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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP TRƯỜNG SỐ 05 

 

Nội dung: 100% giảng viên/giáo viên lên lớp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng theo quy định; giảng dạy theo nội dung, chương trình 

đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo, các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đã ban hành. 

Chữ viết tắt: KĐCLĐT: Kiểm định chất lượng đào tạo 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/Đơn vị 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

1 
Lập kế hoạch giảng dạy đúng chương 

trình, thời khóa biểu 

Ngay sau khi 

có thời khóa 

biểu  

Giáo viên Cán bộ Khoa 

Thời khóa biểu, Chương 

trình môn học, Lịch 

giảng dạy 

2 Soạn giáo án phù hợp với đối tượng, nội 

dung bài và điều kiện thực tế, ký duyệt 

giáo án  

Trước khi lên 

lớp  
Giảng viên Trưởng Khoa Giáo án đã soạn 

3 Soạn tài liệu giảng dạy phù hợp với đối 

tượng, yêu cầu môn học 

Trước khi lên 

lớp 
Giảng viên Trưởng Khoa 

Tài liệu giảng dạy được 

duyệt 

4 Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập theo 

giáo án 

Trước khi lên 

lớp 
Giảng viên Trưởng Khoa 

Đồ dùng, dụng cụ học 

tập 

5 Thực hiện lịch giảng dạy đúng nội quy 

lên lớp, bám sát giáo án, bao quát, quản 

lý xử lý tốt tình huống sư phạm 

Theo lịch 

giảng dạy 
Giảng viên Trưởng Khoa 

Lịch giảng dạy, giáo án, 

sổ tay, sổ lên lớp, tài 

liệu, đồ dùng học tập 

6 Ghi chép đầy đủ nội dung trong sổ lên 

lớp sau mỗi buổi học 

Sau khi lên 

lớp 
Giảng viên Phòng đào tạo Sổ lên lớp 



 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/Đơn vị 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

7 Kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình 

giảng dạy 

Kế hoạch và 

đột xuất 
Trưởng Khoa Phòng KĐCLĐT Phiếu khảo sát, biên bản 

8 
Rút kinh nghiệm, lưu trữ hồ sơ 

Sau khi kết 

thúc môn học 
Giáo viên Trưởng Khoa Hồ sơ giáo viên 

  
 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra/theo dõi thực hiện Người phê duyệt 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

(Đã ký) 
 

Họ và  tên Nguyễn Khắc Châu Trần Minh Thụ Phạm Văn Chánh 

Chức danh TRƯỞNG KHOA ĐMTX 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. 


