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S4Z/KH-DHCN HâNói, ngàytháng9ndm 2017 

KE HOACH 

To chüc tp hun dánh giá viên và dánh giá ngh Do kiêm co' khi bc 3 

theo tiêu chuân Nhât Ban 

Can ccr Cong van st 2415, 2522, 2523 & 2604/TCGDNN-KNN cüa Tong ciic Giáo 
dic ngh nghip v vic t chirc khóa tp hun dánh giá viên và dánh giã ngh Do 
kim co khI bc 3 theo tiêu chun Nht Bàn, Hiu truàng Nhà tru?Yng yêu cu cãc don 

vi thisc hiên các nôi dun2 sau: 

I. Thô'i gian và ctja diem 

TT Ni dung Thô'i gian Da diem 

1 Thi sinh lam quen 
Ngày 27/9 và 

chiu28/9 
TT Viét Nht 

2 Khaimac 8:30ngây2/10/2017 
PhOng Hi thâo 

tang2A7 

Tp huân dánh giá viên 

và t chrc kS'  dánh giá 
2/10 — 6/10/20 17 

Phông Do lir&ng, 

IT Vit Nht 

(Chiro'ng trinh chi tiêt: Phyc lyc kern theo) 

II. Thành phân 

- TT HTDN, TT Viêt Nht, BQL dir an Vit Nht (d/c Thorn), giáo viên Nba 

trithng. 

Chuyên gia các Trung theo phân cong cüa lông ciic Giáo diic ngh nghip. 

Chuyên gia Nht Ban, Thu k' và Phiên djch vien. 

- Tong ciic Giáo diic ngh nghip. 

III. Phân cong thirc hin 

1. Trung tam HTDN 

- Phi hcip vâi lông ciic giáo dic ngh nghip và các don vj lien quan dê to 

cht:rc khóa ttp hun dánh giá viên và ki dánh giá ngh Do kiém co khI bâc 3 

theo tiéu chuân Nhât Ban. 

- Báo cáo Hiu trrning kt qua thirc hin. 



2. Phàng Quãn trj 

- Chuân bj 04 thüng nuóc ung dóng chai phiic vii khóa tp hun tir ngày 

2/10 dn 6/10/20 17 tai  phông Do kr?ing, tang 2 A7. 

3. Trung tam: Vit-Nht & Co khI 

- B trI cong vic, to diu kin dê giáo viên tham gia khóa tp hun và kS' 

dánh giá (danh sách kern theo). 

-Trung tam Vit - Nht: pMi hçip v0i Trung tam Hcp tác doanh nghip 

chuân bj co sâ vt chat, trang thit bj cho khóa ttp huân dánh giá viên vá kS' 

dánh giá. 

- Trung tam Vit Nhtt: b tn, chun bj phông Do luông lam phOng to chirc 

khóa ttp hu&n vã dja diem t chi.'rc dánh giá ngh Do kiêm cc khI btc 3 theo 

tiéu chuân Nht Ban. 

- Trung tam Vit Nht: phôi hçip vâi Trung tam Hçip tác doanh nghip giâi 

quyêt các vn d phát sinh trong qua trInh t chirc. 

4. Ban Quãn t dir an Viêt Nhât (d/c Vu Dlnh Thom) 

- PhM hgp vii Trung tam Hçip tác doanh nghip dC to chüc khóa tp hun 

và kST dánh giá. 

5. Trung tam Truyn thông và quan h cong chüng 

- Cir can b den chiip ánh và diia tin v khóa tp huân và k' dánh giá len 

website cüa Nhà trithng. (4_..._ 

No'i nhân: 
- Các don vj lien quan 

LixuVl,HTDN 
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H SACH GLAO VIEN THAM GIA 
A K DANH GIA NGHE DO KIEM C(J KH! BC 3 
HEO TIEU CHUAN NHJT BAN 

b Ké hoçich sáM?IKH-DHCN  ngày/9/2O17) 

STT Ho va ten In v cong tác Thôi gian tham gia 

1 Tarnng Van Lirnng Trung tam Vit Nh.t 2/10 — 6/10/2017 

2 Kiu Van Quãng Trung tam Vit Nht 2/10 — 6/10/20 17 

3 Phan Tin Vit Trung tam Vit Nht 4/10 — 6/10/2017 

4 Hoàng Xuãn Thinh Trung tam Ca khI 410 — 6/10/20 17 

5 Hoàng Van Nam Trung tam Cci khi 5/10/20 17 



CHIXONG TR1NH KHOA TAP HUAN vA K( DANH GIA NGHE Do KIM CO 
Kllf Bi1C 3 THEO TIEU CHUAN NHi1T BAN 

(Kern theo K hogch s. 4'KI-J-DHCN ngày,Y4/9/201 7) 

1. ThI sinh lam uuen ma 
TT Ngày Gi ThI sinh 

1 Sang 27/9 9:30 — 11:30 Denso (3 ngi.rôi). Ricoh (5 ngri) 
2 Chiêu 27/9 13:30 — 15:30 Brother (2 ngithi). Prec (2 ngithi). Ricoh (5 ngiii) 

3 Chiu 78/9 - 1330- 1530 
Fujimold (3 ngthi), Canon (3 nguäi). 
CDN Cong ngh cao và DHCNHN 

2.Khóatânhuânvàkidánhiá 
TT Thôi gian Ni dung Các tài Lieu cn chuân bi 

Ngày 2 tháng 10 Tp huân Dánh giá viên - Khai mac  
1> Vai trô và nhiêm vu cüa 

Dánh giá vien 
2> Các diem can hxu ' khi to 

chtrc thi thixc hành 
3> Các trang thit bj cn thit 
4> Dé thi thirc hành và các dvng 

cii do can thiCt 
5> Phân cong vai trO (thçrc hin 

vài tCrng nhóm DGV và thi 
sinh) 

Các tài 1iu tp huân DGV 
Dé thi thtrc hành bâc 3 nghê Do 

kiêm ca khI 
Các Quy djnh chung doi vOi to 

chirc thi thirc hành Do kiCm co khI 
bc 3 

Các quy djnh chung ye cong tác 
châm diem Do kiêm c khI bâc 3 

2 Ngày 3 tháng 10 Tp huAn Dánh giá viên 
1> Phãn cOng vai trô (tiCp tilc)  
2> Do và thirc hành do các giá 

trj 

D thi thirc hành bc 3 ngh Do 
kiêm ca khI 

Các Quy djnh chung dOi vi to 
chCrc thi thirc hành Do kiêm cc khI 
I- oaci 
• Các quy djnh chung v cong tác 
châm diem Do kiêm cci khI bâc 3 

3 Ngày 4 tháng 10 Tp hun Dánh giá viên 
1> Thrc hành do và châm diem 
2> Lp ra nhóm dánh giá viCn và 

phân cong vai trô 
3> Lp thi gian biêu cho thi thirc 

hành 
4> Kiêm tra các vt dung và vt 

tix cho thi thrc hành 
5> Sap xêp dia diem thi, chuân bj 

các vt tu và thiêt bj tai dja 
diem thi 

D thi thirc hành bc 3 nghê Do 
kiêm ca khI 

Các Quy dnh chung dOi vâi to 
chirc thi thirc hành Do kiêm ca khI 
bc 3 

Các quy djnh chung ye cong tác 
châm diem Do kiêm c khI bc 3 

4 Ngày 5 tháng 10 Dánh giá thI diem 
DOn tiêp thI sinh 
Thi 1' thuyêt 
Thi thirc hành 

• Dêthi 1 thuyêt 
• Giây lam bài thi 
Déthi thrc hành 

• Giây lam bài thi thirc hành 
Giây châm thai d lam bài 
Giây chãm thi gian lam bài 

5 Ngày 6 tháng 10 Dánh giá thI diem 
Châm diem — Dánh giá — Tong kêt 
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