
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2015

TT MỤC TIÊU GIÁ TRỊ CẦN ĐẠT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CHỈ 

ĐẠO

NGƢỜI 

THỰC 

HIỆN

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

(THÁNG, 

NĂM)

MINH CHỨNG 

DỰ KIẾN

I

1

Góp phần tuyên 

truyền về Đại 

hội Đảng toàn 

quốc lần thứ 

XII. 

Tổ chức Hội thi tìm 

hiểu về lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

qua các kỳ Đại hội.

a. Lập kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại 

hội trong khối Đoàn Cán bộ công chức.

b. Trình kế hoạch cho BCN Khoa xem xét và 

phê duyệt.

c. Triển khai thực hiện kế hoạch.

A.Anh

BCH Đoàn 

TNCSHCM 

Khoa Lý luận 

chính trị

12/2015-

02/2016

Kế hoạch tổ chức 

Hội thi

2

Tuyên truyền về 

Cộng đồng kinh 

tế ASEAN 

(AEC).

100% CBVC của 

Khoa được phổ biến 

về Cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC).

Tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN 

(AEC) cho CBVC thông qua các cuộc họp 

của Khoa.

Tham dự buổi tọa đàm về cơ hội và thách 

thức khi Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh 

tế ASEAN.

Tham gia cuộc thi tìm hiểu về ASEAN; vai 

trò, vị trí của Việt Nam trong 20 năm tham 

gia ASEAN.

A.Cả

BCN Khoa 

và BCH Công 

đoàn Khoa

11/2015

Theo kế 

hoạch của 

Nhà trường

Báo cáo Hội nghị 

CBVC Khoa

Danh sách CBVC 

tham gia

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƢ TƢỞNG VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Chủ đề năm học: "Hội nhập quốc tế"
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3

Thực hiện kết 

luận của Hiệu 

trƣởng về ý kiến 

phản hồi sau 

gặp gỡ, đối 

thoại với SV.

100% các ý kiến của 

SV liên quan đến 

Khoa đều được phản 

hồi.

a. Tham gia đầy đủ các buổi đối thoại giữa 

lãnh đạo Trường với SV để ghi nhận các ý 

kiến đóng góp của SV có liên quan đến 

Khoa.

b. Báo cáo phản hồi bằng văn bản cho Nhà 

trường về các ý kiến đóng góp của SV.

A.Anh BCN Khoa 
12/2015 &

5/2015 Báo cáo phản hồi

II

1

Lập kế hoạch 

tuyển dụng 

CBVC của 

Khoa.

Đề nghị tuyển dụng 

02 CBVC.

a. Lập kế hoạch đề nghị tuyển dụng CBVC 

của Khoa.

b. Tham gia công tác tuyển dụng khi Nhà 

trường yêu cầu

A.Cả

BCN Khoa & 

Trưởng Bộ 

môn 

Cả năm
Kế hoạch tuyển 

dụng

2

Giảng viên đạt 

chuẩn B2 tiếng 

Anh.

20% CBVC Khoa đạt 

chuẩn B2 tiếng Anh 

và tương đương.

Cử CBVC Khoa tham gia các lớp bồi dưỡng 

ngoại ngữ do Nhà trường tổ chức.
A.Anh CBVC Khoa Cả năm

Chứng chỉ ngoại 

ngữ B2 và tương 

đương

3

Tham gia các 

lớp bồi dƣỡng 

tiếng Anh do 

Nhà trƣờng tổ 

chức.

30% CBVC Khoa 

tham gia các lớp bồi 

dưỡng tiếng Anh.

Lập danh sách CBVC tham gia các lớp bồi 

dưỡng tiếng Anh do Nhà trường tổ chức
A.Anh CBVC Khoa

Theo kế 

hoạch của 

Nhà trường

Danh sách CBVC 

của Khoa tham 

gia bồi dưỡng 

ngoại ngữ

4

Triển khai đánh 

giá năng lực 

thực hiện của 

CBVC Khoa 

theo KPIs.

100% CBVC của 

Khoa tham gia đánh 

giá năng lực thực hiện 

theo KPIs.

a. Triển khai cho CBVC thực hiện các biểu

 mẫu đánh giá KPIs.

b. Triển khai đánh giá KPIs của CBVC

 Khoa theo kế hoạch của Nhà trường.

A.Anh CBVC Khoa HKI, HKII

Bản đánh giá 

năng lực thực 

hiện theo KPIs

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ QUẢN LÝ
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III

1

Đánh giá 

trƣờng theo tiêu 

chuẩn của Bộ 

GD&ĐT.

100% CBVC được 

thông tin về công tác 

đánh giá trường theo 

tiêu chuẩn của Bộ 

GD&ĐT.

a. Phổ biến cho CBVC của Khoa về công tác 

đánh giá trường theo tiêu chuẩn của Bộ 

GD&ĐT trong các cuộc họp.

b. Soạn thảo báo cáo, cung cấp các minh 

chứng liên quan đến Khoa khi được yêu cầu.

A.Anh

BCN Khoa, 

BCH Công 

đoàn Khoa

Cả năm
Báo cáo Hội nghị 

CBVC Khoa

2

Hoàn thành báo 

cáo tổng kết 

KHCL 2011-

2015; Hoàn 

thành KHCL 

2016-2020, tầm 

nhìn 2030 đƣợc 

phê duyệt.

Hoàn thành báo cáo 

tổng kết KHCL 2011-

2015 và KHCL 2016-

2020, tầm nhìn 2030 

được phê duyệt.

Báo cáo tổng kết KHCL 2011-2015;

Xây dựng KHCL 2016-2020, tầm nhìn 2030.
A.Anh

Chi ủy, BCN 

Khoa, BCH 

Công 

đoàn Khoa và 

BCH Đoàn 

TNCSHCM 

Khoa

Theo kế 

hoạch của 

Nhà trường

Báo cáo tổng kết 

và bản KHCL 

2016-2020, tầm 

nhìn 2030

3

Sơ kết, hiệu

chỉnh và bổ 

sung việc thực 

hiện 1/2 chặng 

đƣờng của 

KHCL 2013-

2018 của Khoa.

Hoàn thành báo cáo 

sơ kết, hiệu chỉnh và 

bổ sung việc thực 

hiện 1/2 chặng đường 

của KHCL 2013-

2018 của Khoa.

Báo cáo sơ kết, hiệu chỉnh và bổ sung việc

 thực hiện 1/2 chặng đường của KHCL 

2013-2018 của Khoa

A.Anh

Chi ủy, BCN 

Khoa, BCH 

Công 

đoàn Khoa và 

BCH Đoàn 

TNCSHCM 

Khoa

Theo kế 

hoạch

của Nhà 

trường

Báo cáo sơ kết

4

Tăng cƣờng áp

dụng CNTT 

trong quản lý 

đào tạo.

100% các thông tin 

về đào tạo đều được 

gửi đến GV thông 

qua hệ thống e-mail; 

thực hiện báo nghỉ, 

báo bù và mượn 

phòng qua trang 

online của trường.

Phổ biến cho CBVC Khoa về việc tăng 

cường áp dụng CNTT trong quản lý đào tạo

về báo nghỉ, báo bù, mượn phòng qua trang 

online.hcmute.edu.vn và qua hệ thống e-mail

của Nhà trường.

A.Anh CBVC Khoa Cả năm
Báo cáo Hội nghị 

CBVC Khoa

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG
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5

Tiến hành kiểm 

tra việc thực 

hiện kế hoạch 

giảng dạy và 

quy chế giảng 

dạy của CBVC 

Khoa.

Đảm bảo kế hoạch 

giảng dạy và quy chế

giảng dạy theo đúng

quy định của Nhà

trường.

Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực

hiện kế hoạch giảng dạy và quy chế giảng

dạy đối với giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng.

A.Anh CBVC Khoa HKI, HKII
Sổ theo dõi hoạt 

động giảng dạy.

6

Triển khai công 

tác xử lý thông 

tin phản hồi của 

SV về chất 

lƣợng giảng 

dạy.

Các thông tin phản 

hồi của SV về chất 

lượng giảng dạy của 

giảng viên được phân 

tích để đề ra các giải 

pháp để cải tiến chất 

lượng giảng dạy.

Báo cáo dựa vào kết quả thống kê của

P.ĐBCL, phân tích kết quả thống kê, phân

tích nguyên nhân, đưa ra các giải pháp cải

tiến chất lượng giảng dạy.

A.Anh CBVC Khoa HKI, HKII
Báo cáo của 

Khoa

IV

1

Tiếp tục đổi mới 

phƣơng pháp 

kiểm tra, 

đánh giá kết 

quả học tập của 

SV.

100% các học phần lý 

thuyết do Khoa quản 

lý tiếp tục đổi mới 

phương pháp kiểm 

tra, đánh giá.

Tiếp tục thực hiện hình thức thi kết thúc học

phần bằng hình thức tiểu luận cho tất cả các 

học phần lý thuyết do Khoa quản lý.

A.Anh CBVC Khoa Cả năm

Bản quy định 

chung và kế 

hoạch tổ chức thi 

kết thúc học phần

2

Tăng cƣờng học 

online và mobile 

online.

100% các môn học lý 

thuyết do Khoa quản 

lý tại Khoa Đào tạo 

chất lượng cao được 

giảng dạy online ở 

cấp độ 1.

a. Lập kế hoạch tổ chức triển khai các môn 

học online.

b. Triển khai thực hiện

A.Anh

BCN Khoa, 

Trưởng Bộ 

môn

HKII

Kế hoạch tổ chức 

và các môn học 

online

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
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3

Tiếp tục hoàn 

thiện đề cƣơng 

chi tiết và triển 

khai hiệu quả 

công tác giảng 

dạy các học 

phần do Khoa 

quản lý của 

chƣơng trình 

đào tạo 150 tín 

chỉ.

100% các học phần 

do Khoa quản lý có 

đầy đủ đề cương chi 

tiết.

Triển khai giảng dạy 

hiệu quả các học phần 

do Khoa quản lý theo 

đúng yêu cầu chuyên 

môn của Khoa và 

Nhà trường.

Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và hiệu

chỉnh đề cương chi tiết cho tất cả các học

phần do Khoa quản lý.

Tất cả CBVC của Khoa thực hiện quy chế

giảng dạy theo đúng yêu cầu Nhà trường.

A.Anh

Trưởng Bộ 

môn,

CBVC Khoa

Cả năm

ĐCCT các môn 

học.

Sổ theo dõi hoạt 

động giảng dạy.

4

Đảm bảo công

bằng, khách

quan trong 

kiểm tra, đánh 

giá năng lực của 

ngƣời học. 

Xây dựng và triển 

khai áp dụng các quy 

định nhằm đảm bảo 

công bằng, khách 

quan trong kiểm tra, 

đánh giá năng lực của 

người học.

Xây dựng quy định chung cho việc tổ chức

thi bằng hình thức thi tiểu luận cho tất cả

các học phần lý thuyết do Khoa quản lý.

Xây dựng hệ thống ngân hàng đề tài cho

tất cả các học phần lý thuyết do Khoa

quản lý.

Công bố điểm thi quá trình và điểm thi kết

thúc học phần theo đúng quy định của

Nhà trường.

A.Anh

Trưởng Bộ 

môn, CBVC 

Khoa

HKI, HKII

Bản quy định 

chung.

Hệ thống ngân 

hàng đề tài.

Theo kế hoạch 

của Nhà trường.

5

Xây dựng 

chƣơng trình

đào tạo cử nhân 

giáo dục chính 

trị.

Xây dựng chương 

trình đào tạo cử nhân 

giáo dục chính trị.

Lập kế hoạch và biên soạn chương trình đào

tạo cử nhân giáo dục chính trị.
A.Anh

BCN Khoa,

Trưởng Bộ 

môn

Cả năm

Kế hoạch và 

chương trình đào 

tạo.
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V

1

Tăng cƣờng và 

nâng cao chất 

lƣợng của công 

tác NCKH, gắn 

công tác NCKH 

với công tác 

giảng dạy 

chuyên môn. 

Tổ chức và tham gia 

các hội thảo, các đề 

tài nghiên cứu khoa 

học.

CBVC của Khoa tích 

cực tham gia NCKH.

Chất lượng các đề tài 

NCKH được nâng 

cao. Gắn liền công tác 

nghiên cứu khoa học 

với công tác giảng 

dạy phù hợp với môn 

học.

Hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Trường 

trọng điểm và 08 đề tài NCKH cấp Trường 

năm 2015 đúng hạn và đạt yêu cầu.

Triển khai ký hợp đồng với P.QLKH-

QHQT thực hiện 03 đề tài NCKH cấp 

Trường năm 2016.

Tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa.

A.Anh

BCN Khoa, 

Trưởng Bộ 

môn, 

CBVC Khoa

HKI

KHII

8/2016

QĐ thành lập HĐ 

nghiệm thu đề 

tài.

Hợp đồng 

NCKH.

Kế hoạch tổ chức 

Hội thảo

2

Tổ chức Hội 

nghị tổng kết 5 

năm NCKH

Tham gia hoặc tổ 

chức Hội nghị tổng 

kết 5 năm NCKH 

Tham gia hoặc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 

năm NCKH ở cấp Trường hoặc cấp Khoa
A.Anh

BCN Khoa, 

Hội đồng 

KH&ĐT 

Khoa, 

CBVC Khoa

Theo kế 

hoạch của 

Nhà trường

Danh sách tham 

gia hoặc kế hoạch 

tổ chức

VI

1

Tiếp tục đề xuất 

đầu tƣ cơ sở-vật 

chất đáp ứng 

cho công tác 

giảng dạy, 

NCKH  nhằm 

phát triển toàn 

diện, bền vững.

Tiếp tục đề xuất để 

trang bị thêm các 

trang thiết bị cho văn 

phòng và giảng viên, 

phục vụ cho công tác 

quản lý và công tác 

giảng dạy.

Xin cấp 02 bộ máy vi tính để bàn và 03 máy

in. A.Quận BCN Khoa Cả năm
Giấy đề nghị mua 

sắm thiết bị lẻ.

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
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