




































Mẫu TD-01 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022) 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ ........................................            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày      tháng      năm 20… 
 

TỜ TRÌNH 
V/v đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt, công nhận các danh hiệu thi đua, khen 

thưởng (nếu có) cho tập thể và cá nhân 

Năm học 20….. - 20….. 
   

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-ĐHNT ngày      /      /2022 của Hiệu trưởng về việc 
ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Thông báo số        /TB-ĐHNT ngày        /      /20… của Hiệu trưởng về 
việc tổng kết năm học 20….-20….; 

Căn cứ biên bản họp bầu các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Khoa/ 

Phòng/Trung tâm/… ngày …..,  

Khoa/Phòng/Trung tâm/… đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt, xét công nhận danh 

hiệu thi đua, tặng hình thức khen thưởng năm học 20…. -20…. cho các tập thể, các nhân 

thuộc Khoa/Phòng/Trung tâm/…., cụ thể: 

1. Danh hiệu thi đua 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Viên chức tiêu biểu”: …… cá nhân; 

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: …….tập thể 

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: …….tập thể 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”: …….tập thể 

- … 

2. Hình thức khen thưởng (nếu có) 

- Giấy khen của Hiệu trưởng: …… cá nhân, …….tập thể; 

- Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh: …… cá nhân, …….tập thể  

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: …… cá nhân 

- … 

(Danh sách đính kèm) 

 
                   TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT, XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 20…-20….. 

(Kèm theo Tờ trình ngày          /         /20… của Khoa/Phòng/Trung tâm/…) 

 

TT Tên tập thể/cá nhân DHTĐ/HTKT 
Trích ngang thành tích 

(Theo tiêu chuẩn của DHTĐ/HTKT) 

Phiếu bầu của 

đơn vị 

(Số lượng, tỷ lệ) 

I Danh hiệu thi đua    

A Cá nhân    

1.  Nguyễn Nhất 1. CSTĐCS; 

2. CSTĐ cấp Bộ 

1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
a) Danh hiệu thi đua từ 3 năm (năm xét và 2 năm 
trước, liền kề năm xét):  
b) Hình thức khen thưởng đạt được trong năm học 
(nếu có):  
Ghi các hình thức được khen thưởng, số QĐ, ngày 
tháng năm, cấp khen (bằng khen, Huân chương …) 
2. Thành tích đạt được của cá nhân 
 Thành tích về sáng kiến, đề tài NCKH trong 3 năm 
(năm xét và 2 năm trước, liền kề năm xét): Tên đề 
tài/SK, tóm tắt nội dung, kết quả đánh giá, cấp đánh 
giá, năm nghiệm thu, kết quả nghiệm thu 

CSTĐCS: ?/? 

(?%) 

CSTĐ cấp Bộ: ?/? 

(?%) 

2.  Nguyễn Nhì LĐTT  ?/? (?%) 

3.  …    

B Tập thể Khoa/Phòng/ 

Trung tâm/… 

1. Tập thể LĐXS; 

2. Cờ TĐ của Bộ 

GD&ĐT 

* Kê khai thành tích theo tiêu chuẩn DH LĐXS: 
1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước (Tóm 
lược thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức 
năng nhiệm vụ (chất lượng, hiệu quả so với các năm 
trước); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành 
chính; sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc 
ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao …) 

LĐXS: ?/? (?%) 

Cờ TĐ: ?/? (?%) 
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TT Tên tập thể/cá nhân DHTĐ/HTKT 
Trích ngang thành tích 

(Theo tiêu chuẩn của DHTĐ/HTKT) 

Phiếu bầu của 

đơn vị 

(Số lượng, tỷ lệ) 
2. Tích cực tham gia phong trào thi đua thường 
xuyên, thiết thực, hiệu quả: (các phong trào thi đua 
được áp dụng trong thực tiễn công tác) 
3. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước (Nêu việc thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước) 
4. Hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể; chăm lo đời 
sống cán bộ, hoạt động xã hội, từ thiện… 
5. Kết quả đạt được: 
- Cá nhân trong tập thể được xếp loại chất lượng từ 
mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên: vd 15/15, tỷ lệ % 
(trên tổng số VC&NLĐ thuộc diện đánh giá, xếp 
loại) 
- Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: vd 
12/15 tỷ lệ % 
- Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: vd 
02/15 tỷ lệ % 
- Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 
- Tập thể Phòng/Khoa/Trung tâm được đánh giá 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: QĐ số … ngày .. 
tháng … của Hiệu trưởng 
* Kê khai thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu khối 
giảng dạy/hành chính - phục vụ đề nghị Bộ GD&ĐT 
tặng Cờ thi đua (thành tích, số liệu so sánh cụ thể; 
minh chứng) 

II Hình thức khen thưởng    

1 Nguyễn Nhất Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT 

1. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng NH2019-
2020, 2020-2021 
- Năm học 2019-2020: 

?/? (?%) 
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TT Tên tập thể/cá nhân DHTĐ/HTKT 
Trích ngang thành tích 

(Theo tiêu chuẩn của DHTĐ/HTKT) 

Phiếu bầu của 

đơn vị 

(Số lượng, tỷ lệ) 
- Năm học 2020-2021:  
2. Thành tích đạt được của cá nhân 
Thành tích về sáng kiến, đề tài NCKH trong 2 năm 

học 2019-2020 và 2020-2021: Tên đề tài/SK, tóm tắt 

nội dung, kết quả đánh giá, cấp đánh giá, năm 

nghiệm thu, kết quả nghiệm thu 
3. Hình thức khen thưởng đạt được trong năm 
học (nếu có):  
Ghi các hình thức được khen thưởng, số QĐ, ngày 
tháng năm, cấp khen (bằng khen, Huân chương …) 

2 Nguyễn Nhì Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp giáo dục” 

  

3 Tập thể Khoa/Phòng/ 

Trung tâm/… 

Giấy khen của Hiệu 

trưởng 

Nêu thành tích tiêu biểu xuất sắc có tác dụng nêu 

gương trong toàn Trường hoặc thành tích đặc biệt 

xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác của Trường 

(nêu cụ thể thành tích ở lĩnh vực nào trong số các 

lĩnh vực: quản lý/quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, hợp tác đối ngoại, xây dựng cơ sở vật chất, 

phục vụ cộng đồng, phong trào đoàn thể) 

?/? (?%) 

 …    

 

                             Khánh Hòa, ngày….. tháng ….. năm…... 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ     

        

 

 



Mẫu TĐ-02 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022) 

 

 1

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

  
 

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ HIỆU TRƯỞNG TẶNG GIẤY KHEN 

Năm học 20….. - 20….. 
 

1. Tên tập thể/cá nhân: 

2. Đơn vị: 

3. Thành tích đạt được: (nêu thành tích tiêu biểu xuất sắc có tác dụng nêu gương 

trong toàn đơn vị, Nhà trường hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc trong từng lĩnh vực công 

tác của Nhà trường (nêu cụ thể thành tích ở lĩnh vực nào trong số các lĩnh vực: quản 

lý/quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác đối ngoại, xây dựng cơ sở vật chất, 

phục vụ cộng đồng, phong trào đoàn thể)) 

 

                             Khánh Hòa, ngày….. tháng ….. năm…... 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ           NGƯỜI KHAI / TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

          

 

 

 

 
 



Mẫu TĐ-03a 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" 
 

I/. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

- Họ và tên:....................................................................................................................................................  Nam, Nữ: .......................  

- Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................  Dân tộc: ...........................  

- Nơi ở hiện nay: ........................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

- Chức vụ và nơi công tác: ................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

- Ngày, tháng, năm vào ngành Giáo dục: ............................................................................................................................  

- Ngày nghỉ hưu, nghỉ chế độ: .......................................................................................................................................................  

- Số năm công tác trong ngành Giáo dục: ...........................................................................................................................  

- Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ...........................................................................................................................  

- Kỷ luật, mức kỷ luật (nếu có): ...................................................................................................................................................  

+ Số quyết định kỷ luật: ....................................................................................................................................................  

+ Thời gian kỷ luật:...............................................................................................................................................................  

- Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: .........................................................................................  

II/. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 

THỜI GIAN 

Từ tháng, năm đến tháng, năm 

CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC 

Ghi rõ: Trường, xã, quận (huyện) 

(Không viết tắt) 

  

  

  

  

  

  

 

    Khánh Hòa, ngày …… tháng ….. năm 20…... 

Xác nhận của Trường Đại học Nha Trang    Người khai 

               (Ký, ghi rõ họ tên) 



Mẫu TĐ-03b 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" 
 

I/. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

- Họ và tên:....................................................................................................................................................  Nam, Nữ: .......................  

- Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................  Dân tộc/Quốc tịch: ....................................  

- Nơi ở hiện nay: ........................................................................................................................................................................................  

- Chức vụ, đơn vị công tác: ..............................................................................................................................................................  

- Ngày, tháng, năm vào ngành Giáo dục: ............................................................................................................................  

II/. THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC 

(Đề nghị nêu bật thành tích của cá nhân không thuộc ngành Giáo dục, cá nhân là người nước 

ngoài có công lao đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

của đất nước Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa ngành giáo dục Việt Nam 

với các nước và các tổ chức quốc tế) 

    

Khánh Hòa, ngày …… tháng ….. năm 20…... 

 Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nha Trang 

         



Mẫu BCTT-VCTB 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TIÊU BIỂU”/”VIÊN 

CHỨC QUẢN LÝ TIÊU BIỂU”/“VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TIÊU BIỂU”1  

NĂM HỌC 20.....-20...... 
 

- Họ và tên:     - Sinh ngày: 

- Trình độ:     - Chức danh: 

- Đơn vị: 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

Tiêu 

chuẩn 
Nội dung thành tích Minh chứng 

1.  Kết quả xếp loại chất lượng năm học 20…-20…: 

Kê khai: … 

 

2.  Có giải pháp, sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong thực 

thi nhiệm vụ được giao mang lại hiệu quả thiết thực: 

Kê khai: … 

 

3.  Tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, 

chuyên môn, nghiệp vụ: 

Kê khai: … 

 

4.  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực chia 

sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp: 

Kê khai: … 

 

5.  Đối với DH “Giảng viên giảng dạy tiêu biểu”: Đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Phiếu chấm điểm hoạt 

động giảng dạy, đạt điểm tối thiểu 95/100 điểm và 

quy định về đánh giá hoạt động dạy học E-learning: 

Kê khai: … 

 

6.  Đối với DH “Viên chức quản lý tiêu biểu”: Tập thể 

được giao phụ trách, quản lý phải hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm học: 

Kê khai: … 

 

KẾT QUẢ BÌNH XÉT, SUY TÔN CỦA ĐƠN VỊ: ......./...... phiếu đồng ý (tỷ lệ: .....%) 

                                                
1 Lựa chọn một trong 3 danh hiệu 



Mẫu BCTT-VCTB 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022) 

 

 

   Khánh Hòa, ngày …… tháng ….. năm 20…... 

     XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ      Người khai 

(Ý kiến xác nhận, ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên) 



 1

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

Năm học: 2020 – 2021 

   Họ và tên:………………………………, Học vị:………….….., Chức danh:…………….….……………….. 
   Bộ môn: …………………………….............................. , Khoa/Viện/TT: ……………..…….……………….. 

A. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ 

 

 

 

 

Tiêu 
chí 

Chuẩn mực hoạt động giảng dạy 
GV tự 
chấm 
điểm 

BM 
chấm 
điểm 

I. Hoạt động chuẩn bị lên lớp (tối  đa 20 điểm) 

1 
Thưc hiện cập nhật và công bố đề cương chi tiết học phần, bài giảng, học liệu trên hệ thống 
NTU E-learning, thư viện số. 

  

2 
Có đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần. 

Liệt kê: 

  

3 
Xây dựng, cập nhật ngân hàng câu hỏi, bài tập phục vụ kiểm tra và thi kết thúc học phần. 

Liệt kê: 

  

4 
Chuẩn bị đầy đủ học liệu (giáo trình, tài liệu tham khảo, video bài giảng, …) phục vụ giảng 
dạy và cung cấp cho người học. 

Liệt kê: 

  

5 
Thực hiện đúng, hiệu quả các hướng dẫn, thông báo, kế hoạch đào tạo, đánh giá học phần của 
năm học. 

  

II. Hoạt động lên lớp (tối đa 48 điểm) 

6 
Tư vấn, hướng dẫn người học phương pháp học tập phù hợp để đáp ứng chuẩn đầu ra của học 
phần. 

  

7 
Tổ chức các hoạt động dạy - học chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và 
ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết thực tiễn với nghề nghiệp và 
cộng động. 

  

8 
Trình bày bài giảng chính xác, chặt chẽ, thuyết phục và có liên hệ với thực tế, với các môn học 
có liên quan. 

  

9 
Sử dụng phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu và chuẩn 
đầu ra của học phần. 

  

10 
Giảng dạy dễ hiểu, khơi dậy sự hứng thú và khuyến khích người học làm việc, học tập; 
tạo điều kiện cho người học chủ động lĩnh hội kiến thức. 

  

11 
Tạo điều kiện để người học chủ động đưa ra câu hỏi và tranh luận, khuyến khích lối tư 
duy độc lập, phản biện, sáng tạo của người học. 

  

12 
Thiết kế và tổ chức các hoạt động nhằm giúp người học phát triển các kỹ năng nghề 
nghiệp và kỹ năng mềm. 

  

13 
Giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và các thành tựu mới liên quan đến học phần. 

Liệt kê: 

  

Thang điểm Diễn giải 
0   Hoàn toàn không đáp ứng 
1   Đáp ứng ở mức thấp 
2   Đáp ứng ở mức trung bình 
3   Đáp ứng ở mức khá 
4   Hoàn toàn đáp ứng 
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14 
Quan tâm định hướng nghề nghiệp và giáo dục người học về đạo đức, lý tưởng, nề nếp 
sinh hoạt và học tập. 

  

15 
Thực hiện đánh giá quá trình theo kế hoạch và đúng quy định; đảm bảo tính công khai, minh 
bạch, tính giá trị và độ tin cậy trong hoạt động đánh giá. 

  

16 
Có các giải pháp hiệu quả để thu hút, quản lý người học trên lớp. 

Liệt kê: 

  

17 
Thu nhận thông tin phản hồi từ người học để bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung 
giảng dạy nhằm đáp ứng tốt chuẩn đầu ra của học phần.  

  

III. Hoạt động hỗ trợ người học, hoạt động nghề nghiệp (tối đa 20 điểm) 

18 
Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu ngoài giờ lên lớp cho người học. 

Liệt kê: 

  

19 
Hỗ trợ người học ngoài giờ lên lớp tại văn phòng BM/khoa, viện/nơi làm việc hoặc thông qua 
email, diễn đàn, hệ thống NTU EL,… 

Liệt kê: 

  

20 

Không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu, bổ sung kiến thức thực tế để nâng cao trình độ chuyên 
môn; tích cực tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và sư phạm 
số. 

Liệt kê: 

  

21 
Báo cáo học thuật có chất lượng tại BM/đơn vị về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. 

Liệt kê: 

  

22 
Tham gia đầy đủ việc dự giờ, góp ý đồng nghiệp về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ sư 
phạm (không chấm nếu BM không tổ chức dự giờ trong năm học). 

Liệt kê: 

  

IV. Hoạt động đánh giá trực tuyến (tối đa 12 điểm) 

23 Mức độ ứng dụng hệ thống NTU EL trong kiểm tra và đánh giá trực tuyến    

24 
Có xây dựng mới hoặc cập nhật bộ đề thi cho phù hợp với hoạt động đánh giá trực tuyến 

Liệt kê: 

  

25 
Sử dụng đa dạng các hình thức thi cuối kỳ trực tuyến đảm bảo độ giá trị, tín cậy và đáp ứng 
tốt chuẩn đầu ra  

Liệt kê: 

  

ĐIỂM TỔNG:   

B. KẾT QUẢ SUY TÔN DANH HIỆU GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TIÊU BIỂU  

 Số Giảng viên tham dự Số Giảng viên đồng ý suy tôn Tỉ lệ % 

BỘ MÔN    

KHOA/VIỆN    
TRƯỞNG BỘ MÔN                                          GIẢNG VIÊN  

(Nhận xét, ký và ghi họ tên)                                                                      (Ký và ghi họ tên) 

 

 
 TRƯỞNG KHOA/VIỆN 
(Nhận xét, ký và ghi họ tên) 

 



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 ___________________________________________________ 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC E-LEARNING  
NĂM HỌC 2020 - 2021 

 
Họ và tên giảng viên: ................................................ , Học vị: ........................... , Chức danh: ........................  
Bộ môn:  .......................................................... , Khoa/Viện/TT:  ....................................................................  

 
  Quý Thầy/Cô cho biết mức độ ứng dụng hệ thống NTU-Elearning trong dạy học bằng cách tích chọn vào ô thích 
hợp bên dưới theo các mức độ từ 1 đến 5: 

1. Hạn chế     2. Trung bình       3. Khá     4. Tốt        5. Rất tốt 

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KHÔNG 

THỰC 
HIỆN 5 4 3 2 1 

1  Đề cương chi tiết học phần được cập nhật phù hợp 
với việc giảng dạy trực tiếp và trực tuyến.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2  Bài giảng, tài liệu tham khảo (văn bản, âm thanh, 
video,…) được biên soạn, cập nhật phù hợp cho 
việc giảng dạy trực tuyến, tạo hứng thú cho người 
học.. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3  Tạo diễn đàn trao đổi trong dạy học đáp ứng yêu 
cầu giảng dạy và trao đổi trực tuyến. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4  Người học thường xuyên được kiểm tra, đánh giá 
mức độ hiểu bài theo quy định. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5  Bài tập/bài kiểm tra được chấm và phản hồi trực 
tiếp qua hệ thống NTU-Elearning. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6  Tự thiết kế video bài giảng về các nội dung cốt lõi 
của HP. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7  Khả năng sử dụng các công cụ trên hệ thống NTU-
Elearning trong giám sát và đánh giá người học. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8  Chủ động tham gia, hỗ trợ và lan tỏa có hiệu quả 
các hoạt động liên quan đến giảng dạy trực tuyến.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

                                                 ---- Trân trọng cảm ơn ---   
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