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KE HOACH 
Vê viÇe triên khai ty dánh giá và �ánh giá ngoài các chuong trinh �ào t2o theo BÙ tiêu 

chuân cüa BÙ Giáo dye và �ào tao (MOET) n�m 2023 

Can cu Luât Giáo duc d¡i hÍc sô 08/2012/QH13 dugc Quôc hÙi ban hành ngày 18 

tháng 6 n�n 2012 và Luât sùa �ôi, bô sung mÙt sô diêu cça Luât Giáo duc d¡i hÍc sô 

34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 n�m 2018 
Can cú Nghi dinh só 99/2019/NÐ-CP ngày 30 tháng 12 n�m 2019 cça Chinh phu 

quy dinh chi tiêt và huóng dân thi hành mÙt sÑ diêu cça Luât sta dôi, bô sung mÙt sô 
diêu cça Lut Giáo dåc d¡i hÍc; 

Can cu Quyêt dËnh sô 78/QÐ-TTg ngày 14 tháng 01 n�m 2022 cça Thç tuóng 
Chinh phú vê viÇc Phê duyÇt Chuong trinh "Phát triên hÇ thông bào �äm và kiêm dËnh 
chât luong giáo duc �ôi vÛi giáo dåc dai hÍc và cao ��ng su pham giai do¡n 2022 -

2030; 
C�n cu Quyêt dËnh sô 1061/QD-DHTN-TCCB ngày 10 tháng 6 n�m 2020 cça HiÇu 

truong truong Dai hoc Tây Nguyên ve viee ban hành Chién lugc phát triên truòng �Dai 
hoc Tây Nguyên giai �oan 2020-2027, dinh huóng 2035; 

Can cu vào �ê nghË cça các Khoa. 

1. Måc dich, yêu câu 

1.1. Myc �ich 

Bào dam và nâng cao chât luong churong trinh �à0 t¡o (CTET), xác dinh múc �Ù 
các CTÐT �áp úng mue tiêu dê ra; 

Có co so giäi trình vÛi co quan quàn lý nhà nuóc có thâm quyên và x� hÙi vê thuc 
trang chât lugng CTÐT eüa Nhà truong; 

Xay dung và phát triên vän hóa chât luong, dây manh ho¡t �Ùng bào �àm chât 

luong trong moi hoat �Ùng cça Khoa, Truòng nhäm dáp íéng yêu câu công tác kiêm dËnh 
chat lurong CTÐT theo Quy dinh cça BÙ Giáo dåc và �ào tao; 

Kh¯ng dËnh Tâm nhin, Sú mang và Triêt lý giáo dåc cça Nhà truòng, dáp rng yêu 
câu ngày càng cao cça x� hÙi, góp phân nâng cao vË thÃ và thuong hiÇu cça Nhà truòng 
vuon ra tâm khu våre và Quôc té. 

1.2. Yêu câu 
Bào dam viÇc áp dång Nguyên lý P-D-C-A trong quá trình tu dánh giá chuong trinh 

dào tao. 

2. Pham vi, quy trinh và công cy ty �ánh giá 
2.1. Pham vi �ánh giá 

Dánh giá tông thê 08 CTÐT trinh �Ù d¡i hÍc các ngành: Vän hÍc, Giáo dåc mâm 
non, Công nghÇ thông tin, Su ph�am sinh hÍc, Båo vÇ thuc vt, Khoa hÍc cây trông, Quån 
Iy dât dai, Tài chính ngân hàng theo BÙ tiêu chuân Kiêm �Ënh chât lugng giáo duc 



(KDCLGD) CTÐT do BÙ trurong BÙ Giáo dåc và Dåo t¡o ban hành trong mÙt chu ký; 

giai doan dánh giá: 2018-2022. 

2.2. Quy trinh tr �ánh giá 
Bróc 1: Thành lâp hÙi �ông tu dánh giá; Ban thu ký và các nhóm chuyên trách; 

Buoc 2: Lâp kê ho¡ch ty dánh giá; 
Buoc 3: Thu thp, phân tich và xu lý thông tin và minh chúng; 
Buoc 4: Viêt báo cáo tu �ánh giá 
Buóc 5: Luru trï và sù dång báo cáo ty dánh giá; 
Buóc 6: Trien khai các hogt dÙng cái tién sau khi hoàn thành bão cáo ty �ánh giá; 

2.3. Cong cy �ánh giá 
Thong tr sô 38/2013/TT-BGDÐT cça BÙ Giáo duc và �ào t¡o ngày 29 tháng 11 

n�m 2013 vê viÇc ban hành Quy �Ënh vÁ quy trinh và chu ky kiêm dËnh chât luong 
chuong trinh �ào tao cça các truÝng d¡i hÍc, cao �áng và trung câp chuyên nghiÇp; 

Thong tu sô 04/2016/TT-BGDÐT cça BÙ Giáo duc và �ào t¡o ngày 14 tháng 3 n�m 
2016 ve viÇc ban hành Quy dËnh tiêu chuân �ánh giá chât luong chuong trinh �ào t¡o các 
trinh dÙ cça giáo dåc d¡i hÍc; 

Công v�n sô 2085/QLCLKÐCLGD cça Cuc quän lý ch¥t lrong ngày 31 tháng 12 

n�m 2020 vê viÇc huóng dân tu �ánh giá và �ánh giá ngoài chuong trinh �ào t¡o; 

Cong vän so 774/QLCL-KÐCLGD cça Cuc quàn lý ch¥t luong ngày 10 tháng 6 
näm 2021 vê viÇc �iÁu chinh mÙt só phy luc công vän 2085/QLCL-KÐCLGD. 
3. KÉ HOACH THrC HIEN 
3.1. Giai do¡n I: Tyr �ánh giá 

Doi vÛi 02 CTÐT ngành: Vän hÍc, Su phgm sinh hoe thue hiÇn các buóc theo 
quy trinh huóng dân cça Thông tu sô 38/2013/TT-BGDÐT; Thông tu sÑ 04/2016/TT-

BGDDT Công v�n só 2085/QLCL-KÐCLGD; Giai �oan �ánh giá: 2018-2022. 

NguroilDon vËNguoi/Don v/ thye Thoi Noi dung thuc hi�n 
gian chù tri hien 

Khoa de xuât HÙi 
Thành lâp HÙi �ông TÐG, Ban thu 
ký, nhóm công tác chuyên trách 

dông ty dánh giá 
HiÇu truong Phong QLCL Soan 

thão và trinh phê 
duyêt quyêt dËnh 

Chu tich HÙi Thành viên hÙi dông. Hop th£o luân phân công nhiÇm vå 
cho thành viên HÙi �ông TDG, 

Tháng Ban thu ký, nhóm công tác chuyên 
dong TDG Ban thu ky, nhóm 

công tác chuyên trách Tháng 
03/2023 trách 

Dy tháo kê hogch tu dánh giá tëng Phó chù tjch 

chuong trinh dào t¡o hoi dông TDG | Thr ký HÙi �ông 
(Truong khoa) 

Tap huan quy trinh và các tiêu Thành viên hÙi �ông. 
Baa thu ký, các nhóm 
công túc chuyên trách 

chuan dánh giá chât lugng CTDT P. QLCL 



-Phô biên chç truong triên khai 

ty dánh giá �ên toàn thÃ giäng viên, 
nhân viên và sinh viên tham gia 

thuc hiÇn CTÐT 

To chrchÙi thào/ hÙi nghi hÙi �ông T�G Ban thu ký, các nhóm 
Phó chù tich Thành viên hÙi �ông. 

Tháng chuyên môn, nghiÇp vy liên quan (Truong khoa) công tác chuyên trách 
4/2023 dên công tác tu dánh giá CTÐT 

Hop HÙi �ông tr �ánh giá 

thông qua: 
+Ke ho¡ch TÐG CTÐT 

+Du th£o �ê cuong báo cáo TÐG. 

Trinh HiÇu truÛng phê duyÇt kê | HiÇu trrong Phong QLCL 
hoach TÐG 

Phân tích nÙi hàm các tiêu chi và 

thu thp thông tin minh chéng 
Xù lý phân tich thông tin và minh 

4- chúng thu dugc 
Tháng Truong nhóm 

công tác 
chuyên trách 

Thành viên nhóm 
7/2023 Viêt dr th£o báo cáo theo tiêu 

chuân, tiêu chí 

Hoàn thành då th£o báo cáo tå | 

ONG 
HOC 

Tháng Truong ban Thành viên ban thu GUYEM 

8/2023 dánh giá ký 
Công bô báo cáo tå �ánh giá trong Phó chù tich 

noi bÙ và tiêp nhn ý kiên, bô sung hoi �ông TÐG 

(Truong khoa) 

thu ký 

Trirng ban thu ký 

chinh sua báo cáo TÐG 

Tháng Chinh sua báo cáo tr �ánh giá sau Truong ban Thành vièn ban thu 

9/2023 góp y thu ký ky 
Chu tich hÙi 

�ông 
Thành viên HÙi dông Hop HÙi dông thông qua báo cáo 

tu dánh giá lân cuôi 

Gui cong vän báo cáo BÙ Giáo duc Chu tich hÙi Phòng QLCL 

và Dào tao vê viÇc hoàn thành Báo dông 
cáo tu �ánh giá 

Kiêm tra toàn bÙ minh chúng Scan Phó chç tich 
Tháng kem theo báo cáo tu �ánh giá hÙi �ông TE�G |Ban thur ký 

10/2023| Hoàn thiÇn báo cáo sau góp ý cça | (Truong khoa) 

co quan chç quän (BÙ GDÐT) 

Tháng Chuan bj hô sa cho gói thâu dánh P. CSVC: Thrc hiÇn; 
Hieu truong P. QLCL: Phôi hop; 

P.KHTC: Phôi hop. 

giá ngoài CTÐT (Lâp då toán, lp 

ho so thâu, d�ng ký gói thâu, moi 

thâu, mÛ thâu....) 
Thyc hiên các hoat dÙng dánh giá 
ngoài các CTÐT: Khäo sát so bÙ 
và khào sát chính théc phåc vu 

dánh giá ngoài CTÐT 

11-

12/2023 

Tháng Phong QLCL; Khoa 

01 Hieu truong chuyên môn; Các don 
3/2024 vi có liên quan. 



4 

Giai doan Il: Cp nht bô sung báo cáo ty �ánh giá 
Dôi vÛi 06 CTÐT các ngành gôm: Giáo dåc màm non, Công nghÇ thông tin, Bao 

ve thuc vl, Khoa hoc cây trông,. Quan lý dát dai, Tài chinh ngân hàng dà hoan thanh 
tu dánh giá giai do¡n: 2016-2020; Do �ó công tác ty dánh giá thuc hiÇn các nÙi dung: rà 

soåt, câp nht cáo báo TÐG (giai do¡n 2016-2020) sang giai doan mói (2018-2022) và 

cap nhat danh måc minh chéng. 

3.2. 

Ngroi/Don v/ chü| Nguoi/Don v/ thyre 
hien 

Thoi gian Noi dung thye hiÇn 
tri 

Rà soát lai hÙi �ông ty �ánh 
giá theo dieu 7 cça Thông tu 
38/2013/TT-BGDÐT �ê xuât 
thành lap hÙi �ông (bó sung), 
xác dinh giai do¡n dánh giá 

Khoa de xuát HÙi �ông 
ty dánh giáá 

Hieu trrong 

Tháng Soan thào vàtrinh ký quyêt 
dinh thành lp HÙi dông TÐG 
CTÐT (Bô sung) 

3/2023 
Hiêu truong Phong QLCL 

Lâp kê hoach tu �ánh chuong 
trinh dào t¡o ngành... (bô sung) 

Phó chu tich hÙi 
dong TÐG 

(Truong khoa) 
Thu ký HÙi �ông 

- Kiêm tra l¡i các thông tin vå 
minh chúng dugc së dung 
trong báo cáo T�G; 
FXác dinh các vân �ê phát sinh 
ir các thông tin và minh chúng 

thu droc; 
Xác dinh các thông tin cân 
thu thap bô sung; 

- Rà soát và chinh sta báo cáo,| 
danh muc minh chéng cça 

tirng tiêu chuân, tiêu chí theo 

dúng huong dân cça Công v�n 
só 2085/QLCL ngày 31 tháng 
12 n�m 2020 cça Cuc Quàn lý 

chât luong 

Tháng 
4/2023 

Phó chù tich hÙi 
dông TÐG3 

(Truong khoa) 
Khoa/BÙ môn 

Chinh sra, hoàn thiÇn då thào| Phong Quan lý 
chât lugng Tháng 5/2023 |báo cáo ty �ánh giá 

Ban thu ký hÙi �ông 

Hop Hoi dông thông qua báo 

cáo ty dánh giá lân cuôi 
Chù tich hÙi �ông | Thành viên HÙi �ong, 

Ban thu ký 

Phong Qu£n lý chât 
lugng 

Tháng 6/2023ri cong v�n báo cáo BÙ Giáo 
due và Dào t¡o vê viÇc hoàn Chù tich hÙi �ông| 
thành Báo cáo tu dánh giá 
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Kiêm tra toàn bÙ minh chéng 

Scan kèm theo báo cáo tu �ánh| Phó chù tich hÙi 

giá 
Ban thu ký dong TDG 

(Truong khoa) Tháng 7/2023 
Hoàn thiÇn báo cáo sau góp ý 
cua co quan chç quán (BÙ 

GDDT) 
Gi báo cáo ty dánh giá CTÐT| 
Bo Giáo duc và �ào t¡o (làn 2) Chu tjch hÙi �ông 

Phong Quán lý chát 

lugng 

Tháng 
8-10/2023 gói thàu, moi thâu, mo 

Chuan bË hô so cho gói thâu 
dánh giá ngoài CTÐT (Lp då 
toán, lâp hô so thâu, ��ng ký 

P. CSVC: Thuc hién; 
Hieu truong P.QLCL: Phôi hop; 

P. KHTC: Phôi hop. 
thau....) 
Thurc hien các ho¡t �Ùng dánh 
g1a ngoai các CTÐT: Khào sát 

10-12/2023 so bÙ và khào sát chính théc 

phuc vu dánh giá ngoài CTÐT 

Phòng QLCL; Khoa 
chuyên môn; Các �on 

v có liên quan. 

Tháng 
Hiêu truóng 

4. KINH PHÍ THrC HIEN 
Kinh phí cho ho¡t �Ùng TÐG CTÐT theo B6 Tiêu chuân MOET dua trên Quy chê 

chi tieu nÙi bó cùa Truòng; các chi phí phát sinh khác (néu có) thye hiÇn theo dièu 24 

Quy ché chi tiêu nÙi bÙ n�m 2023; Kinh phí dành cho ho¡t �ông �ánh giá ngoài thuc hiÇen 
theo các gói Hop �ông tuân tho �úng theo quy dinh cüa Nhà nuóc và pháp luât/. 

E.HRU TRUÖNG 
Noi nhan: 

TRUONG 
- HÐT, BGH (�Ã b/c); 
- Các Khoa có CTÐT �ánh giá (�e t/h); 
Các don vj liên quan (dê p/h); 

- Lru: VT, QLCL. 

DAI HOC 
TAY NGUYEN 

PHO HTEU TRUONG 

PGS-TS.Le Duc Nièm 


