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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

Số:  2453/ĐHTN 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ CHO ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN  

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA AUN-QA TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2020-2021 

(Cho 04 chương trình đào tạo được đánh giá vào tháng 3/2021) 

Thời hạn 

hoàn thành 
Mục công việc Sản phẩm Đơn vị/ cá nhân chịu trách nhiệm 

I. Công tác tổ chức, lập kế hoạch 

8-14/12/2020 
Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và 

Ban Thư ký đánh giá CTĐT của AUN-QA  

Quyết định và phân công 

nhiệm vụ cho từng thành 

viên 

Giám đốc ĐHTN; 

Ban Khảo thí và ĐBCLGD soạn thảo 

8-16/12/2020 
Xây dựng kế hoạch cụ thể và dự trù kinh phí 

của các hoạt động phục vụ đánh giá 

Kế hoạch và dự trù kinh 

phí 
Ban Khảo thí và ĐBCLGD 

28/1-

30/1/2021 

Thống nhất kế hoạch làm việc chi tiết giữa 

ĐHTN và đoàn đánh giá cùng Ban Thư ký 

AUN-QA 

Kế hoạch làm việc chi 

tiết 

Thành phần theo yêu cầu của Ban Thư 

ký AUN  

II. Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng cốt lõi 

9/12/2020 

Làm việc với bên cung cấp phần mềm lưu trữ 

hồ sơ minh chứng  

Kế hoạch, nội dung làm 

việc Ban Khảo thí và ĐBCLGD 

16/12/2020 
Nộp báo cáo TĐG, Minh chứng cốt lõi tiếng 

Việt 

Báo cáo TĐG của 04 

CTĐT và minh chứng 

cốt lõi 

Các trường thành viên 
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17-22/12/2020 
ĐHTN rà soát báo cáo tự đánh giá và MC với 

nhóm viết báo cáo của 04 CTĐT. 

Bản đề xuất chỉnh sửa 

báo cáo và bổ sung MC 

Nhóm chuyên gia của ĐHTN và 

trường thành viên; Hội đồng tự đánh 

giá các CTĐT 

23-25/12/2020 
Nộp báo cáo TĐG và minh chứng Tiếng Việt 

đã được rà soát. 

Báo cáo TĐG của 04 

CTĐT và minh chứng 

cốt lõi đã chỉnh sửa theo 

khuyến nghị 

Hội đồng tự đánh giá các CTĐT. 

Phòng KT&ĐBCLGD 

23-30/12/2020 Dịch báo cáo TĐG và MC sang Tiếng Anh. Báo cáo TĐG và MC Các trường thành viên 

2-5/1/2021 
Gửi lại chuyên gia đọc và rà soát báo cáo TĐG 

và MC cốt lõi 

Bản rà soát Báo cáo 

TĐG và MC 
Chuyên gia 

10/1/2021 

Gửi Báo cáo TĐG, Minh chứng cốt lõi Tiếng 

Anh bản cuối về ĐHTN. Cập nhật toàn văn báo 

cáo và minh chứng lên phần mềm và cung cấp 

đường dẫn, mật khẩu (nếu có) 

Báo cáo TĐG, Minh 

chứng cốt lõi Tiếng Anh 
Các trường thành viên 

12/1/2021 

Gửi báo cáo TĐG, minh chứng cốt lõi Tiếng 

Anh bản cuối cho Ban Thư ký AUN-QA 

Báo cáo TĐG, Minh 

chứng cốt lõi Tiếng Anh 
Ban Khảo thí và ĐBCLGD 

III. Chuẩn bị về kỹ thuật 

15/12/2020 
Ban KT&ĐBCLGD, Văn phòng, Ban CSVC, 

Trung tâm Học liệu và CNTT chuẩn bị các nội 

dung phục vụ đánh giá CTĐT cấp ĐHTN 

Nội dung cuộc họp, biên 

bản làm việc 

Ban Khảo thí và ĐBCLGD và các đơn 

vị có liên quan 

17/12/2020 

Gửi các CTĐT các số liệu về cơ sở vật chất để 

bổ sung trong báo cáo TĐG Báo cáo số liệu 

Ban Khảo thí và ĐBCLGD và các đơn 

vị có liên quan 

16-22/12/2020 

Các đơn vị triển khai các hoạt động chuẩn bị về 

kỹ thuật phục vụ đánh giá CTĐT 

Nội dung cuộc họp, biên 

bản làm việc Các trường thành viên 

23/12/2020 

Báo cáo Ban chỉ đạo ĐHTN về tình hình triển 

khai chuẩn bị về kỹ thuật công nghệ TT và hình 

thức đánh giá trực tuyến Báo cáo Các trường thành viên 
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4-5/1/2021 
Tham gia họp với Ban Thư ký AUN-QA theo 

yêu cầu 

Thống nhất hình thức 

đánh giá trực tuyến 

Các trường thành viên; Ban 

KT&ĐBCLGD 

15/1/2021 Họp với Ban Thư ký AUN-QA Hướng dẫn chuẩn bị về 

kỹ thuật 

Thành phần theo yêu cầu Phụ lục 1, 

Công văn số 2373/ĐHTN ngày 

8/12/2020 

Cuối tháng 

1/2021 
AUN Kiểm tra chuẩn bị về kỹ thuật  

Trước thời điểm AUN 

thông báo 02 ngày 

Thành phần theo yêu cầu Phụ lục 1, 

Công văn số 2373/ĐHTN ngày 

8/12/2021 

25/2/2021 Kiểm tra lại lần cuối về kỹ thuật 
Trước thời điểm đánh giá 

4-5 ngày 
Ban chỉ đạo, Ban thư ký và các đơn vị, 

cán bộ có liên quan 

IV. Quay video về cơ sở vật chất và chuẩn bị cho phát trực tiếp 

15/12/2020 

Làm việc giữa Đài truyền hình và Ban Thư ký 

đánh giá CTĐT AUN-QA của ĐHTN, Đại diện 

Trung tâm Học liệu &CNTT, Ban Cơ sở vật 

chất ĐHTN 

Nội dung cuộc họp, biên 

bản làm việc 
Ban Thư ký 

18/12/2020 
Gửi kịch bản cụ thể cho Đài truyền hình Thái 

Nguyên. Cung cấp các thông tin kèm theo. 

Kịch bản và các yêu cầu 

cụ thể 
Ban Thư ký 

18-30/12/2020 Quay video tại ĐHTN và các trường thành viên Video 
Ban Thư ký và các đơn vị liên quan; 

Đài truyền hình Thái Nguyên 

10/1/2021 Hoàn thiện video 06 Video Đài truyền hình Thái Nguyên 

15/2/2021 
Gửi Video và danh mục cơ sở vật chất cho Ban 

Thư ký AUN-QA 
6 Video Ban Khảo thí và ĐBCLGD 

V. Tài liệu hƣớng dẫn 

15/1/2021 
Họp Ban Thư ký thống nhất về nội dung cuốn 

tài liệu Hướng dẫn và cách thức xây dựng. 

Kế hoạch, nội dung, biên 

bản làm việc 
Ban Thư ký đánh giá CTĐT ĐHTN 
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17/1/2021 

Gửi toàn bộ danh sách và địa chỉ liên hệ của 

các cá nhân và nội dung của ĐHTN theo yêu 

cầu cho các Phòng KT&ĐBCLGD 

Danh sách và địa chỉ liên 

hệ của các cá nhân và nội 

dung 

Ban Khảo thí và ĐBCLGD 

17/1-

30/1/2021 
Hoàn thành cuốn tài liệu hướng dẫn 

Nội dung của cuốn tài 

liệu Hướng dẫn 
Các trường thành viên 

1/2/2021 

Các đơn vị nộp Ban Thư ký cuốn tài liệu hướng 

dẫn bản dự thảo để rà soát và gửi lại chỉnh sửa 

nếu cần 

Cuốn tài liệu hướng dẫn 

bản dự thảo 
Các trường thành viên 

10/2/2021 Các đơn vị nộp bản cuối 
Cuốn tài liệu hướng dẫn 

bản hoàn thiện 
Các trường thành viên 

15/2/2021 

Nộp cuốn Tài liệu Hướng dẫn cho Ban Thư ký 

AUN-QA 

Cuốn tài liệu hướng dẫn 

bản hoàn thiện 
Ban Khảo thí và ĐBCLGD 

VI.Chuẩn bị về phỏng vấn 

25/1/2021 

- Lập danh sách các đối tượng tham gia phỏng 

vấn gửi ĐHTN. Kế hoạch, danh sách đối 

tượng tham gia phỏng 

vấn; các nội dung trình 

bày; biên bản làm việc 

Các trường thành viên 
- Gửi ĐHTN thời gian, nội dung làm việc dự 

kiến đối với các đối tượng được phỏng vấn 

10-15/2/2021 

Trường ĐH họp với các đối tượng được phỏng 

vấn; làm cam kết giữ kín thông tin và chấp 

thuận chụp ảnh quay phim 

Biên bản làm việc, minh 

chứng ảnh chụp,… 

Các trường thành viên,  

Ban Khảo thí và ĐBCLGD 

10/2/2021 
Các đơn vị gửi danh sách các đối tượng tham 

gia phỏng vấn cho ĐHTN bản cuối 

Danh sách các đối tượng 

tham gia phỏng vấn theo 

quy định của AUN-QA 

Các trường thành viên 

15/2/2021 
Nộp cam kết giữ kín thông tin của các đối 

tượng tham gia phỏng vấn 
Bản cam kết 

Các trường thành viên, Ban Khảo thí 

và ĐBCLGD 
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15/2/2021 
Nộp bản cam kết chấp thuận của người được 

phỏng vấn về việc chụp ảnh và quay phim 
Bản cam kết 

Các trường thành viên, Ban Khảo thí 

và ĐBCLGD 

VII. Kinh phí 

25/12/2020 
Các đơn vị chuyển kinh phí về ĐHTN theo dự 

trù của Đại học. 

Kinh phí đánh giá và tổ 

chức các hoạt động 

chuẩn bị cho đánh giá. 

Các trường thành viên 

28/1-1/2/2021 
Chuyển khoản kinh phí đánh giá cho Ban Thư 

ký AUN-QA  

Giấy chuyển tiền và các 

giấy tờ thủ tục khác 
Ban Thư ký; Ban Kế hoạch tài chính 

VIII. Các hoạt động trong thời gian đánh giá ngoài (sẽ có kế hoạch chi tiết sau khi thống nhất với Ban Thƣ ký AUN-QA) 
 

Nơi nhận:  

     - ĐHSP, ĐHYD, ĐHNL 

     - Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký;      

     - Lưu VT, KT&ĐBCLGD.                                GIÁM ĐỐC  

 

               (đã ký) 

 

                          GS.TS. Phạm Hồng Quang 


