
SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ CỦA ĐỀ TÀI 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  

1 - 01 bộ công cụ đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu              
sử dụng ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức các            
ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng vùng           
Tây Bắc.  

Bộ công cụ được xây dựng, đánh       
giá, chỉnh sửa, và sử dụng chính       
thức 

2 - 02 báo cáo đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu sử              
dụng ngoại ngữ của các đối tượng nêu trên (độc lập cho            
02 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc). 

Báo cáo phân tích số liệu nghiên       
cứu 

3 - 01 báo cáo về cơ sở lý luận để thiết kế chương trình,              
biên soạn tài liệu giảng dạy và phương thức học tập trực            
tiếp và trực tuyến. 

Báo cáo cơ sở lý luận 

4 - 02 lớp thí điểm/tỉnh (01 lớp tiếng Anh; 01 lớp tiếng            
Trung Quốc) cho các đối tượng nêu trên tại các tỉnh Lào            
Cai và Lạng Sơn.  

Chương trình khung và chương 
trình cụ thể 
Tài liệu giảng dạy 
Dữ liệu thu được từ thực nghiệm 

5 - Báo cáo tổng hợp  
 
- Báo cáo tóm tắt 
 
- Báo cáo kiến nghị 

Tổng hợp toàn bô ̣ các nôị dung       
đã thực hiêṇ và kết quả 
Tóm tắt của báo cáo tổng hợp       
theo đúng quy định 
Kiến nghị về chính sách, chế đô ̣       
cho cán bô ̣

6 
- 02 ấn phẩm là bài báo khoa học đăng trên tạp chí            

trong nước. 
Bài báo được đăng hoặc chấp      
nhận đăng 

7 

01 – 02 Thạc sỹ Học viên có Quyết định phân      
công hướng dẫn và Quyết định      
công nhâṇ tốt nghiệp 

8 

200 cán bộ được đào tạo tại 04 lớp triển khai thí điểm             
mô hình được xây dựng (thí điểm tại Lào Cai và Lạng            
Sơn, mỗi tỉnh 01 lớp tiếng Anh và1 lớp tiếng Trung           
Quốc; mỗi lớp 50 học viên thuốc 4 nhóm đối tượng: cán            
bộ các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, và Biên           
phòng) 

Lớp thực nghiệm được tổ chức      
giảng dạy và quan sát theo đúng       
quy trình đặt ra để thu thập thông        
tin cho nghiên cứu, triển khai      
theo 2 giai đoạn:  
 

 

 


