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1. Mye �ich ty �ánh giá TRUC 

- Kác dinh méc �Ù �áp úng cça các chuong trinh �ào t¡o (CTÐT) ngành Lut|DA 
ngành Quán trË dËch vu Du lich - Lï hành so vÛi bÙ tiêu chuân kiÃm �Ënh chât luong 

DA 

giáo duc (KÐCLGD) CTDT cça BÙ GD&ÐT. 

Rà soát và �ánh giá chât lugng giáo dåuc, làm co sß xây dung kÃ ho¡ch cài tiên, 

nâng cao chât luong các CTÐT nói trên. 

Hoàn thiÇn hô so ��ng ký KÐCLGD theo BÙ tiêu chuân cça BÙ GD&ÐT ban 

hành kèm theo Thông tu só 04/2016/TT BGDÐT ngày 14/03/2016, lå co sß giäi trinh 

vÛi các co quan quan lý Nhà nuóc có thâm quyên và x� hÙi vê thårc tr¡ng chát lugng cça 

các CTÐT nói trên; co so cho nguÝi hÍc lya chon chuong trinh và nhà truyên dång lao 

dÙng tuyên chÍn nhân luc. 

2. Quy trinh 

Thyc hien theo quy trinh tyr �ánh giá câp chrong trinh �ào t¡o �ugc ban hành kèm 

theo Quyét dinh só 630/QÐ-�HÐL ngày 29/10/2019 cça HiÇu truong Truong D¡i hÍc 

Dà Lat, ve viÇc ban hånh quy ché �ám bâo chát lrong t¡i Truöng �¡i hÍc �à L¡t. 

3. Pham vi ty �ánh giá 

Dánh giá các ho¡t �Ùng cça Truong trong viÇc thrc hiÇn các CTÐT ngành Lut, 

Quán tri dich vy Du lich và Lï hành, Ngôn ngt Anh, Dông phurong hoc, Lich st thuÙe 

Khoa Luat hÍc, Du lich, Ngoai ngü, Quôc tê hoc, Ngt v�n và Lich sù theo bÙ tiêu 

chuan dánh giá chât lugng chuong trinh �ào t¡o do BÙ GD&DT ban hành. BÙ tiêu 

chuan bao gôm 11 tiêu chuán và 50 tiêu chi. Úng vÛi mõi tiêu chí �uoc �ánh giá theo 7 

muc. 

4. Công cy ty �ánh giá 

Công cu tu dánh giá (TÐG) là Tiêu chuân �ánh giá chât lugng co sß giáo dåc ban 
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hành kèm theo Thông tu só 04/2016/TT BGDDT ngày 14/03/2016 cça BÙ truÛng B$ 

GD&DT, công v�n só 1074/KTKÐCHGD-KÐ�H ngày 28 tháng 6 n�m 2016 cça Cyc 

Quan lý chât lrong (truóe dây là Cyc Khåo thí và Kièm �Ënh ch¥t lugng giáo duc) - BÙ 

GD&DT vÁ viÇc huróng dân chung vÁ sù dung tiêu chuan �ánh giá chát lrgng chuong 

trinh dào t�o, công v�n sô 1075/ KTKÐCHGD-KD�H ngày 28 tháng 6 n�m 2016 ve 

viÇc huróng dân ty dánh giá Churong trinh �ào t¡o, và công v�n 1669/QLCL-KÐCLGD 

cça Cyc Quàn lý chât lugng - BÙ GD&ÐT vê viÇc thay th¿ Tài liÇu dánh giá chât lugng 

CTÐT các trinh �Ù cça GDÐH ban h§nh kèm theo Công v�n só 769/QLCL-KÐCLGD. 

II. TÓ CHÚC THYC HIEN 
1. HÙi �ông ty �ánh giá câp truwonmg, c¥p khoa, và Ban thur ký 

HÙi �ông tr dánh giá cáp Truòng, c¥p Khoa, Ban thu k dugc thành lâp theo chi 

dao cua Hieu truong Truong Dgi hÍc Dà Lat. 

2. Kê hogch thuê chuyên gia ngoài (néu cân) 

L+nh vyc càn thuê chuyên gia tu ván: Xem xét hÇ thóng minh chímg thuc tê, hiÇu 

chinh toàn v�n báo cáo ty �ánh giá. 

Ké ho¡ch thuê chuyên gia tu vân: Moi chuyên gia tu vân të Trung tâm Kiêm 

dinh ch¥t lugng giáo dåc cça �HQG thành phÑ Hò Chí Minh. 

3. Thoi gian thre hiÇn 

3.1 Giai do¡n chuân bi 

TT Tên công viÇc Phân cong Thoi gian 
hoàn thành 

Thành lp HÙi �ông tu �ánh giá 

câp Truong, Ban thu ký, và HÙi 

dông TDG câp Khoa 5 CTÐT. 

Tô chéc tp huân công tác ty �ánh| 
giá cho cán bÙ tham gia d�ánh giá | Phong QLCL 

Ban Giám hiÇu, 
Tháng 1/2021 

Phong QLCL 

Tháng 1/2021 

CTÐT. 

Ban Giám hiÇu, 

Hoi dong TDG câp 
Truong, cap Khoa, 

Phòng QLCL, 
| Khoa có CTÐT �ugc �G 

5 Lp ké ho¡ch tu dánh giá. Tháng 1/2021 



3.2 Giai doan trién khai thrc hiÇn 

TT Tên công viÇc Phân công Thoi gian 

hoàn thành 

Ban Giám hiÇu, 
To chérc hop trièn khai kê ho¡ch 

TÐG, phân công hiÇm vs cho các 
Truong, câp Khoa, 

Hoi dong TDG cáp 
Tiù 01/2/2021 

thành viên trong HÙi �ông TÐG 

cap Truong, HÙi �ông TDG cáp 
Khoa, và Ban thu ký câp truÝng.

dên 5/2/2021 Phong QLCL, 
Khoa có CTÐT �ugc �G, 

và Ban thu ký câp truÝng 

Nghiên céru phân tích nÙi hàm các HÙi �Óng TÐG câp 
tiêu chuan, tiêu chí trong bÙ tiêu Truong, Tù 01/2/2021 

Hoi dông TDG câp Khoa, dén 10/2/2021 2 chuân trên; �ánh giá thrc trang 
CTDT, viét Master Plan, và danh Khoa có CTÐT duge DG, 

và Ban thu ký câp truÝng muc minh chéng. 

Rà soát và hoàn thiÇn Master 

Plan, danh muc minh chéng phù 

hop vÛi thåc tr¡ng �ào t¡o cça các 

ngành. Hoi �ông TÐG câp Kho0a, 
Thu thp, phân tich và xë lý thông| Khoa có CTÐT dugc �G, 

tin, luru tr, to chúc minh chrng Phong QLCL, 

(theo hai dang bàn mêm và bân 

Tu 17/2/2021 
3 dén 30/2/2021 

Các don vË liên quan. 

cúng) Ban thur ký câp truong 
Bàn giao danh sách minh chéng 

ban mêm minh chéng cho HÙi 

�ông TÐG câp Khoa 

Vi¿t báo cáo ty �ánh giá CTÐT 

Hoi dông TEG câp Khoa, Tù 17/2/2021 

Ban thr ký câp truòng 
theo tiêu chuân, tiêu chí �ugc 

phân công (lâp danh sách minh dén 27/2/2021 
chung yêu câu thêm neu cân). 

Các HÙi dông TÐG câp Khoa hÍp 

�e thông qua báo cáo tiêu chí và 

dè xu¥t chinh sëa. 
HÙi dông TÐG câp Khoa, Tù 27/2/2021 

Thu ký cáp Khoa 
6 Thu ký cáp Khoa tông hãp các 

dên 4/3/2021. 
tiêu chuân, biên tp, hoàn thiÇn 

bàn Dy tho báo cáo lân 1, phiêu 

phân tich tiêu chí, tiêu chuân, 
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TT Tên công viÇe Phân công ThÝi gian 

hoàn thành 

danh sách minh chéng 

NÙp Dr thão báo cáo tyr �ánh 
Thu ký cap Khoa 

Ban thu ký câp Truong. 
giá lân I cho Ban thur ký câp Ngày 5/3/2021 

Truong. 
Ban thr ky thyc hiÇn chinh sëa 

Du thào báo cáo, biên tp (lân 1). 
Lp danh sách minh chírng bô 

sung (nêu cân). 

Hop các HÙi �ông TÐG câp Khoa 

Tù 8/3/2021 
Ban thu ký câp truong. �én 15/3/2021 

cua tiëng chuong trinh �ào t¡o: 

+Xem xét các báo cáo cça ting 

tiêu chuân, tiêu chí cça các HÙi 
�ong T�G câp Khoa. 
+Kiêm tra l¡i các thông tin và 

minh chéng dugc së dång trong 

báo cáo tå dánh giá. HÙi �Óng TÐG câp 

Truong, +Xác dinh các thông tin, minh 

chúng cân thu thp bô sung. HÙi �ông TÐG câp Khoa, 
Tù 16/3/2021 

+Thu thêp thêm minh chéng theo Thu ký cáp Khoa, 
yêu càu (néu cân), bàn giao minh Ban thu ký câp truong. 
chung cho HÙi �ông TÐG câp 

7 �én 27/3/2021 

Khoa có CTÐT duoc �G, 

Khoa. và các �on vË liên quan. 

+Rà soát, chinh sua báo cáo lân 

2. 
Thu ký cáp Khoa tông hop các 

tiêu chuan, biên tp, hoàn thiÇn 

ban Du thåo báo cáo lân 2, danh 
sách yêu cau minh chéng lân 2 

(néu có). 
Nop Dy thão báo cáo lân 2 cho 

Ban thu ký cáp Truong 
Thu ký cáp Khoa 
Ban thu ký câp Truong. 

Ngày 
29/3/2021 

Rà soát, chinh séa, biên tp Dy 
Tù 30/3/2021 

thåo báo cáo ty �ánh giá (lân 2). 9 Ban thu ký câp truong 
d¿n 5/4/2021 

Lp danh sách minh chúng yêu 



TT Tên công viÇc Phân công Thoi gian 

hoàn thành 

câu thêm (nêu cân). 

Xin ý kiên góp ý lân 1 (HÙi �ông 

Tu dánh giá, các bÙ môn, phòng 

ban, cán bÙ, gi£ng viên, nhân Ban thur ký câp truong, Tù 6/4//2021 
10 

viên, nguoi hÍc và các bên liên Hoi dông T�G câp Truong | dên 10/4/2021 

quan dóng góp ý kiên vê báo cáo 

ty dánh giá). 
10/4/2021 �ên 

11 Chinh sta Dyr thäo báo cáo T�G Ban thu ký câp truong 
Hoi dông TÐG câp Khoa 15/4/2021 

NÙp Du thäo báo cáo lân 3 cho Thr ký cap Khoa 
12 

Ngày 
Ban thu ký câp Truong Ban thur ký câp Truong 16/4/2021 

Rà soát, chinh sta, biên tâp Dy 

thào báo cáo tu �ánh giá (lân 3). 
13 

Tù 17/4/2021 
Ban thu ký câp truong 

dén 20/4/2021 |Lâp danh sách minh chéng yêu 

câu thêm (nêu cân). 
Hop HÙi dông ty �ánh giá CTÐT 

Ban thu ký, 
và xin ý kiên góp ý lân 2, �Ã bo 

14 
Tù 21/4/2021 

HÙi �ông TÐG câp 
sung, hoàn thiÇn báo cáo tu �ánh dén 23/4/2021 

Truong. 
giá theo ý kiên góp ý. 
Chinh sua và hoàn thiÇn báo cáo 

Ban thr ký câp truong 

HÙi �Óng TDG cáp Khoa 
Tu 24/4/2021 

15 TDG vå giri vÁ HÙi �Óng T�G 
den 26/4/2021 

câp Truong kiëm tra l¡i (làn 3). 

NÙp Dy thäo báo cáo lân 4 
17 

Thu ký câp Khoa Ngày 
Ban thu ký câp Truong. 26/4/2021 

Hoàn thien Báo cáo ty �ánh giá và | Ban thu ký câp truong, 
Tù 27/4/2021 

trinh Ban Giám hiÇu ký ban hành.|HÙi �ông ty �ánh giá cap �¿n 30/4/2021 17 

truong 
Công bô báo cáo tå �ánh giá 

18 
Phong QLCL, Khoa có Tëngày 

CTÐT dugc �ánh giá 3/5/2021 

Thâm dËnh hô sa báo cáo ty �ánh 
19 

Tu ngày Trung tâm KÐCLGD 
giá. 4/5/2021 
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3.3 Giai �oan �ánh giá ngoài 

TT Tên công viÇe Phân côngg Thoi gian 

hoàn thành 

Dánh giá ngoài. Trung tâm KÐCLGD Tháng 6/2021 

Dánh giá lai, hoàn thiÇn, và phátKhoa co CTÐT duoc �G; 
Tu n�m 2022 2 

triên CTÐT. |Phòng QLCL 
II. KINH PHÍ 

Kinh phi thre hiÇn theo �ê án "�ánh giá chât lugng câp chuong trinh �ào t¡o 

trinh dÙ d¡i hÍc ngành Lut thuÙc khoa Lut hÍc và ngành Quan trË dËch vu du lich và 

lt hành thuÙc khoa Du lich theo Thông tu 04/2016/TT-BGDÐT cua BÙ Giáo dåc và 

Dào t¡o". 

Trên dây là kê ho¡ch tr dánh giá chuong trinh �ào t¡o theo chuân cça Bo 

GD&DT, Hiçu truông yêu c§u các �on vi nghiêm túc trien khai thårc hiÇn �¡t kêt qerf và 

dúng tiên dÙ./. 

HIEU TRUÖNG Noi nhan: 
- BGH (de chi d¡o); 
- Các don vi (�Ã phôi hop thurc hiÇn); 
-HÙi �ông, các HÙi �ông TÐG cáp Truòng, cáp o UONOY 
Khoa, Ban Tk (dè thuc hiÇn); 
- Luru VT, QLCL 

DAIHOCC 
DALAT 

Li Mirns Ghión 
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