng Đào tạo, thành viên 

4. Hoàng Thu Hoàn, GV Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, thành viên 

5. Vi Xuân Học, GV Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, thành viên 

III. Chƣơng trình đào tạo ngành học Quản lý đất đai 
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1. Trần Thị Bình, Phụ trách bộ môn Quản lý đất đai và Khoa học môi 

trường, Trưởng nhóm 

2. Đàm Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Chính trị, Thư ký 

3. Nguyễn Thu Hiền, GV Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, thành viên 

4. Trần Thị Nhung, GV Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, thành viên 

5. Nguyễn Thị Huệ, GV Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, thành viên 

IV. Chƣơng trình đào tạo ngành học Giáo dục Tiểu học 

1. Bùi Ánh Tuyết, Phó Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học, Trưởng nhóm 

2. Phạm Thị Huyền, Khoa Giáo dục Tiểu học, Thư ký 

3. Nguyễn Thị Phong, GV Khoa Giáo dục Tiểu học, thành viên 

4. Vũ Thị Hương, Khoa Giáo dục Tiểu học, thành viên 

5. Trương Mỹ An Ngọc, Khoa Giáo dục Tiểu học, thành viên 

6. Đoàn Thị Cúc. Phó Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học, thành viên 

V. Chƣơng trình đào tạo ngành học Văn học (Văn – Truyền thông) 

 

 

 

 

 

 


