
 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 

NĂM HỌC 2022 

Đơn vị theo dõi thực hiện: Phòng KĐCLĐT 

Mã hoá: KH/MTCL/06-TTTH 

Lần ban hành: 01 

Hiệu lực từ ngày: 01/01/2022 

Trang/Tổng số trang: 2 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP TRƯỜNG SỐ 06 

 

Nội dung: Nâng cao chất lượng kiểm tra, thi, đánh giá người học; mỗi nghề, mỗi trình độ tiếp tục xây dựng ít nhất 1 mô đun hoặc 

môn học thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc thi vấn đáp (trừ khoa Cơ bản); chuyển dần sang thi vấn đáp, hạn chế hình thức thi 

viết – tự luận.  

Chữ viết tắt: - HSSV: Học sinh, sinh viên;  

- TTNC&CGKHCN: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ  

 

Stt Nội dung thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

1. 

Các khoa chuyên môn rà soát các môn học. 

mô đun có thể biên soạn đề thi trắc nghiệm 

hoặc vấn đáp. 

Đầu năm học 

2022 
Khoa 

Phòng Kiểm 

định chất lượng 

Danh sách đăng ký các 

môn học biên soạn đề 

thi trắc nghiệm hoặc 

vấn đáp 

2. 

Xem xét nội dung trong môn học, mô đun 

và xác định phần nội dung trọng tâm cần 

đưa vào bộ đề  

Đầu năm học 

2022 
Khoa  

Phòng Kiểm 

định chất lượng 

Đề cương nội dung 

môn học cần đưa vào 

bộ đề 

3. 
Tham mưu Hiệu trưởng, xây dựng quy định 

chấm điểm đánh giá kiến thức của HSSV 

Sau khi xây 

dựng đề 

cương  

Khoa Phòng Đào tạo 

Quy định chấm điểm 

đánh giá kiến thức của 

HSSV 

4. 
Xây dựng kế hoạch biên soạn bộ câu hỏi thi 

trắc nghiệm môn còn thiếu 
01/2022 Giáo viên  Khoa Kế hoạch biên soạn  

5. 
Thực hiện kế hoạch biên soạn bộ câu hỏi 

trắc nghiệm các môn còn thiếu 

Từ tháng 

01/2020-
Giáo viên  

Khoa, Phòng 

Kiểm định chất 
Bản thảo bộ câu hỏi 



2 

 

Stt Nội dung thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

04/2022 lượng 

6. Xây dựng ma trận bộ câu hỏi trắc nghiệm 04-5/2022 Khoa  
Phòng Kiểm 

định chất lượng 
Bảng kết cấu đề thi 

7. Thẩm định, phê duyệt 5/2022 Khoa 
Phòng Kiểm 

định chất lượng 
Bộ câu hỏi 

8. 
Đưa vào phền mềm đánh giá của Trường, 

lưu trữ 
6/2022 Khoa 

Trung tâm 

NC&CGKHCN 
Bộ đề, Bảng kết cấu 

 

 

 

Chữ  ký 

 

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

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Họ và  tên Hoàng Huy Tưởng Trần Minh Thụ Phạm Văn Chánh 

Chức danh TRƯỞNG KHOA TTTH-Đ 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. 


