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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP TRƯỜNG SỐ 04 

 

Nội dung: HSSV tốt nghiệp lần đầu trên 95% trong đó khá giỏi từ 30% trở lên. 

Chữ viết tắt: - HSSV: Học sinh sinh viên;   - GVCN: Giáo viên chủ nhiệm 
 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/Đơn vị 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

1 Đôn đốc nhắc nhở HSSV trong quá 

trình học tập 

Trong suốt quá 

trình học 

Giảng viên bộ 

môn, GVCN 

Phòng Công tác 

HSSV 

Biên bản họp lớp, sổ tay 

giáo viên, giáo án  

2 Ra đề cương ôn tập và phổ biến đề 

cương ôn tập cho HSSV 

Trước khi thi 2 

tháng 

Hội đồng thi 

tốt nghiệp 

Các khoa Đề cương ôn tập 

3 Lập kế hoạch thi và phụ đạo, ôn tập, 

luyện thi thực hành  

Trước khi thi 

tốt nghiệp ít 

nhất 1 tháng 

Phòng Đào tạo Trưởng khoa, 

Phòng Đào tạo 

Kế hoạch thi, ôn thi 

4 Thực hiện phụ đạo, ôn tập, luyện thực 

hành  

Theo kế hoạch Giảng viên 

được phân 

công 

Phòng Đào tạo, 

GVCN 

Báo cáo kết quả phụ đạo, 

ôn tập tại giao ban GVCN 

5 Giải đáp thắc mắc cho HSSV và kiểm 

tra, đôn đốc HSSV 

Trong thời gian 

ôn thi 

GVCN  Các giảng viên  Báo cáo của GVCN 

6 Tổ chức kiểm tra giám sát quá trình 

thực hành, thực tập, luyện thi 

Kế hoạch định 

kỳ và đột xuất 

Trưởng khoa Phòng Kiểm 

định chất lượng  

 

7 Tổ chức kiểm tra, thi đánh giá kết quả   Theo kế hoạch  Hội đồng thi Phòng Đào tạo, 

Kiểm định chất 

Kế hoạch thi, Quyết định 

thành lập Ban đề thi, coi 



 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/Đơn vị 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

lượng, các khoa thi, chấm thi, phiếu chấm, 

bài thi 

8 Tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm Kết thúc thi 2 

tuần 

Phòng Kiểm 

định chất 

lượng 

Phòng ĐT, 

phòng Công tác 

HSSV, các khoa 

Báo cáo tổng kết 

  
 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra/theo dõi thực hiện Người phê duyệt 
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(Đã ký) 

 

 

 

Họ và  tên Hoàng Hải Tiến Trần Minh Thụ Phạm Văn Chánh 

Chức danh TRƯỞNG KHOA VT-KT TP.KĐCLĐT HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ghi chú: Người được giao nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi thực hiện kế hoạch phải có kế hoạch kiểm tra, báo cáo từng nội dung cụ thể theo kế 
hoạch. 


