
 

     BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 
          Số : 563 /TB-ĐHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày 16 tháng 9 năm 2009 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng NH 2009-2010 

 

KÍNH GỬI: CÁC TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v Ban hành 
Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; 

- Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng Nhà trường trên tất cả các mặt, đồng thời 
chuẩn bị chu đáo cho đợt kiểm định chất lượng giáo dục đại học lần II của Nhà 
trường; 

- Trên cơ sở Kế hoạch đảm bảo chất lượng NH 2009-2010 đã được thống nhất tại Hội 
nghị Xây dựng kế hoạch ĐBCL ngày 11/9/2009; 

Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị thực hiện tốt các công việc sau: 

1. Phân công một lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức các hoạt động đảm 
bảo chất lượng của đơn vị theo các nội dung công việc được giao trong Kế hoạch đảm 
bảo chất lượng NH 2009-2010 của Nhà trường. 

2. Kết thúc mỗi học kỳ,  trưởng đơn vị báo cáo Giám hiệu (qua Phòng ĐBCLĐT&KT) bằng 
văn bản kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị (những việc đã thực 
hiện và kết quả đạt được, những việc chưa thực hiện và nguyên nhân, những kiến nghị/đề 
xuất). 

3. Tổ chức tốt công tác lưu trữ tài liệu, văn bản và minh chứng của các hoạt động được phân 
công theo chức năng. 

Giao Phòng ĐBCLĐT&KT tư vấn và định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 
kế hoạch được giao của các đơn vị cùng công tác lưu trữ minh chứng và tổng hợp báo cáo 
Giám hiệu vào cuối mỗi học kỳ. Kết quả thực hiện kế hoạch ĐBCL sẽ là căn cứ quan trọng 
để Nhà trường xem xét các danh hiệu thi đua của lãnh đạo và tập thể đơn vị vào cuối năm 
học. 
 
Nơi nhận:  

- Các đơn vị; 
- Lưu VT, ĐBCL. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Văn Xứng (Đã ký) 
 
 

 
 


