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Stt 
Mục tiêu 

 chất lƣợng 
Chỉ tiêu 

Chƣơng trình 

hành động 

Trách nhiệm Thời gian  

Hoàn 

thành theo 

kế hoạch 

Tình hình thực hiện 

mục tiêu chất lƣợng Chính Hỗ trợ 

1 Triển khai xây 

dựng khung 

Chƣơng trình 

tiên tiến cho 

các chuyên 

ngành 

■ Tất cả các 

chuyên ngành của 

Khoa (bậc đại 

học) hoàn thành 

khung chương 

trình để lấy ý kiến 

đóng góp. 

- Bộ môn phụ trách chuyên 

ngành phân công giảng viên và 

họp nội bộ để thảo luận nội 

dung khung chương trình. 

 

- Các trưởng bộ 

môn. 

 

 30/9/2013 Đã thiết kế chương trình 

tiên tiến cho 6 chuyên 

ngành (6/6) đúng thời 

hạn. Trong đó Khoa đã 

hoàn tất  4 chương trình 

của 4 chuyên ngành 

(Nhà trường đã thông 

qua, được khen thưởng), 

tiếp tục hoàn thiện và 

triển khai theo lộ trình 

của nhà trường; theo ý 

kiến của Ban giám hiệu: 

2 chương trình của 2 

chuyên ngành Kinh tế 

học và Kinh doanh 

Nông sản chưa triển 

khai  

■ Hoàn thành 

khung chương 

trình tiên tiến cho 

chương trình Cao 

học Kinh tế Phát 

triển. 

- BLĐ Khoa hình thành nhóm 

xây dựng khung chương trình 

tiên tiến cho chương trình cao 

học. 

- Trưởng khoa.  15/12/2013 Đã hoàn thành khung 

chương trình tiên tiến 

cho chương trình Cao 

học Kinh tế Phát triển 

và đúng thời hạn  
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Stt 
Mục tiêu 

 chất lƣợng 
Chỉ tiêu 

Chƣơng trình 

hành động 

Trách nhiệm Thời gian  

Hoàn 

thành theo 

kế hoạch 

Tình hình thực hiện 

mục tiêu chất lƣợng Chính Hỗ trợ 

2 Xây dựng hồ 

sơ đề nghị mở 

2 ngành đào 

tạo mới: Kinh 

tế quốc tế và 

Quản trị nguồn 

nhân lực 

■ Hoàn chỉnh toàn 

bộ hồ sơ để gửi Bộ 

GD&ĐT về việc 

đề nghị cấp mã 

ngành đào tạo. 

- Các bộ môn hoàn tất và điều 

chỉnh khung chương trình để 

lấy ý kiến đóng góp của Hội 

đồng KH-ĐT Khoa lần cuối. 

- Trưởng BM. 

Kinh tế quốc tế; 

- Trưởng BM. 

Kinh tế lao động 

và Quản lý 

nguồn nhân lực. 

 15/10/2013 Đã tiến hành xây dựng 

hồ sơ mở 2 ngành, trong 

đó Ngành Quản trị 

nguồn nhân lực đã thực 

hiện xong các bước thực 

hiện từ Bộ môn và 

Khoa; Bộ môn cũng đã 

nghiệm thu đề tài 

nghiên cứu Khoa học 

cấp Trường về xây dựng 

ngành mới. Tuy nhiên 

theo ý kiến của lãnh đạo 

nhà trường, sẽ không 

triển khai tiếp vì chung 

nội dung  đào tạo của 

khoa khác  

3 Xây dựng 

chƣơng trình 

Cao học Kinh 

tế và Quản lý 

môi trƣờng  

■ Hoàn thành bản 

thảo khung 

chương trình để 

lấy ý kiến đóng 

góp. 

- Bộ môn chỉ định nhân sự phụ 

trách và thành lập nhóm xây 

dựng chương trình. 

- Bộ môn Kinh tế 

môi trường và 

Tài nguyên thiên 

nhiên. 

 30/12/2013 Đã hoàn thành khung 

chương trình sơ bộ. Tạm 

thời dừng chờ chỉ đạo 

tiếp theo của hiệu 

trưởng.  

4 Xây dựng 

chƣơng trình 

Cao học Quản 

lý kinh tế 

■ Hoàn thành bản 

nháp khung 

chương trình để 

lấy ý kiến đóng 

góp 

- BLĐ Khoa chỉ định nhân sự 

phụ trách và thành lập nhóm 

xây dựng chương trình. 

- BLĐ Khoa và 

nhóm phụ trách. 

 30/12/2013 Khoa đã hoàn thành 

khung chương trình, 

đang thực hiện đào tạo 

khóa đầu tiên Lớp Cao 

học Quản lý Kinh tế 

Cần Thơ. Khoa sẽ tiếp 

tục hoàn thiện trong thời 

gian tới 
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Stt 
Mục tiêu 

 chất lƣợng 
Chỉ tiêu 

Chƣơng trình 

hành động 

Trách nhiệm Thời gian  

Hoàn 

thành theo 

kế hoạch 

Tình hình thực hiện 

mục tiêu chất lƣợng Chính Hỗ trợ 

5 Nâng cao chất 

lƣợng chƣơng 

trình Nghiên 

cứu sinh ngành 

Kinh tế phát 

triển 

■ Nghiên cứu sinh 

hoàn thành kế 

hoạch học tập theo 

đúng tiến độ đề ra. 

 ■ Cải thiện chất 

lượng nghiên cứu 

của nghiên cứu 

sinh. 

- Tổ chức Hội nghị Nghiên cứu 

sinh 2 lần/năm. 

 

- Tổ chức thi tuyển NCS 

nghiêm túc, đúng thực chất. 

- Đề nghị với Trường danh 

sách giảng viên hướng dẫn uy 

tín, chất lượng. 

- Tổ chức các hội đồng đánh 

giá chất lượng chuyên đề 

nghiên cứu của nghiên cứu 

sinh theo đúng thực chất và có 

chất lượng. 

- BLĐ Khoa.  30/12/2013 Đã hoàn thành tốt mục 

tiêu nâng cao chất lượng 

đào tạo Nghiên cứu sinh 

- Trong năm đã tổ 

chức Hội nghị 

Nghiên cứu sinh lần 

1 vào tháng 8 năm 

2013, hội nghị lần 2 

tổ chức tháng 

3/2014 

- Tổ chức đào tạo kiến 

thức bổ sung cho 

NCS theo đúng tiến 

độ, chú trọng đổi 

mới nội dung đào 

tạo và chất lượng 

giảng dạy 

- Đã tổ chức thi tuyển 

NCS nghiêm túc, 

đúng thực chất 

- Thường xuyên tổ 

chức cho NCS tham 

gia các hội thảo 

khoa học 

6 Đẩy mạnh 

nghiên cứu 

khoa học trong 

giảng viên 

■ Đạt các chỉ tiêu: 

- Có 3 bài báo 

đăng trên tạp chí 

khoa học quốc tế; 

- Thực hiện 5 đề 

tài khoa học cấp 

- BLĐ Khoa xây dựng cơ chế 

khuyến khích giảng viên có 

năng suất khoa học cao. 

- Tổ chức các seminar học 

thuật, tạo môi trường trao đổi 

học thuật nghiên cứu trong 

- BLĐ Khoa; 

- Giảng viên. 

  BLĐ Khoa đã tạo môi 

trường học thuật nghiên 

cứu trong Khoa; thường 

xuyên tổ chức hội thảo, 

đặc biệt tạo dấu ấn với 

hội thảo hàng tuần thu 
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Stt 
Mục tiêu 

 chất lƣợng 
Chỉ tiêu 

Chƣơng trình 

hành động 

Trách nhiệm Thời gian  

Hoàn 

thành theo 

kế hoạch 

Tình hình thực hiện 

mục tiêu chất lƣợng Chính Hỗ trợ 

Trường và 3 đề tài 

cấp 

Bộ/Tỉnh/Thành 

phố. 

Khoa. hút nhiều giảng viên, 

nghiên cứu sinh, học 

viên cao học, sinh viên; 

khích lệ giảng viên 

nghiên cứu khoa học, đã 

đạt 

- Có 2 bài báo đăng 

trên tạp chí khoa học 

quốc tế được xếp 

loại A; 

- Thực hiện nghiệm 

thu 5 đề tài khoa học 

cấp Trường trong 

năm, thực hiện 1 đề 

tài khoa học cấp 

thành phố và  nộp 

thuyết minh 1 đề tài 

khoa học cấp thành 

phố (đang xem xét 

chỉnh sửa)  

    Ngày: ……./……../2013                       Ngày: ……./……../2013 

   Trƣởng đơn vị phê duyệt                      Ban Giám hiệu phê duyệt 


